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NR 9/21 Konstituering av møtet  

Forslag til vedtak: 
 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 

NR 10/21 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 27.01.21  
 
Forslag til vedtak:  

Referatet godkjennes. 
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NR 11/21  Presentasjon av rapporten Autonomi i Trondheimsregionen, kartlegging av aktører 
og innspill til byen/regionen som testarena. 

 

  Som varslet i det forrige Næringsrådsmøtet vil rapporten om autonomimiljøet i 
Trondheimsregionen presenteres i dette møtet. Bestillingen til Impello analyse var 
todelt: En oppdatering av den kartleggingen som ble gjort for et par års tid siden, og 
innspill fra miljøet på hvilke forventninger/ønsker de har til kommunene/regionen om 
utvikling av testarenaer.  Margrethe Ringkjøb Skjelstad fra Impello vil presentere 
rapporten. I tillegg vil Frode Halvorsen fra Ocean Autonomy Cluster gi en utdyping av 
næringens behov og ønsker, og det arbeidet som er satt i gang knyttet til testarena 
Trondheimsfjorden.    

Vedlegg 2: Kartlegging av autonomimiljøet. 
Vedlegg 3: Anbefalinger testarena. 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

NR 12/21 Presentasjon av hardwareinkubatoren Faktry. 
 

Sak:  Faktry er en viktig del av innovasjonsøkosystemet for nyskaping i regionen. Den 
rollen de har som hardware inkubator for teknologiske oppstartsbedrifter utfyller 
resten av økosystemet meget godt, og de har ambisiøse planer for videreutvikling 
av sin rolle. Som kjent jobbes det nå med en mer forpliktende samarbeidsmodell 
mellom de mest sentrale deltakerne i økosystemet, der Faktry bør spille en viktig 
rolle. 
 
Ole Petter Bjørseth, adm dir R. Kjeldsberg AS, vil presentere Faktry sine 
utviklingsplaner, og hvordan Faktry stiller seg til et mer forpliktende samarbeid. 

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
 

NR 13/21 European Region of Gastronomy – presentasjon av mulige prosjektideer for 
Trondheimsregionen. 
 

Sak:  Det har vært diskusjoner i flere omganger i forskjellige fora om hvilken rolle 
Trondheimsregionen kan ta under paraplyen European Region of Gastronomy. I 
utgangspunktet er det ikke selvsagt at vi skal ta en rolle her, men tilbakemeldingene 
har vært tydelig på at det bør vi gjøre, og at innsats knyttet til internasjonal 
profilering av Trondheimsregionen som matdestinasjon og en eventuell 
matkonferanse kan være aktuelle og viktige tema.  
 

 



 

Næringsråd 10.03. 2021 
 

Vi har satt i gang et arbeid for å konkretisere dette. Det vil ettersendes før møtet i 
neste uke.  

 

 
Forslag til vedtak:    
 

                   Næringsrådet slutter seg til de foreslåtte områdene for videre arbeid, og ber om at det 
lages en prosjektbeskrivelse som grunnlag for en søknad til Trøndelag 
fylkeskommune om medfinansiering. 

  
 
 

NR 14/21 Arbeidet med Strategisk næringsplan – diskusjonspunkter med Næringsrådet 
 

Sak: Framdriften i arbeidet med ny Strategisk næringsplan er utfordrende i disse korona-
tider. Denne type prosesser er avhengig av at det er mulig å samle aktører fysisk for 
å få godt nok resultat, det har vært umulig de siste månedene, og det er vanskelig å 
vite når det åpnes tilstrekkelig igjen.  
 
Arbeidsutvalget i Trondheimsregionen har tatt konsekvensene av dette, og 
besluttet at tidspunktet for endelig vedtak skyves fra juni i år til desember 2021. Det 
gjør at det er bedre tid til å kjøre gode prosesser, men det er fortsatt et stramt 
tidsvindu å operere innenfor. 
 
Framover blir det viktig å få framdrift, og for Næringsrådets del å sikre en fornuftig 
deltakelse som både sikrer framdrift og tilstrekkelig forankring. Dette møtet vil 
brukes til to spørsmål:  

 En diskusjon rundt Næringsrådets rolle framover, knyttet til Questback-
undersøkelsen som er gjennomført, og som ligger som vedlegg til 
innkallingen. Ikke minst kan det være nyttig å ha en diskusjon rundt 
forpliktelsen til gjennomføring fra de forskjellige medlemmene i 
Næringsrådet. 

 En diskusjon rundt disse sentrale spørsmålsstillingene i det videre arbeidet: 
1. «Teknologihovedstaden», hvordan øker vi relevansen i begrepet for hele 

regionen. Hvilke konsekvenser skal dette ha for våre prioriteringer og 
hvordan øker vi attraktiviteten til Trondheimsregionen ved å være 
Teknologihovedstaden, jmf også den vedlagte omdømmeundersøkelsen. 

2. Tr.reg sitt store fortrinn ifht til de øvrige storbyregionene i Norge er 
NTNU, hvordan skal vi jobbe strategisk for å utnytte denne fordelen i 
større grad enn i dag? Diskusjonspunkter; utnytte kompetansen som 
studentene besitter, få flest mulig av studentene til å bosette seg i 
regionen etter endt studieløp, inkludere studentene i regional utvikling 
evt andre ting. 

3. Vår region er i norgestoppen i antall klyngeinitiativ, innen hvilke 
næringer kommer våre neste klyngesatsninger. Hvordan stimulere til 
næringsliv i hele regionen stimuleres til å engasjere seg i klynger? 

 
Hans Petter Øien Kvam NiT, prosjektleder for dette arbeidet, innleder. 
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Vedlegg 4: Questback-undersøkelsen. 
Vedlegg 5: Status i arbeidet med ny SNP 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til etterretning og ber om at disse punktene ivaretas i det 
videre arbeidet: 

 .  
 
 
 

 NR 15/21  Talent Attraction Management – mulig pilot i 2021/2022 

Sak: I forrige møte ble resultatet fra dette forprosjektet presentert. Tilbakemeldingene 
var at det er et interessant, men krevende prosjekt. I ettertid har det  
vært jobbet med aktuelle piloter for 2021 og muligens inn i 2022 Et forslag vil bli  
presentert i møtet av Christian Haugen og Torstein Langeland, begge NiT. 
 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering. 
 

 

NR 16/21  Ny kommunal krisepakke tildelt til Trondheim kommune. 

Sak: Trondheim kommune har fått tildelt ca 19 mill kr til en ny kommunal krisepakke.  
Kjell Inge Stellander, rådgiver i Trondheim kommune, vil orientere om føringer i  
tildelingen, og hva som tenkes om innretning. 
 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
 

 

NR 17/21  Statusoppdatering fra Innovasjon Norge 
 

Sak: Korona-krisen vil vedvare i overskuelig framtid, og det betyr at Innovasjon Norge  
også framover vi ha en viktig rolle i krisebekjempelsen. Vigdis Harsvik vil presentere 
aktuelle krisepakker og IN sin rolle framover 
 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
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NR 18/21  Statusoppdatering fra Trøndelag fylkeskommune.   
 

Sak: Trøndelag fylkeskommune har nettopp vedtatt budsjettet for de regionale  
utviklingsmidlene, og vil presentere det, sammen med status i arbeidet med  
verdiskapsingsstrategien. 
 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
 
 

NR 19/21  Statusoppdatering 
 

Sak:  
Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
 
 

NR 20/21  Omdømmeundersøkelsen. 
 

Sak: Helt fra 2011 har Trondheimsregionen gjennomført omdømmeundersøkelser i 
storbyregionen, i snitt annethvert år. De første gangene ble det gjennomført i 
samarbeid med de andre storbyregionene, men de falt av etter hvert, og de siste 
gangene har vi stått for undersøkelsen på egen hånd. 
 
Som dere kanskje har sett er rapporten presentert i media, og bildet er relativt 
gjenkjennbart: 

• Vi eier begrepet teknologihovedstaden sterkt – og det øker. 
• Vi scorer godt på attraktivitet som bosted, studiested og arbeidssted. 
• Vi scorer lavere som reisemål, og på å tiltrekke seg attraktiv 
arbeidskraft og beholde mennesker med høy kompetanse. 

  
  

Vedlegg 6: Rapport omdømmeundersøkelsen. 
Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
 
 

  

NR 21/21  Eventuelt  

 

Sak:   
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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 27.1.2021 
Saksbehandler:   Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.2.2021  
 

Sted: Digitalt 

Tidsrom: 27.1.2021, kl. 12.00 – 14.00 
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Fraværende: Kirsten Indgjerd Værdal, Carl Jakob Midttun, Katrine Lereggen og Anna 
Cecilie Brustad Moe. 
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NR 1/21 Konstituering av møtet  

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 2/21 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 27.1.2021 godkjennes. 

 

 

 

NR 3/21 Statusoppdatering 
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 Fra møtet:  - Fra 1/1 2021 er næringsarbeidet i Trondheimsregionen og Trondheim 
kommune skilt.  

o Oppgaver og ansvar vil fordeles. 
o Astrid Haugslett skal fortsatt ivareta marin sektor og videreføring av 

prosjektet grønn konkurransekraft på vegene av kommunen, men 
det vil føres timer for dette.  

o Gründerstrategien vil ligge til Trondheim kommune med ansvar for 
gjennomføring.   

- Søknaden til Norges Forskningsråd «Veikart for grønn konkurransekraft i 

norske kommuner» ble innvilget med 6 millioner kroner til gjennomføring.  

o Partnere i prosjektet er Trondheim kommune, SINTEF, Bergen 

kommune, Vestland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, 

Bjørnarfjord kommune og Stjørdal kommune.  

o Trondheimsregionen er en del av referansegruppen. 

o Prosjektet har en varighet på 2,5 år og skal både evaluere 

indikatorene foreslått i initiell kartlegging, dernest teste disse ut over 

2 år i partner geografien.  

o Det er utlyst sommerjobb, med mulighet for prosjekt – og 

masteroppgave i forbindelse med prosjektet.  

- Det jobbes med å få etableringen av en batterifabrikk til regionen. Denne 

kan generere 2000 arbeidsplasser. 

o Koordineringen i regionen er ikke optimal, og IKAP fungerer ikke godt 

nok. Her burde kommunene vært mer strategisk i tilnærmingen.  

o NiT har bedt alle kommuner komme med innspill på det de har av 

tilgjengelig areal.  

- Autonomimiljøet er utfordret på å komme med innspill til byen og regionen 

som testarena.  

- Leveranse på Omdømmeundersøkelsen er nært forestående og det er 

fornuftig å ha en strategi knyttet til kommunikasjon av funnene. 

- NTNU lager innspillsnotat til regjeringen sin strategi for deltakelse i EU sine 

rammeprogrammer. I tillegg er det en NOU om næringslivets betydning for 

utvikling av gode lokalsamfunn og Distriktsmeldingen. 

o Det er viktig at kommuner og fylkeskommunen er med på relevante 

innspill.  

- Technoport og Innovasjonsdistrikt og tettere integrasjon mellom disse er 

diskutert.  

o Det er aktiviteter i Technoport som er relevant for 

Innovasjonsdistrikt. 

o Det vil bli utlyst to stillinger, prosjektlederstilling og en 

koordinatorstilling. Disse stillingene er et spleiselag mellom 

partnerne, og ansettelsen vil være i Trondheim kommune.  

- Trondheimsregionen har bidratt mer økonomisk til gjennomføringen av 

Impelloanalysen. Den presenteres digitalt i morgen, med cirka 370 

påmeldte.  
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- Økosystemet er viktig mtp virkemiddelapparatet. NTNU har hatt dialog med 

SIVA om en felles satsing med fokus på scaleups og startups. Det er også 

samarbeid med Tequty Cluster. Ønsker fokus og satsing på dette i 2021.  

- Sirkulærøkonomi er også relevant mtp arbeid 2021, særlig handel og 

ombruk er det gjort lite på nasjonalt sett.  

o Vi bør samordne de ulike initiativene som er på gang.  

o Krafttak for bærekraft i finansbransjen. Handler om å løfte 

kompetansen på bærekraft hos små og mellomstore bedrifter. 

Bankene i vår region ønsker en felles opplæringsopplegg for de 

ansatte som jobber med SMB’er.   

 
             Vedtak:   

                   Saken tas til orientering.   

 

 NR 4/21 SpareBank 1 SMN – strategier og planer for næringsarbeid 
Banksjef for samfunnsutbytte, Eli Arnstad, ga en kjapp gjennomgang. Se vedlagt 
presentasjon for mer informasjon. 
 

Fra møtet:  - Samfunnsoppdraget og eierskapet gjør at SP1SMN kan ta risiko tidlig i 
prosjekter. Senere kan de mer kommersielle aktørene komme inn. 

- I 2019 hadde de 80 millioner i samfunnsutbytte å fordele, i 2020 var det 
cirka 200 millioner og i 2021 ser det ut til å bli cirka 200 millioner.  

- Bærekraft har blitt viktig, og det å bruke dette som et kriterium i 
anbudsdokumentet til Trondheim kommune har effekt. Banken vil bruke tid 
og krefter på dette framover.  

- Staben utvides fra 3 til 6 og det vil si at de kan være med på flere typer 
prosjekter framover.  

- Det å samle regionen rundt en felles SNP vil gi kraft og effekt.  
- I regionen vår finnes det både kapital og kompetanse som kan hjelpe til med 

å underbygge en innovasjonskultur.  
- Næringsrådet må gjerne komme med gode forslag.  
- Innspill:  

o Matsatsing hos NTNU med prodekan Eva Falch.  
o Autonomi 
o ERG  

                      Vedtak: 
                   Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

 

NR 5/21 European region of gastronomy 
Prosjektleder for ERG, Mai Britt Hansen,  presenterte planene for arbeidet framover. 
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Fra møtet:  - I 2021 vil det være fokus på å posisjonere regionen før vi får statusen som 
European region of Gastronomy i 2022. 

- Trondheimsregionen har 65 % av verdiskapingen og sysselsettingen.  
- Styringsgruppen består av Morten Wolden (TK), Kirsten Ingjerd Værnes 

(fylkeskommunen) og Vigdis Harvik (IN).  
- Det jobbes med en felle handlingsplan for 2021 mot markeringsåret 2022. 
- Kobling av grønn og blå næring blir viktig.  
- Bare positive følelser knyttet til dette arbeidet, noe som binder regionen 

sammen. 
- De fleste kommunene i Trondheimsregionen er med i andre 

regionsamarbeid som er opptatt av å jobbe med ERG, og vi må finne ut 
hvilken inngang Trondheimsregionen skal ha.  

- Internasjonal matkonferanse har vært foreslått før, kanskje det er rett tid 
for å se på dette igjen? 

 
                        Vedtak:             

                      Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
NR 6/21 6AM – videreutvikling av innovasjonsøkosystemet. 

Thor Richard Isaksen, daglig leder i 6AM, presenterte funn fra kartlegging av 
økosystemet for nyskaping i Trondheim og innledet til diskusjon rundt temaet. Se 
vedlagt presentasjon for mer informasjon.  

Fra møtet:  - 44% av oppstartsbedriftene relokaliserer seg rundt år 2.  De fleste drar til 
Oslo.  

- Det er store verdier potensielt og reelt sett som går tapt for regionen.  
- Det er stor differanse i hvor mye de ulike storbyene satser for å bygge opp 

tilbudet til oppstartsbedrifter. Trondheim bruker 2 millioner, Oslo 16,8, 
Bergen 8,2 og Stavanger 7,5.  

- SIVA-støtten er ulik fra by til by, og baserer seg på en analyse av aktivitet 2 
år bak i tid. Å gå fra 2 millioner kroner i støtte til 5 millioner kroner er 
krevende. Veksten i aktivitet må finansieres i forkant før man kan klatre fra 
2->5. 

- SIVA-støtten til 6AM løper ut 2022. Dersom det innvilges ny støtte fra 2023 
så må man vise til økt aktivitet fra og med nå for å klatre i programnivåene.  

o Dette er en viktig realitetsorientering. 
o Profesjonalisering av økosystemet kan være fornuftig. 
o Viktig med en langsiktig strategi for innovasjon. 
o Hvem bør være med for videre arbeid med rigging av økosystemet? 
o Fylket har hatt mest fokus på distriktene, men ser at Trondheim ikke 

«går av seg selv». Det jobbes med budsjett for 2021 hvor denne 
problemstillingen er relevant. 

                           

                       Vedtak:  
                       Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 7/21 Utviklingsplan for Trondheimsregionen 2021 og regnskap 2020 
Bård Eidet, daglig leder i Trondheimsregionen, gikk gjennom utviklingsplanen for 
Trondheimsregionen for 2021 og regnskapet for 2020. Se tidligere utsendt 
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utviklingsplan for mer informasjon.   
  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

NR 8/21 Eventuelt  

 - Ingen saker 
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OM RAPPORTEN

Tittel: Autonomi – kartlegging av 
aktører, prosjekter og initiativer i 
trondheimsregionen (versjon 2)

Oppdragsgiver: 
Trondheim kommune

Oppdragstaker:
Impello Management AS
Innherredsveien 7
7014 Trondheim, Norge
Tel: +47 90 22 70 00
info@impello.no
www.impello.no

Forfattere: Margrethe R. Skjelstad, 
Mathias Nordgulen

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 i Trøndelag

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 og enkelte initiativer er synliggjort. 

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 autonomidefinisjonen utvidet til også å gjelde 
prosjekter og aktører innen delvis autonome systemer. Hovedfokus 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. 

Versjon 2: Rapporten er en oppdatert versjon av tilsvarende kartlegging gjennomført våren 
2019.
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Foto: AtB

Foto: SINTEF

Foto: Green Flyway

* 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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Autonomi – aktører i trondheimsregionen

Figuren viser virksomheter som er aktive i autonomiprosjekter i regionen pr 2020. 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 og er viktige for utviklingen av autonomimiljøet i regionen. 
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1. Autonomiaktører i Trøndelag

Luft

Land

Hav

Teknologileverandører (underleverandører) Andre aktører
 Ocean Autonomy Cluster
 SAMS-klyngen
 NFAS – Norsk forum for autonome skip 

(interessegruppe)
 UAS Norway – Norsk forening for 

ubemannede luftfartøy

 Fosen Innovasjon AS – regionalt 
innovasjonsselskap

 Smart Mobility Norway 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

Nord Universitet

SINTEF og NTNU er 
involvert i mange 
prosjekter innen 
hav, land og luft. 
Nord universitet er 
involvert i Hell 
Arena

Teknologi

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

 Maritime Robotics AS
 Njord Robotics AS
 Trollhetta AS
 Zeabuz AS
 Skarv Technology AS

 Applied Autonomy AS
 FourC AS
 Vy 

 Scout Drone Inspection AS
 Sevendof AS

Testarenaer

 Trondheimsfjorden

 Hell Arena
 Marienborg - Øya

 Green Flyway
 Agdenes Airfield

 ARM Norway AS
 Autoagri AS
 Breach AS
 Fugro Norway AS
 Nordic Semiconductor ASA

 Norwegian Subsea AS
 Ocean Access 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
 Moen Marin 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
 Massterly
 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



Kongsberg

www.appliedautonomy.no
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9,3 mill. kr (2019)

Applied Autonomy er et innovasjonsselskap 
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 Olav Madland, Kongsberg 
innovasjon og Vy. 

7

Applied Autonomy LAND

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 
NTNU TTO,  kinesisk investor og Erik 
Haugane.

HAV

Trondheim

www.blueye.no

21

32,2 mill. kr (2019)

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

2 038 (10 i Trondheim)

8,4 mrd. kr (2019)

Blueye Robotics

Utvalgte autonomiaktører i regionen

http://www.appliedautonomy.no/
http://www.blueye.no/
http://www.dnvgl.no/
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Zeabuz skal levere nye tjenester for urbane, 
utslippsløse, selvkjørende ferjer. Ferjene 
skal være på tilkalling, tilgjengelige 24/7, 
være enkle i bruk, utslippsfrie, smarte and 
grønne.
Selskapet starter med å tilby selvgående 
ferjer til norske kommuner og byer, og har 
planer om å utvide til et globalt marked 
etterhvert.
De har 1,4 mill. kr i startkapital. Og 1,1 mill. 
kr fra Innovasjon Norge m.fl., og er i gang 
med emisjon for innhenting av kapital.
Zeabuz har opphav fra NTNU-miljøet og 
prosjektet Autoferry og SFF AMOS.

HAV

Trondheim, Dora

www.zeabuz.com

9

-

ZEABUZ Skarv Technologies AS

Skarv Technologies ble startet i 2019 av 
fire doktorgradsstudenter ved NTNU. 
Selskapet leverer hardware og software 
til autonomi, primært til ubemannende 
undervannsfartøy.
I tillegg til å leve software til autonome 
undervannsdroner tilbyr selskapet blant 
annet bistand til instrumentering, 
datainnsamling og datavisualisering.  
Selskapet er en spin-out fra SFI AMOS.

HAV

Trondheim

www.skarvtech.com

3

0,4 mill. kr (2019)

Trondheim, FAKTRY

www.njordrobotics.com

3

-

Njord Robotics er et nystartet selskap med 
utspring fra studentmiljø ved NTNU. 
Selskapet utvikler autonome 
undervanndroner som skal rense kar i 
landbaserte oppdrettsanlegg.

Selskapet ble stiftet i 2020 og har opphav 
fra NTNU Entreprenørskolen og studenter 
med bakgrunn fra marin teknikk, 
kybernetikk og robotikk og industriell 
økonomi og teknologiledelse.

Njord Robotics AS
HAV

Utvalgte autonomiaktører i regionen

http://www.zeabuz.com/
https://www.skarvtech.com/
http://www.njordrobotics.com/


9

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

19

5,5 mill. kr (2019)

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, Dora

www.eelume.com

8

7,7 mill. kr (2019)

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 Trondheimsfjorden som 
testarena. 

HAV

Trondheim, Pirsenteret ++

www.km.kongsberg.com

Ca. 151 (Maritime) 130 (Seatex)

2019: 6,3 mrd. kr (Maritime)
511 mill. kr (Seatex)

Kongsberggruppen

Utvalgte autonomiaktører i regionen

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

Vy 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. 

Vy er en deltaker i prosjektet for førerløs 
buss på strekningen Marienborg – St. 
Olavs – Øya sammen med 
datterselskapet Nettbuss.  

LAND

Oslo ++

www.vy.no

11 484 (konsern)

Vygruppen AS: 17 mrd. kr (2019)
Vy Buss AS: 4,3 mrd. kr (2019)

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

32

43 mill. kr (2019)

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. 

LUFT

4,8 mill. kr (2019)

Scout Drone Inspection

Utvalgte autonomiaktører i regionen

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

7,4 mill. kr (2019)

HAV

Trondheim, Sluppen

www.trollhetta.com

2

0,4 mill. kr (2019)

Trondheim, Verdal, Namsos, Orkanger

www.trondheim.havn.no

66

152 mill. kr (2018)

HAV

Utvalgte autonomiaktører i regionen

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


12

Ocean Autonomy Cluster (OAC)

Ocean Autonomy Cluster (OAC) er en klynge innenfor autonom teknologi på og under havet. Klyngen 
fokuserer på både forskning og næringsutvikling med mål om å bidra til kommersialisering og eksport av 
autonome systemer og teknologier. De ønsker å bidra til flere spin-off selskaper fra autonomimiljøet. 
Siden oppstarten har klyngen vært mye involvert i utviklingen av Trondheimsfjorden som testarena. 

Ocean Autonomy Cluster er en klynge i Arena-programmet og ble etablert i 2019. OAC har 40 
medlemmer, blant annet forskningsmiljøer, teknologileverandører og investeringsmiljø. 

Trondheim

oceanautonomy.no

4

Utvalgte autonomiaktører i regionen

HAV

Klyngedeltagere

http://www.oceanautonomy.no/
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Pågående FoU-prosjekter2
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Autonomi – pågående FoU-prosjekter i Trøndelag
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Pågående prosjekter
 Drivers
 Førerløs buss Marienborg
 Revolve
 Sarepta

LAND
Forskningssentre og infrastruktur:
 SFF AMOS
 Green Flyway
Pågående prosjekter
 Adrasso
 EUREKA/Sevendof
 MarLander
 OceanEye
 Sarepta
 SeaBea
 Trønderenergi/Eidsiva Nett
Studentprosjekter
 Ascend NTNU

LUFT
Forskningssentre og 
infrastruktur:
 SFF AMOS
 SFI Exposed
 SFI Autoship
 OceanLab
 NTNU-VISTA

Pågående prosjekter
 AEGIS 
 Aquasmolt 2025
 ARTISAN
 Autoferry
 Autonome 

undervannsflåter

 Autonome 
undervannsroboter
(AROS)

 Autoship (EU)
 Autosit
 Hull to Hull (H2H)
 IMAT
 Massive
 Milliampere 2
 Oasys
 Orcas
 Sarepta
 Seavention
 Undervannsresidens 

drone Åsgård oljefelt

 Unlock

Studentprosjekter
 Vortex NTNU

HAV

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.

2. Pågående FoU-prosjekter
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Autonomi-initiativer i regionen
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 Felles møteplass: Autonomimiljøet i regionen har satt opp felles møter på tvers for å skape en diskusjonsarena og samlepunkt for utvikling av autonomi i regionen. 
Foreløpig er det gjennomført to slike møter med planer om neste møte januar 2021. 

 DigIT: Forskningsrådsprosjekt digitalisering og autonomi – søknad sendt høsten 2020 med casestudier og input fra flere relevante aktører i regionen, herunder Smart 
Mobility Arena. Ledes av NTNU.

Tverrgående initiativ

 Byneset – Vurderes som testarena for droner

LUFT
 Katapult – ønske om å etablere katapultordning 

for maritim autonomi på Trondheimsfjorden
 Munkholmbåten – autonom båt
 Byutvikling Nyhavna – samle miljøet og tilgang til 

kai
 Njord The autonomous ship challenge –

studentdrevet autonomikonkurranse som inviterer 
studentorganisasjoner til å utvikle autonome skip 
som konkurrerer på Trondheimsfjorden.

 FAST: Søknad forskningsprosjekt med Ocean 
Autonomy Cluster, SINTEF, Moen Marin og 
Maritime Robotics. Prosjektet skal se på 
autonome lektere. Søknadssvar kommer 
desember 2020

HAV

Autonomiprosjekter har fått økt oppmerksomhet de siste årene og det er flere tanker, ideer, samarbeid og initiativer som rører seg i miljøet 
men som ikke enda har resultert i formelle prosjekter eller selskap. Impello har identifisert noen slike initiativer, men listen er ikke utfyllende. 

 Gråkallbanen – autonom bane
 Autonom buss fra industri til stasjon Stjørdal –

AtB
 Autonome busser – vurdering av nye testområder 

i Trøndelag - AtB

LAND

2. Pågående FoU-prosjekter



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 spin-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

Partnere

LUFT

HAV

Bilde: AMOS

Pågående, tilknyttede prosjekter
 ORCAS
 SEAVENTION
 UNLOCK
 ADRASSO
 MASSIVE
 AUTOFERRY

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

SINTEF Ocean
SINTEF Digital

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

AMOS

800+ mill. kr
Totalt over ti år

175 mill. Kr
Forskningsrådet - SFF

2012 - 2022

www.ntnu.edu/amos

Forskningssentre

http://www.ntnu.edu/amos
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Oppbygning av et verdensledende 
senter for forskning og innovasjon 
på autonome skip.

Utviklingen av autonome skip får 
økende oppmerksomhet i den 
maritime næringen både nasjonalt 
og internasjonalt. Målet med SFI 
Autoship er å sikre at norske aktører 
tar en ledende og førende rolle i 
denne utviklingen, spesielt med 
hensyn på teknologi, 
forretningsmodeller og sikkerhet.

HAV

Prosjektdeltagere

SeaBee

I løpet av de kommende fem år skal 
SeaBee etablere et nasjonalt 
forskningssenter/-infrastruktur for 
dronebaserte tjenester for bruk i kyst-
og vannforskning, kartlegging og 
overvåking av arter og naturtyper, 
alge- og dyresamfunn og 
menneskeskapte påvirkninger. 

Dette er en blågrønn satsing av verdi 
for forskningsmiljøer, forvaltningen 
og kystindustrier i hele landet. 
Gjennom infrastrukturen vil Norge bli 
plassert i spissen for internasjonal 
droneforskning og -overvåkning. 

HAV

Bilde: 
NTNU

Prosjektdeltagere

LUFTSFI Autoship

Prosjektleder: NTNU

96 mill. kr
Forskningsrådet – SFI

2020 - 2028

www.ntnu.edu/sfi-autoship

Prosjektleder: NIVA

83 mill. kr
NFR : 60 mill. kr 

2020 - 2025

http://seabee.no/

Forskningssentre

http://www.ntnu.edu/sfi-autoship
http://seabee.no/


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 LUFT

Prosjektdeltagere
Bilde: SINTEF

HAV Et nytt laboratorium skal utvikle 
selvgående fartøyer over og 
under vann. Det vil legge 
grunnlaget for innovasjon i 
transport-, fiskeri- og 
havbruksnæringen
OceanLab vil være en sentral del 
av det planlagte Ocean Space 
Centre i Trondheim og blir et 
fullskala laboratorium for 
forskning og innovasjon innen 
marin teknologi og vitenskap, 
med fokus på digitalisering og 
automatisering. 

OceanLab

HAV

Prosjektdeltagere

Bilde: NTNU, AMOS

Samarbeid med eksisterende sentre for 
forskning (SFF AMOS, SFI Exposed, SFI 
Move og SFI Smart Maritime),og allianser 
med universiteter, forskningsinstitutt, 
industri og offentlige aktører.

Vertskap: SINTEF Ocean

96 mill. kr
Forskningsrådet  - SFI

2015 - 2023

www.exposedaquaculture.no

Prosjektleder: Sintef Ocean

60 mill. kr 
Forskningsrådet - FORINFRA

2019 - 2025

www.ntnu.edu/imt/oceanlab

Forskningssentre
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http://www.exposedaquaculture.no/
http://www.ntnu.edu/imt/oceanlab


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. 

Bilde: NTNU, Kai Dragland

HAV

Prosjektdeltagere

AUTOSIT

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.  

HAV

Bilde: NTNU

Prosjektdeltagere

Inst. for marin teknikk
Inst. for teknisk 
kybernetikk

AMOS

Prosjektleder: NTNU
DNV GL, Kongsberg

10,2 mill. kr 
Forskningsrådet – MAROFF2

+ finansiering fra øvrige 
prosjektdeltagere

2018 - 2022

www.ntnu.edu/imt/orcas

Prosjektleder: NTNU 
Kongsberg Maritime, 

DNV GL, Maritime Robotics 

10 mill. kr
Forskningsrådet – MAROFF2

2019 - 2023

-

AMOS

Forskningsprosjekter

http://www.ntnu.edu/imt/orcas


Autonomous Robots for 
Ocean Sustainability (AROS)-
prosjektet vil utvikle metoder 
for å oppnå høyere nivåer av 
autonomi for å kunne 
realisere potensialet til 
undervannsdroner for å 
oppnå kontinuerlig 
tilstedeværelse i havene for 
utforskning og bærekraft.

Prosjektet tar utgangspunkt i 
utvikling av Artikulerte 
intervensjons-AUVer 
(AIAUV), en ny type bio-
inspirert, leddet marin robot 
med slangelignende kropp.

Bilde: NTNU, Kai Dragland

HAV

Prosjektdeltagere

Autonome undervannsflåter

Dette prosjektet tar sikte på å 
sette AUV-er i stand til å utføre 
oppgaver sammen og utføre 
samarbeidende marine 
undersøkelser og 
robotikkoperasjoner under 
vann.

De planlagte resultatene vil 
således transformere en 
mengde uavhengige AUV-er til 
flåter av samarbeidspartnere, 
og gjennom dette muliggjøre 
mer effektiv og pålitelig 
overvåking og utnyttelse av 
havressurser og infrastruktur.

HAV

Bilde: NTNU

Prosjektdeltagere

Autonome undervannsroboter

Prosjektleder: NTNU

Totalbudsjett: 21,5 mill. kr 
NFR – IKTPLUSS: 16 mill

2019 - 2023

-

Prosjektleder: NTNU

Totalbudsjett: 14,6 mill. kr 
NFR – FRINATEK: 10 mill

2020 - 2023

-

AMOS

Forskningsprosjekter

AMOS
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UNLOCK

21

AEGIS

Prosjektet «Advanced, Efficient 
and Green Intermodal Systems" 
(AEGIS) skal gjøre Europas 
transportsystem grønnere og 
mer fremtidsrettet og 
tilrettelegge for miljø- og 
nabovennlige havner, også i 
byene. Det skal vise at 
autonome skip og 
automatiserte havner kan gjøre 
transport på vann mye mer 
fleksibel og brukervennlig.

HAV

Bilde: NTNU

Prosjektdeltagere

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

Bilde: NTNU, Kai Dragland

HAV

Prosjektdeltagere

LUFT

Inst. for marin teknikk
Inst. for teknisk kybernetikk

Prosjektleder: Sintef Ocean

7,5 mill. EUR
EU H2020

2020 - 2023

http://aegis.
autonomous-ship.org/

Prosjektleder: NTNU

12,5 mill. kr 
Forskningsrådet - FRINATEK

2018 - 2022

www.ntnu.edu/imt/unlock

AMOS

Forskningsprosjekter

http://aegis.autonomous-ship.org/
http://www.ntnu.edu/imt/unlock


16. oktober 2020 ble et nytt 
VISTA-senter (CAROS) lansert. 
Asgeir Sørensen ved NTNU skal 
lede senteret. 
Senteret skal forske på 
autonom navigasjon og 
operasjonelle kapasiteter hos 
undervanns-roboter som 
benytter energiladestasjoner 
under vann. 
Senteret er et utspring fra SFF 
AMOS og forskningen vil 
benytte eksisterende 
infrastruktur i 
Trondheimsfjorden og 
slangeroboten til Eelume. 
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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. 

Bilde: NTNU, Kai Dragland

HAV

Prosjektdeltagere

NTNU-VISTA 
Center for autonomous operations subsea

HAV

Bilde: NTNU

Prosjektdeltagere

LUFT

LAND

Inst. for design
Inst. for 
datateknologi og 
informatikk

SINTEF Digital
SINTEF Ocean

SAREPTA

Prosjektleder: SINTEF 
NTNU

9 mill. kr 
Forskningsrådet –

TRANSPORT 
+ øvrige midler fra NTNU

2017 - 2020

www.sintef.no/
projectweb/hfc/sarepta

Prosjektleder: NTNU
Equinor, Eelume, Det Norske 

Vitenskaps-Akademi

45 mill. kr
5 mill. kr årlig VISTA 

+ egenfinansiering NTNU

2020 - 2025

https://www.ntnu.edu/caros

Forskningsprosjekter

Foto: Geir Johnsen, NTNU

http://www.sintef.no/projectweb/hfc/sarepta
https://www.ntnu.edu/caros


23

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 
kostnadseffektivisering. 

HAV

Prosjektdeltagere

SINTEF Digital 
SINTEF Ocean

Førerløs buss Trondheim

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

August 2020 åpnet bussen 
for lokalbefolkningen. 
Gjennom AtB kan brukere 
bestille bussen til å komme 
å hente deg der du er 
innenfor testområdet. 

LAND

Prosjektdeltagere

Bilde: Applied Autonomy

SEAVENTION

Prosjektleder: 
Applied Autonomy, VY , 

AtB, Trondheim Kommune, 
Miljøpakken, 

Nettbuss, St. Olav Hospital

Ukjent totalkostnad
NSB, 

Trøndelag fylkeskommune

2019 - 2020

Nettside

Prosjektleder: SINTEF 
NTNU, TechnipFMC, 

Equinor, Oceaneering, 
IKM Technology 

10 mill. kr 
Forskningsrådet –

PETROMAKS2
+ finansiering fra øvrige 

prosjektdeltagere

2018 - 2021

www.sintef.no/
en/projects/seavention

Forskningsprosjekter

Foto: AtB

http://www.sintef.no/en/projects/seavention


ARTISAN
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Artificial
Intelligence/Machine 
Learning Sensor Fusion for 
Autonomous Vessel
Navigation (ARTISAN) 
ønsker å studere kunstig 
intelligens og 
maskinlæringsteknikker for 
navigasjon for autonome 
skip. 

Prosjektet skal bruke 
Trondheimsfjorden som 
testarena. 

2020 – 2022 

Nettside

NAVISP

Prosjektleder: Kongsberg
Seatex

SINTEF Ocean, SINTEF Digital

Bilde: NTNU, Kai Dragland

HAV

Prosjektdeltagere

Integrated Maritime 
Autonomous Transport 
Systems (IMAT) skal utvikle 
landbaserte sensorer, 
kommunikasjonssystemer og 
kontrollsystemer som 
støttesystem til drift og 
navigering for autonome fartøy. 

Prosjektet vil bruke 
Trondheimsfjorden som 
testarena for autonome skip.

2019 – 2021 

Nettside

18 mill. kr
Forskningsrådet –

MarOff II (7,2 mill. kr)
+ egenfinansiering

Prosjektleder: SINTEF 
Kongsberg Seatex

HAV

Bilde: NTNU

Prosjektdeltagere

Forskningsprosjekter

IMAT

SINTEF Digital
SINTEF Ocean

Foto: SINTEF

https://navisp.esa.int/project/details/86/show
http://www.sintef.no/projectweb/imat
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HULL TO HULL er et EU-
finansiert prosjekt med 
Kongsberg Seatex som 
prosjektleder. 

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

Deler av testingen har foregått 
i Trondheimsfjorden.  

HAV

Prosjektdeltagere

Bilde: Kongsberg Seatex

SINTEF Ocean
SINTEF Digital

HULL TO HULL – H2H

Prosjektleder: Kongsberg Seatex
SINTEF Digital, SINTEF Ocean, 
Mampaey Offshore Industries, 

KU Leuven

2,5 mill. Euro 
EU – H2020

0,5 mill. euro
Øvrige prosjektdeltagere

2017 - 2020

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

Forskningsprosjekter

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 
løper fremdeles og har blant 
annet ført til spin-off-
selskapet ZeaBuz.

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

Bilde: NTNU, Kai Dragland

HAV

Prosjektdeltagere

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

Autoferry

AMOS

Prosjektleder: NTNU 
(Elektroniske systemer, 

Teknisk kybernetikk, 
Marin teknikk) 

25 mill. kr
NTNU og EU H2020

2016 - 2021 

www.ntnu.edu/autoferry

http://www.sintef.no/projectweb/hull-to-hull
http://www.ntnu.edu/autoferry


Autonomiprosjekter – hav (1)
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Forskningssentre og infrastruktur Tidsperiode og finansiering

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

2012 – 2022
Totalbudsjett: 800+ mill. kr
NFR (SFF): 175 mill. kr

Autoship (SFI): Verdensledende senter for forskning og innovasjon på autonome skip, fokus på trygge og sikre 
løsninger.
SINTEF, NTNU m.fl. 

2020 – 2028
NFR (SFI): 96 mill. NOK

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

2015 - 2023
NFR (SFI): 96 mill. kr

OceanLab: Et nytt laboratorium skal utvikle selvgående fartøyer over og under vann. 
SINTEF

2019 – 2025
NFR (FORINFRA): 60 mill. 
NOK

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

HAV

Forskningsprosjekter



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

AEGIS: Autonome skip og automatiserte havner skal gjøre transport på vann mye mer fleksibel og brukervennlig. 
SINTEF Ocean (prosjektleder), Trondheim Havn, Aalborg havn, Vordingborg Havn, m.fl. 

2020 – 2023
EU H2020: 7,5 mill. EUR

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

2018 – 2020
NFR (FORNY2020): 5 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

ARTISAN: Studere kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker for navigasjon av autonome skip 2020 – 2022
NAVISP

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

2016  2021
NTNU + EU H2020: 25 mill. 
kr

HAV

Forskningsprosjekter

** Autoferry er en landsby i Eksperter i Team i 2019 og våren 2021 ved NTNU der ulike vinklinger på selvkjørende ferjer vurderes



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

Autonome undervannsflåter: Transformere en mengde uavhengige AUV-er til flåter av samarbeidspartnere.
NTNU

2020 – 2023
NFR – FRINATEK: 10 mill. 
NOK

Autonome undervannsroboter: Utvikle metoder for å oppnå høyere nivåer av autonomi.
NTNU

2019 – 2023
21,5 mill. NOK (NFR: 16 mill.)

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

2019 – 2023
NFR (MAROFF2): 10 mill. kr

Hull to Hull (H2H): 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
Totalbudsjett: 3 mill. Euro
EU H2020: 2,5 mill. Euro

IMAT: Utvikling av sensorer, kontrollsystemer og kommunikasjonssystemer.
SINTEF, Kongsberg Seatex, NTNU, Massterly

2019 – 2021
NFR (MAROFF 2): 18 mill. 
NOK

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 mill. kr

NTNU-VISTA Center for autonomous operations subsea: Utvikling av navigasjonssystemer for 
undervannsdroner (AUVer). Testing på Trondheimsfjorden.
NTNU, Eelume, Equinor 

2020 – 2025
VISTA, NTNU: 25. mill. kr

HAV

Forskningsprosjekter



Autonomiprosjekter – hav (4)
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Prosjekt og deltakere Tidsperiode og finansiering

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

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

2018 – 2022
NFR (MAROFF 2): 10 mill. kr

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

2017 – 2020
NFR (TRANSPORT): 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 (Petromaks): 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, -modellering og -kontroll av autonome systemer
NTNU (prosjektleder), Inst. for marin teknikk og Inst. for teknisk kybernetikk

2018 – 2022
NFR (FRINATEK): 13 mill. kr

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

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

HAV

Forskningsprosjekter

*** Sarepta har prosjekter og aktivitet innen hav, land og luft



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 - 2020
Trondheim kommune: 
400.000 kr

Revolve NTNU: Uavhengig studentorganisasjon ved NTNU som lager (førerløse) racerbiler.
NTNU - studenter

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

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

LAND

Forskningsprosjekter
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Forskningssentre, prosjekter og deltagere Tidsperiode og finansiering

ADRASSO: 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

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

Ascend NTNU: Studentorganisasjon ved NTNU for utvikling av droner
NTNU

Årlig prosjekt. Støttet av 
flere næringslivsaktører

(EUREKA)/Sevendof: Utvikle industrielt dronesystem bestående av en langdistansedrone kombinert med 
dronestasjon for automatisk refylling av driftstoff.
Sevendof (prosjektleder), SINTEF, Visimind

2018 
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 
Innovasjon Norge: 8,5 mill. 
kr

LUFT

Forskningsprosjekter

* SFF AMOS har prosjekter og aktivitet innen både hav og luft
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Foto: AtB



Confidential

Testområder

Testing av autonome løsninger foregår i ulik skala i flere deler av Trøndelag. 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 områder brukt til testing av autonom teknologi i regionen.
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3. Testarenaer i regionen

Smart Mobility Arena (Hell Arena)
Testområde for førerløse biler. Prosjektet 
er i planleggingsfase. Skal være en del av 
en testarena der andre tester med ITS og 
biler. Reguleringsprosessen pågår nå.

Marienborg - Øya
Testområde for førerløs buss. 
Pilotprosjekt med NSB, FourC og Applied 
Autonomy m.fl. Pilotprosjekt kom i gang 
høsten 2020 og er Europas første 
selvkjørende og fleksible bestillingsbuss. 
Nå er prosjektet i evalueringsfase etter to 
måneder med prøveperiode med 
passasjerer 

Green Flyway Test Arena
Green Flyway er en internasjonal 
testarena for framtidens luftfart. 
Prosjektet er et grenseløst samarbeid 
mellom Sverige og Norge, finansiert av 
EU-programmet Interreg. Testarenaen er 
luftrommet mellom Røros til Östersund.

Agdenes Airfield
Testområde for autonome fly, helikoptre 
og droner. Mye brukt av droneaktiviteten 
til NTNU. 

LAND LUFTHAV
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.
testsitetrd.no

http://testsitetrd.no/


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. 

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 AS
 Kongsberg Maritime AS
 Kongsberg Seatex AS
 NTNU
 SINTEF
 Zeabuz AS
 Njord – The autonomous ship challenge

Utvalgte prosjekter som bruker Trondheimsfjorden: 
 SFF AMOS (NTNU, SINTEF, mv.)
 NTNU-VISTA Center for autonomous operations subsea
 SFI Autoship
 Hull-to-hull
 Autosea

Status: 
 Etablert testområde med godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet 

og Kystverket. 
 Planlagt som en del av Fjordlab/Oceanlab
 Nettside: testsitetrd.noFoto: SINTEF

HAV3. Testarenaer i regionen

http://testsitetrd.no/


Smart Mobility Arena

Smart 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 (Frigaard) 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 trådløs ladning. 

Det er søkt om infrastrukturmidler til en digital tvilling av arenaen høsten 2020. 
Reguleringsprosessen forventes avsluttet første halvdel av 2021.  
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Potensielle brukere av testarenaen: 
 Forsvaret
 Blålysetater
 Transport- og mobilitetsaktører for utvikling av autonomi
 Trafikkopplæring 
 Bilprodusenter
 Underleverandører bilindustri
 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

Tidligst mulige byggestart av fysisk infrastruktur er 2022.

LAND

Foto: Proneo AS
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Trondheim byområde
Øya - Marienborg

Trondheims bymiljø er brukt som testarena for autonom buss. AtB, Applied 
Autonomy, NTNU, SINTEF m.fl. var prosjektdeltagere i første pilotprosjekt 
med autonom buss i området Øya - Marienborg. Prosjektet ønsker å se på 
hvordan selvkjørende kjøretøy kan påvirke logistikken i et nabolag. 
Pilotprosjektet vurderte mange lokasjoner for testkjøringen. Øya ble valgt 
som testområde fordi det er et relativt avgrenset område med ca. 2000 
beboere, mange ulike tjenester og kontorer.
Gjennom tilrettelegging har flere bymiljø i regionen potensiale til å bli 
testområder for autonom teknologi både på land og i luft. 
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Potensielle brukere av testarenaen: 
 Mobilitetsaktører
 Teknologiselskaper og –miljøer
 Forskningsprosjekter
 Statlige aktører

Status:
 Første pilotprosjekt med selvkjørende buss avsluttet i oktober 

2020

Bilde: Hell Arena AS

Partnere pilotprosjekt autonom buss Øya:
 Trondheim kommune
 Miljøpakken
 Applied Autonomy
 Vy
 AtB
 SINTEF
 NTNU

LAND

Foto: AtB Foto: Adressa
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Green Flyway Test Arena
Røros – Östersund – Trondheim

Green Flyway er en internasjonal testarena for framtidens 
luftfart. Prosjektet er et grenseløst samarbeid mellom 
Sverige og Norge, finansiert av EU-programmet Interreg. 

Testarenaen skal benyttes til blant annet utvikling av elfly, 
droner, autonome fartøy, flyplassinfrastruktur, 
ladeinfrastruktur og luftfartskontroll.

Luftområdet mellom Østersund og Trondheim er 
meteorologisk (værmessig) og topografisk interessant 
som testområde for elektriske fly- og droner. I tillegg bidrar 
infrastruktur, aktører og kunnskap i området til et godt 
miljø for utvikling.

Green Flyway samarbeider tett med norske og svenske 
myndigheter for å muliggjøre test av bemannede og 
ubemannede flygninger. I tillegg bidrar de med søknader 
og godkjenninger for spesifikke oppdrag.
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Partnere:
Prosjekteiere:
 Östersunds kommun
 Røros kommune

Budsjett:
 2 mill. EUR
Program:
 Interreg
Startdato
 2020-01-01
Sluttdato
 2022-12-31
EU-tilskudd
 665 278 EUR
Nettside
 www.greenflyway.se

LUFT3. Testarenaer i regionen

http://www.greenflyway.se/
http://www.greenflyway.se/
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Ocean Space Centre (OSC)
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3. Testarenaer i regionen HAV

Ocean Space Centre er en planlagt statlig investering i laboratorier for 
havromsforskning i Trondheim. Senteret skal eies av NTNU, men driftes av 
SINTEF Ocean og NTNU sammen. Majoriteten av laboratoriene skal bygges på 
Tyholt sammen med undervisnings- og kontorlokaler, mens noe infrastruktur skal 
bygges i Trondheimsfjorden, Ålesund og Hitra/Frøya vil inngå.  

Senteret har som mål å utvikle norske havromsnæringer og gi verdensledende 
forskning og utdanning. Både laboratoriene på Tyholt, Fjordlab 
(Trondheimsfjorden) og den digitale infrastrukturen som skal etableres er 
relevant for forskning og utviklingsprosjekter på autonomi i fremtiden og vil gjøre 
forskningsmiljøene i regionen enda bedre rustet til å ta en verdensledende 
posisjon. 

Ocean Space Centre vil ha overlapp med Oceanlab og Trondheimsfjorden som 
testarena.  

Sentrale aktører: NTNU, SINTEF Ocean

Tidslinje: 
 Forprosjekt avsluttes 2021
 Byggestart sommeren 2020 
 Ferdigstilles fortløpende frem mot 2028

Sted: Tyholt, Trondheimsfjorden, Ålesund, 
Hitra/Frøya

Investering: 6,2 mrd. kr totalt (foreløpig 
anslag)

Foto: SINTEF

Foto: SINTEF
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Tittel: Testarenaer for styrket 
utvikling av autonomimiljøet i 
Trøndelag

Oppdragsgiver: 
Trondheim kommune

Oppdragstaker:
Impello Management AS
Innherredsveien 7
7014 Trondheim, Norge
Tel: +47 90 22 70 00
info@impello.no
www.impello.no

Forfattere: Margrethe R. Skjelstad, 
Mathias Nordgulen

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 og gjennom intervjuer. 

Impello tar ikke ansvar for eventuelle mangler eller feil i 
informasjonen i rapporten. 
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Sammendrag

● Metode: Impello har intervjuet tre andre testarenaer og åtte sentrale aktører i 
autonomimiljøet i regionen i dette prosjektet. I tillegg er det gjennomgått noe 
litteratur om testarenaer for å hente innspill og inspirasjon. 

● Testarena: En testarena er en fysisk lokasjon tilrettelagt for testing av ny 
teknologi og nye løsninger under virkelighetsnære forhold. Det er stor variasjon 
i organisering, finansering, formål mm. for ulike testarenaer. Det er ofte flere 
ulike aktører som deltar inn i testarenaer, og det er ofte flere lokale fordeler fra 
testarenaer.

● Suksesskriterier for testarenaer: Basert på litteratur, spesielt en rapport fra 
innovasjonsselskapet Nesta, og intervjuene har Impello samlet noen 
suksessfaktorer for testarenaer: 

• Tydelig formål
• Tydelig eierskap
• Fulltidsressurser
• Forretningsmodell og budsjett
• Plan for ressursbruk og infrastruktur
• Godt samarbeidsklima
• Involvering av lokale myndigheter i reguleringer og lovendringer
• Involvering av næringslivet
• Kommunikasjon
• Lokale brukere som aktive deltagere og testere
• God organisering og «kundereise» utover fysisk arena 

● Ytterpunkter i testarenaer: Det er uendelig mange modeller for hvordan en 
testarena kan se ut og være organisert. Eksempler på noen ytterpunkter for 
ulike testarenaer er:

1. Enkel vs. kompleks infrastruktur

2. Samarbeid vs. hemmelighold

3. Laboratorium vs. virkelige forhold

4. Kommersielle aktører vs. forskningsaktører

5. Kommersiell modell vs. fri bruk

● Sentrale innspill fra intervjuer med aktører i miljøet er samlet i en egen 
oppsummering.

● Anbefaling til Trondheim kommune:

1. Kommunen bør identifisere konkrete initiativer og utfordringer til 
industrien 

2. Kommunen bør ha fokus på økt kommunikasjon på vegne av miljøet.

3. Kommunen bør opparbeide og bruke juridisk forståelse til å bistå og 
utfordre aktørene i regionen.

4. Kommunen bør ha en klar strategi for regulering av områder til testformål. 
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Denne rapporten ser på ulike modeller og suksesskriterier for testarenaer, og henter innspill til hvordan kommune og andre aktører bør tilpasse seg for å utvikle 
autonomimiljøet i Trøndelag, spesielt gjennom bruk av testarenaer.
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Bakgrunn

Prosjekt for Trondheim kommune våren 2019
Våren 2019 gjennomførte Impello et prosjekt på oppdrag fra Trondheim 
kommune. Prosjektet fokuserte på autonomi, selvkjørende transport, i 
Trondheimsregionen. Prosjektet var delt i to deler hvor en del er en kartlegging av 
aktører, prosjekter og testarenaer innen autonom transport i regionen. Del to 
samler tilbakemeldinger fra autonomimiljøet på hva Trondheim kommune kunne 
gjøre for å bidra til en positiv utvikling av miljøet. 
Prosjektet ble gjennomført delvis som en skrivebordsanalyse og delvis gjennom 
intervjuer med sentrale aktører. 
Siden forrige prosjekt ble avsluttet i påsken 2019 har det skjedd mye innenfor 
autonomi i regionen. Blant annet er det etablert en klynge for havautonomi, 
testarenaer for luft og land er under etablering og det er økende grad av 
samarbeid og ambisjoner i miljøet. 

Testarena
Trondheim kommune ønsker å være med og drive utviklingen av testarenaer for 
autonom teknologi i regionen. Dette er et satsningsområde for kommunen og 
man har en hypotese om at gode testarenaer vil være viktig for miljøets utvikling 
og posisjon innen autonomi. Samtidig har det vist seg utfordrende å finne en god 
modell for testarenaene.  
Trondheim kommune ønsker derfor en oppdatering av kartleggingen og de 
ønsker at Impello utfordrer på hvordan det er lurt å jobbe for å utvikle 
testarenaene, hva som er de sentrale tingene å tenke på, hvilken rolle kommunen 
bør ta og evt. hva annet kommunen kan bidra med for å støtte autonomiaktørene 
og –prosjektene i regionen. 

Gjennomføring
Prosjektet er gjennomført høsten 2020 av Impello Management ved Mathias 
Nordgulen og Margrethe Skjelstad. 
Prosjektet er todelt hvor del 1 er en oppdatering av kartleggingen av miljøet. 
Denne delen finnes i en egen rapport. 
Del 2 omhandler i hovedsak testarenaer og ser på sentrale suksessfaktorer og 
andre innspill til hva miljøet og Trondheim kommune bør gjøre for å videreutvikle 
testarenaer i regionen. Denne rapporten er resultatet av del 2. 
Arbeidet er gjennomført gjennom en enkel litteraturgjennomgang og gjennom 11 
intervjuer med andre testarenaer og sentrale aktører i autonomimiljøet i regionen.
Rapporten ble ferdigstilt 8.12.2020.  
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Intervjuobjekter og intervjuguide: testarenaer

Navn Selskap Rolle Dato

Olav Madland Applied Autonomy AS CEO 04-11-2020

Paul Zahl Pedersen AstaZero (RISE) Styremedlem 06-11-2020

Marie Lundstad Startuplab Manager MobilityLab 06-11-2020

7

Intervjuobjekter testarenaer
Intervjuene er gjennomført over telefon og digitale møtetjenester

1. BAKGRUNN

Impello gjennomfører et prosjekt for Trondheim kommune hvor 
vi ser på selvkjørende transport på hav, land og i luften. I 
prosjektet ønsker Trondheim Kommune å samle innspill på 
hvordan man kan videreutvikle testarenaer innenfor denne typen 
autonomi. I den forbindelse ville det vært svært nyttig å høre 
deres erfaringer med organisering, finansiering, 
samarbeidsmodell mm. 
● Hvilke aktører er involvert i testarenaen?
● Hvordan er rollefordelingen mellom aktørene? (kommersialisering, 

koordinering, kundekontakt, markedsføring, finansiering, osv.)
● Hvordan har organiseringen av testarenaen utviklet seg?
● Hvordan er forretningsmodellen for testarenaen?
● Hvordan er testarenaen finansiert? (I dag og ved oppstart)
● Hva var de viktigste suksessfaktorene ved oppstart av 

testarenaen?
● Hvilke er de viktigste suksessfaktorene ved testarenaen i dag?
● Trondheim og regionen ønsker å bygge opp gode testarenaer for 

autonome skip, kjøretøy og fly/droner. Har du noen tips på veien?

Intervjuguide
Intervjuguiden er veiledende og det er gjort tilpasninger i samtalene med de ulike aktørene. 
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Intervjuobjekter og intervjuguide: aktører i autonomimiljøet i regionen

Navn Selskap Rolle Dato

Frode Halvorsen Ocean Autonomy Cluster CEO 02-11-2020

Vegard Hovstein Maritime Robotics CEO 24-11-2020

Asgeir Sørensen NTNU/AMOS Professor 24-11-2020

Tor Odd Iversen Green Flyway Faglig prosjektleder 26-11-2020

Erlend Solem Trøndelag fylkeskommune Fylkesdirektør for samferdsel 27-11-2020

Paul Sverre Røe Proneo Prosjektleder 30-11-2020

Torhild Aarbergsbotten Proneo Prosjektleder 30-11-2020

Gard Ueland Kongsberg Seatex CEO 02-12-2020
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Intervjuobjekter i autonomimiljøet i regionen
Intervjuene er gjennomført over telefon og digitale møtetjenester

1. BAKGRUNN

Impello gjennomførte i 2019 et prosjekt for Trondheim 
kommune hvor vi samlet innspill til hva kommunen kan gjøre for 
å bidra til videre utvikling for autonomimiljøet i regionen til havs, 
land og luft. 
Nå ønsker Trondheim kommune en ny rapport, men med 
spesielt fokus på utvikling av testarenaer. Trondheim kommune 
ønsker å samle innspill på hvordan man kan videreutvikle 
testarenaer innenfor denne typen autonomi. I den forbindelse 
ønsker vi gjerne innspill fra sentrale aktører i miljøet. 
● Vedlagt er en oversikt over aktører, prosjekter, testarenaer og 

initiativer rundt autonomi i regionen. Kjenner du til andre vi burde 
inkludere i oversikten?

● Hvorfor er testarenaer viktig for utviklingen av autonome 
transportløsninger?

● Hva er man gode på rundt testarenaer i regionen i dag?
● Hva bør man forbedre rundt testarenaer i regionen?
● Hva kan kommunen gjøre for å bidra positivt til autonomimiljøet og 

utviklingen av testarenaer?
● Hva kan fylkeskommunen gjøre for å bidra positivt til 

autonomimiljøet og utviklingen av testarenaer?

Intervjuguide
Intervjuguiden er veiledende og det er gjort tilpasninger i samtalene med de ulike aktørene. 
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En testarena er en fysisk lokasjon tilrettelagt for testing av ny teknologi og nye 
løsninger under virkelighetsnære forhold

OECD definerer en testarena som:

“Testområder/-miljøer hvor ny teknologiutvikling kan 
testes i kontrollerte, men nær virkelige, forhold.”

● Testarenaer er verktøy for testing, utprøving og kommersialisering 
av teknologi og piloter. 

● Nesta1 mener testarenaer er spesielt godt egnet for å teste 
teknologi som opererer i komplekse systemer eller er knyttet til 
etiske problemstillinger. Testarenaer er ofte egnet for teknologi 
som er nær kommersialisering. 

● Siden testarenaene muliggjør testing av teknologi som ikke ellers 
ville blitt testet kan testarenaer også bidra til å motivere til 
investering i innovasjon fra private aktører. 

● Testarenaer kan ha tyngde mot forskningsinstitusjoner og 
forskningsprosjekter, eller være en ren kommersiell arena for 
testing av nye versjoner og løsninger for etablert næringsliv. 

I en undersøkelse av testarenaer fant Nesta at disse aktørene typisk er involvert 
i testarenaer: 
● Innovasjonsaktører – Private selskaper eller forskningsinstitusjoner. Ofte er 

det større selskaper involvert. Det var vist seg vanskelig å involvere SMB-
segmentet. 

● Offentlig sektor – Det offentlige er ofte involvert i finansiering av testarenaer. 
Nesta mener det offentlige bør ta et større eierskap til testarenaene for å 
sikre at mål og resultater blir mer samfunnsnyttige.

● Lokale og regionale myndigheter – Nesta finner at lokale myndigheter i 
økende grad bruker testarenaer for økonomisk utvikling og som del av et 
økosystem rundt innovasjon

● Reguleringsmyndigheter – Disse er i liten grad involvert mer enn som en 
støtte, men Nesta argumenterer for økt involvering av disse miljøene for å 
muliggjøre mer eksperimentell tilnærming til regulering og lovgivning. 

● Universiteter og andre forskningsinstitusjoner – Universiteter og/eller 
forskningsinstitutter er involvert i alle identifiserte testarenaer i Nestas 
undersøkelse. Universitetene har en viktig rolle i spredning av verdi fra 
testarenaen og som et bindeledd mellom privat og offentlig sektor. 
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2. OM TESTARENAER

1) Kilde: Nesta, «Testing innovation in the real world», 2019. 

Aktører som er involvert i testarenaer
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Testarenaer fører med seg en rekke fordeler for lokalsamfunnet
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Fordeler med testarenaer
Kilder: Nesta, «Testing innovation in the real world», 2019. Nærings- og Innovasjonsdepartementet, Presentasjon, Johanna  Carno, 2017

2. OM TESTARENAER

Testarenaer kan gi flere fordeler for lokalsamfunnet. Nesta og Johanna Carno fra Nærings- og innovasjonsdepartementet i Sverige trekker 
frem at testarenaer blant annet kan bidra til: 

● Økt samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv, universiteter og 
andre forskningsintensive organisasjoner. 

● Å tiltrekke kapital og ressurser til innovasjon innen spesifikke 
teknologier, sektorer og forskningsområder der lokalområdet 
ønsker å styrke konkurransefortrinn. 

● Å redusere risiko i utviklingsprosessen for selskaper gjennom et 
trygt område for iterasjon og feiling på vei til et investeringsklart 
case.

● Å promotere lokalområdet og gi investorer og eksisterende firmaer 
i området trygghet om at det eksisterer et støttende lokalt 
innovasjonsøkosystem.

● Å forbedre offentlige tjenester gjennom riktige regulatoriske 
systemer.

● Å maksimere kommersielt potensial fra lokal forskning

● Et rammeverk for innovasjonspolitikk med en systematisk 
tilnærming til evaluering av effektivitet

● Kortere forskningsløp: Tiden fra forskning til innovasjon og marked 
bli mindre og mindre. Testarenaer gjør det mulig å teste 
forskningsresultater tidlig i innovasjonsprosessen, men også 
avanserte prototyper under faktiske forhold. 

● Synliggjøre eksportpotensial: Testarenaer kan være nyttige verktøy 
for å tiltrekke investeringer og synliggjøre eksportpotensial i 
regionen.

● Systembarrierer: Testarenaer bidrar til å identifisere 
systembarrierer
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Hva skal til for å lykkes med testarenaer?

Fra flere kilder, herunder litteratur og intervjuer har Impello samlet 
utvalgte suksesskriterier for testarenaer. Suksesskriteriene trekkes 
frem som viktige for å oppnå ønsket effekt av testarenaene.  
Listen over suksesskriterier er ikke utfyllende, og det vil være ulike 
behov og utfordringer for ulike testarenaer. 

De identifiserte suksessfaktorene er:
(Det er ikke gjort en vekting av faktorene. Rekkefølgen er tilfeldig)

Tydelig formål

Tydelig eierskap

Fulltidsressurser

Forretningsmodell og budsjett

Plan for ressursbruk og infrastruktur

Godt samarbeidsklima

Involvering av lokale myndigheter i reguleringer og lovendringer

Involvering av næringslivet

God organisering og «kundereise» utover fysisk arena

Kommunikasjon

Lokale brukere som aktive deltagere og testere
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Utvalgte suksesskriterier

2. OM TESTARENAER



Suksesskriterier for en vellykket testarena (1) 

Tydelig formål: 
Det er mange forskjellige tolkninger av begrepet testarena. I tillegg 
innebærer ofte testarenaer samarbeid mellom mange ulike aktører. 
– Uten et tydelig formål kan samarbeid, investeringer og organisering 
bli ustrukturert. Vær oppmerksom på at de ulike partene ofte har 
forskjellige formål og behov i testarenaen. Det er viktig å sikre at 
disse målene ikke er i konflikt med hverandre. 

Tydelig eierskap: 
For å sikre fremdrift og utvikling er det avgjørende med et tydelig 
eierskap til testarenaen. Eieren er ansvarlig og er motoren for 
testarenaens fremgang som entitet.

Fulltidsressurser: 
I likhet med eierskap er det avgjørende for fremdrift og utvikling at 
man har dedikerte ressurser som har testarenaen som sin primære 
arbeidsoppgave. Fulltidsressurser som kan drifte og utvikle den 
fysiske arenaen og alt tilhørende er viktig både i oppstart og under 
drift av testarenaer. 

13

2. OM TESTARENAER

Forretningsmodell og budsjett: 
En gjennomtenkt forretningsmodell og forventning til etterspørsel er 
viktig for å sikre tilstrekkelig finansiering og muliggjøre gode 
investeringsvalg.

Plan for ressursbruk og infrastruktur: 
Som ved enhver investering er det viktig med en felles forståelse av 
investeringsbehov. Nesta anbefaler en stegvis finansieringsplan og 
anbefaler å kontakte andre testarenaer for å få hjelp til å planlegge 
investeringsbehov og ressursbruk. 

Godt samarbeidsklima: 
Gjennom samarbeid i testarenaer forsøker partene å oppnå en større 
helhet enn hver enkels bidrag. Grunnlaget for de felles fremskrittene 
utover de kommersielle fordelene for enkeltaktøren beror på tillit og 
samarbeid. Deltagerne bør være tydelige på sine fordeler og formål 
med deltagelse. Nesta viser til at man bør forsøke å holde antallet 
aktive samarbeidspartnere nede slik at organisering og rollefordeling 
blir enklest mulig. 



Suksesskriterier for en vellykket testarena (2) 

Involvering av lokale myndigheter rundt reguleringer og 
lovendringer: 
I testing av ny teknologi er det avgjørende med et godt samspill 
mellom myndigheter og private aktører for å tilpasse regulatoriske 
rammeverk. Dette gjelder spesielt ved grensebrytende teknologi, slik 
som autonomi. Testarenaer kan være viktige verktøy for å 
identifisere regulatoriske utordringer. Lokale myndigheter spiller en 
sentral rolle i å tilrettelegge og kommunisere regulatoriske rammer 
for teknologianvendelser. 

Involvering av næringslivet: 
Næringslivet kvalifiserer produktene og teknologiens levedyktighet 
og etterspørsel. Næringsaktører kan ha forskjellige innganger i en 
testarena f.eks. på finansieringssiden, som en bruker av testarenaen 
eller som kunder av den testede teknologien.

God organisering og «kundereise» utover den fysiske arenaen: 
En testarena er mye mer enn den fysiske lokasjonen. Flere vi har 
snakket med påpeker at man for å lykkes med en testarena må 
legge mer tid i kundereise, organisering, strategi og andre faktorer 
enn det man legger i planlegging av fysisk infrastruktur.
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2. OM TESTARENAER

Kommunikasjon: 
En testarena er ment å tiltrekke seg aktører fra verden til den lokale 
infrastrukturen. God markedsføring og ekstern kommunikasjon av 
testarenaen må dermed ikke undervurderes for å sikre god 
kapasitetsutnyttelse og aktivitet i testarenaen. Det kan være 
vanskelig å nå ut til bedriftene. Gøteborg i Sverige har samlet 
kommunikasjonen rundt sine testarenaer nettopp for å nå bredere ut 
med mulighetene som finnes lokalt. 

Lokale brukere som aktive deltagere og testere: 
Flere av de forventede effektene av en testarena kan ligge i 
lokalsamfunnet. Gjennom involvering av lokale selskaper og 
mennesker oppnår man økt forståelse for testarenaen og kan teste 
mer virkelighetsnære situasjoner som kan gi stor verdi til 
lokalbefolkningen. Et eksempel på en testarena som aktivt involverer 
lokalbefolkningen er Norefjell hvor man tester mobilitetsløsninger for 
sesongattraksjoner. 



Det finnes uendelig mange modeller for testarenaer

Ved etablering av testarenaer er det helt sentralt å tidlig avgjøre 
hvilken drifts-, samarbeids- og forretningsmodell man ønsker å 
benytte. Modellen må passe ønsket formål og tilpasses den enkelte 
testarena. Det finnes uendelig mange ulike modeller som alle kan 
være riktige i ulike sammenhenger. MobilityLab og AstaZero er 
eksempler på testarenaer med svært ulik modell. 

Det er flere akser man må vurdere i valg av modell, med følgende 
ytterpunkter:  

1. Enkel vs. kompleks infrastruktur
2. Laboratorium vs. virkelige forhold
3. Kommersielle aktører vs. forskningsaktører
4. Samarbeid vs. hemmelighold
5. Kommersiell modell vs. fri bruk
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2. OM TESTARENAER

AstaZero: Testarena for biler for test av ytelse, sikkerhet og teknologi 
på vinterføre og i ulike situasjoner (landevei, byområde, mm.). 
Testarenaen eies av RISE forskningsinstitutt. Forretningsmodellen 
baserer seg på ca. 60-40 % kommersielle oppdrag og forskning, og de 
kommersielle aktørene binder seg til fremtidig testvolum slik at eierne

www.astazero.com

har økonomisk trygget for nye 
investeringer. 

MobilityLab: Planlagt testområde i Oslo for testing av 
mobilitetsløsninger- og teknologi. Initiativ fra StartupLab og TØI. 
Initiativet har tett samarbeid med lokale myndigheter og 
forskningsmiljø. De har dedikerte fulltidsressurser for å sikre 

www.startuplab.no/mobilitylab

fremdrift. MobilityLab skal i utgangspunktet 
ikke basere seg på kommersiell drift, men 
fokusere på å være en tilrettelegger for 
testing i et reelt bymiljø.

Eksempler:

https://www.astazero.com/
http://www.startuplab.no/mobilitylab
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Ytterpunkter i testarenaer

Avhengig av hvor i innovasjonsprosessen teknologien er, og om det er store eller små selskaper som utgjøre kjernekundene 
må man vurdere om testarenaen skal være enkel og gi billig tilgang til fysiske områder eller bestå av kompleks infrastruktur 
og mye tilrettelegging for hver unike kunde og prosjekt.

AKSE

2. OM TESTARENAER

Enkel vs. kompleks 
infrastruktur

Laboratorium vs. 
virkelige forhold

Kommersielle aktører 
vs. forskningsaktører

Samarbeid vs. 
hemmelighold

Kommersiell modell 
vs. fri bruk 

BESKRIVELSE

Det varierer i hvor stor grad testarenaer består av virkelige forhold, både fysisk og i testomfang (kun test av produkt og 
teknologi eller testing av brukeradferd, forretningsmodell, regulering, mm. i tillegg.). 

Fordelingen mellom forskning og kommersiell aktivitet varierer mellom ulike testarenaer og henger ofte sammen med 
finansiering. 
● AstaZero har ca. 60 % kommersiell aktivitet og 40 % forskningsaktivitet. 
● Trondheimsfjorden har høy grad av forskningsprosjekter

Et sentralt valgt er hvorvidt testarenaen skal ha økonomisk overskudd og om tilgang til arenaen baserer seg på 
markedsprising eller fri bruk. Disse to ytterpunktene gir svært ulike testaktiviteter og brukere av testarenaen. 
● Eksempler på kommersielle modeller: SINTEFs laboratorier, AstaZero
● Eksempler på modeller med fri bruk: Trondheimsfjorden, Kongsberg by&lab, Green Flyway) frem til 2022

I den grad kunder er involvert med behov for å beholde konkurransefortrinn og ny teknologi, kan hemmelighold bli sentralt i 
testarenaen. Hemmelighold går ofte på bekostning av samarbeid og korrelerer ofte med kommersielle forretningsmodeller.
● Eksempler på åpne samarbeid: Kongsberg by&lab, Oslo MobilityLab
● Eksempler med en grad av hemmelighold: AstaZero, Trondheimsfjorden, Green Flyway
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Testbed Sweden

Sverige er et av verdens mest innovative land og Stockholm er nummer to i 
verden på flest suksessfulle start-ups per innbygger, kun slått av Silicon Valley. 
Svenske myndigheter ønsker å videreutvikle innovasjon og kommersialisering og 
ser at testarenaer er gode virkemiddel. Gjennom å styrke svenske testarenaer 
ønsker de å befeste en internasjonal posisjon og tiltrekke seg utenlandske 
aktører til Sverige. 
Sverige unike innovasjonskultur trekkes frem spesielt av Paul i RISE (AstaZero) 
som en viktig grunn til at AstaZero har blitt en suksess. Han tror det ville være 
betydelig mer utfordrende å gjennomføre det samme i Norge.

Formål med Testbed Sweden:
● Styrke konkurransekraften for svensk industri/akademia/instituttsektor
● Tiltrekke investeringer i svenske testarenaer
● Møte samfunnets utfordringer  

Organisering:

● Statlig satsning gjennom Nærings- og Innovasjonsdepartementet
● Vinnova har ansvar for å samle og tilgjengeliggjøre informasjon om 

testarenaer i Sverige.

Testbed Gøteborg
Gøteborg har en av verdens største tetthet av testarenaer. Lokale myndigheter i 
Gøteborg har initiert «Testbed Gothenburg» for å markedsføre og støtte byens 
testarenaer på en samlet måte. Les mer om satsingen her: 
www.investingothenburg.com/doing-business/testbed-gothenburg-initiative
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Svenske myndigheter har satt i gang et initiativ på testarenaer for å styrke Sveriges samlede posisjon på området

2. OM TESTARENAER

http://www.investingothenburg.com/doing-business/testbed-gothenburg-initiative
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Testarenaer for autonomi i Trøndelag3
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Testarenaer for autonomi i Trøndelag

Trondheimsregionen har allerede et bredt og ledende autonomimiljø. 
Med sentrale aktører som jobber med både selvkjørende fly, droner, 
biler og skip ligger forholdene til rette for at regionen kan bli et 
sentrum for teknologiutvikling til autonom transport. 
Trondheim og omheng har flere områder som er brukt til testing av 
autonom teknologi til transportformål. Flere nye områder er under 
planlegging, og eksisterende områder har utviklingspotensial. 
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3. TESTARENAER FOR AUTONOMI I TRØNDELAG

Trondheimsfjorden: Testarena for autonome skip på og under vann. 
Etablert som følge av et bredt samarbeid i 2016 etter initiativ fra 
Gard Ueland (Kongsberg Seatex). Verdens første testarena for 
autonome skip. Det jobbes nå med å utvikle en bedre kundereise og 
kommunikasjon av testmulighetene. 

Smart Mobility Arena: Planlagt testområde i Stjørdal kommune for 
blant annet autonom teknologi og ITS-systemer for biler. Testarenaen 
er under planlegging. Reguleringsplanen for området er forventet 
godkjent i første del av 2021 og tidligste mulige byggestart er 2022.  

Green Flyway: Testområde for elektriske og autonome fly og droner 
mellom Røros og Östersund. Etableres i første omgang som et 
forskningsprosjekt, men har ambisjon om å være en kommersiell 
aktør ila. noen år. Forskningsprosjektet har et budsjett på 2 mill. 
EUR.

HAV

LUFTLAND

www.testsitetrd.no

www.hellarena.no www.greenflyway.se

http://www.testsitetrd.no/
https://hellarena.no/
http://www.greenflyway.se/


Hva mener aktørene i miljøet?

Impello har gjennomført intervjuer med sentrale aktører i 
autonomimiljøet i regionen for å få innspill til hva kommunen og 
andre sentrale aktører kan gjøre for å bidra til økt innovasjon og 
kommersialisering med fokus på bruken av testarenaer som 
virkemiddel.

Tilbakemeldingene har vært varierte og Impello opplever at ulike 
aktører har relativt ulike syn på hvor involvert kommunen bør være og 
hvor viktig utvikling av testarenaer er for videre utvikling av miljøet. 

På de neste sidene har vi samlet de viktigste innspillene fra 
intervjuene. 

20

3. TESTARENAER FOR AUTONOMI I TRØNDELAG
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Innspill fra intervjuer (1)

● Stor variasjon i dag: Det er varierende hvor tydelig formålet til de 
ulike testarenaene i regionen fremstår i dag. 

● Green Flyway er en av testarenaene med tydeligst formål i 
regionen. Modellen de ønsker tilsvarer lignende testarenaer for 
landbasert testing i Sverige. Green Flyway har en klar idé om hva 
de skal drive med og arbeider mot en klart definert kundemasse 
og mot europeiske forsknings- og infrastrukturprosjekter. De har 
også tydelig eierstruktur og god informasjon om fasiliteter, planer 
og kontaktpunkter på sine nettsider.

● Trondheimsfjorden testarena som konsept oppfattes som uklart 
av flere. Testarenaen har formelt eksistert lenge som et åpent 
geografisk testområde, men uten en strukturert organisering. Et 
klart forbedringspunkt er å definere og markedsføre tydelig hva 
konseptet Trondheimsfjorden testarena består av. Det er 
hensiktsmessig om en eller noen få aktører har ansvar for 
kommunikasjon, kundekontakt og tilrettelegging. Ocean 
Autonomy Cluster er involvert i å sette i gang en katapultordning 
for infrastrukturen. Dette kan være en riktig ordning for å 
tilgjengeliggjøre infrastrukturen som i dag fremstår som noe 
proprietær og utilgjengelig for andre enn de sentrale aktørene i 
det lokale miljøet.
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Tydelige formål hos eksisterende testarenaer?

3. TESTARENAER FOR AUTONOMI I TRØNDELAG

● Katalysator for andre initiativer: Ved etablering av 
Trondheimsfjorden som testarena opplevde man at flere 
prosjekter, initiativer og aktører kastet seg frempå og dro nytte av 
oppmerksomheten og tilretteleggingen rundt testarenaen. Blant 
annet kom flere initiativer på banen fra NTNU, herunder 
MilliAmpere, som en direkte konsekvens av testarenaen. 
Finansiering opplevdes lettere i kjølvannet av oppmerksomheten. 
Testarenaer kan spille en viktig rolle i å skape energi i miljøet. 

● Enkel tilgang: Vegar Hovstein trekker frem behovet for enkel og 
tilrettelagt tilgang til testarealer som det sentrale behovet for 
lokale SMB-aktører. De ønsker seg en sentrumsnær og enkel 
testarena for luft-droner og enkel tilgang til testområder på 
fjorden. 

Behov for testarenaer
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Innspill fra intervjuer (2)

● Kombinasjonen hav, land og luft: Det er en stor styrke å kunne 
teste mobilitet på hav, land og luft innen regionen, og det er mye 
som skjer av lokale initiativer, forskning og investeringer. Norge 
er i ledelsen på området, men internasjonale aktører setter nå i 
gang med enorme investeringer innen autonomi.

● Ledende forsknings- og utdanningsmiljø: Regionen har et 
ledende forsknings- og utdanningsmiljø med NTNU og SINTEF i 
spissen. Det er et sterkt konkurransefortrinn å kunne utnytte 
synergier mellom forskning og industri. 

● Komplementære deltagere: For å teste de ulike aspektene av nye 
teknologier og forretningsområder bør deltagerne komplementere 
og utfylle hverandre. Forskjellige fagområder så vel som ulike 
interessenter bør delta i utprøvingen.

● Tverrfaglighet: Olav Madland i Applied Autonomy peker på at 
tverrfaglige deltagere var viktig i et samarbeid og en styrke for 
testarenaen på Kongsberg. Gjennom tverrfaglighet vil man kunne 
skape mer aktivitet, nå ulike markeder og redusere risiko.
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Samarbeid og tverrfaglighet

3. TESTARENAER FOR AUTONOMI I TRØNDELAG

● Klynger, møteplasser og andre forum: Det er flere 
klyngeaktiviteter og møtefora tilgjengelige innenfor autonomi og 
mobilitet i regionen, men Trøndelag er relativt lite i internasjonal 
sammenheng. Deltagelse i nasjonale fora for samarbeid om 
initiativer og testarenaer i andre deler av landet vil være gunstig. 
• Kongsberg By&Lab har eksempelvis flere initiativ på å opprette kontakt 

med andre aktører i landet. 
• MobilityLab i Oslo trekker også frem nasjonale samarbeid og 

erfaringsdeling som positivt. 

● Samlokasjon: Maritime Robotics mener at det er i overkant 
mange initiativer rundt samarbeid, kommunikasjon og klynger, 
spesielt for de mindre aktørene. De peker likevel på samlokasjon 
og fysisk nærhet som veldig viktig. Brattøra og Nyhavna er 
verdifulle områder for det maritime miljøet.

● Luftfartsmøte i regionen: Green Flyway har et mål om å 
gjennomføre et årlig luftfartsmøte. De ser muligheter for 
samarbeid med andre klyngeaktiviteter og møtefora i regionen på 
tvers av ulike transportformer innen mobilitet, og også nasjonalt.

● Ocean Autonomy Cluster har tatt initiativ til ulike 
samarbeidsformer. Klyngen bidrar blant annet til felles innsats 
inn mot søknader til forskningsrådet, opprettelse av prosjekter og 
internasjonal erfaringsdeling. 

Klynger og møteplasser
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Innspill fra intervjuer (3)

● Kulturen i Norge er svært ulik den i Sverige. Det er kommet 
innspill på at det ikke en like sterk innovasjonskultur i norsk 
næringsliv som det man finner i Sverige og at det oppleves mer 
utfordrende å kommersialisere innovasjon i Norge. Det er viktig å 
ikke bli for tilfreds med den posisjonen man har, men hele tiden 
jobbe for å ligge i front. 

● Fullføre initiativene: Noen mener Norge og regionen er gode på 
nye initiativer og ideer, men samtidig stopper prosjektene ofte 
opp før man virkelig har hentet ut potensialet. Dette ser vi i 
Trondheimsfjorden og i miljøet generelt. Det offentlige kan bli 
flinkere til å være en pådriver for igangsettelse og utvikling. 
Mangel på driv og oppfølging fører til at ting ofte tar lang tid og at 
energien i initiativene forsvinner før prosjektene er i gang. 
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Kultur

3. TESTARENAER FOR AUTONOMI I TRØNDELAG

● Det offentlige kan kommunisere og opprettholde trykket i 
budskapet om regionens og Norges kapasitet for innovasjon 
innen autonomi og transport. Omdømmet tiltrekker seg de beste 
studentene og skaper etterhvert internasjonale prosjekter og 
lokale tiltak. Effekten av god omtale av pågående aktivitet er stor, 
og dette grunnlaget må bygges på for å oppnå en kritisk masse 
og stadig større ringvirkninger.
• Asgeir Sørensen påpeker at det maritime autonomimiljøet i 

Trondheim er omtalt betydelig mer i internasjonale medier enn i 
lokale og nasjonale medier. 

● Regionalt, nasjonalt og internasjonalt: Kommunikasjonen må 
rettes regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. Regionalt 
er det viktig å få oppmerksomhet om pågående initiativer. 
Nasjonalt og internasjonalt er det viktig å fremheve Norge som et 
kompetansesenter for å utvikle mobilitet, maritim industri og 
havbruk til en større industri. Flere påpeker at det er viktigere å 
bygge opp en felles god kompetanse enn at hver fjord i Norge 
skal være et testområde.

● Arrangementer som f.eks. «Cutty Sark for autonome skip» kan 
bidra til å samle et internasjonalt miljø på Trondheimsfjorden. 
Njord har planer om å samle internasjonale, autonome fartøy på 
Trondheimsfjorden i august 2021. 

Kommunikasjon

● Lokomotiv: Det er mangel på nok store oppdragsgivere som kan 
være sentrale i utvikling av lokale leverandører av autonom 
teknologi. Det påpekes av flere at få store aktører med 
hovedkontor i Trøndelag gjelder for regionen generelt og ikke 
utelukkende autonomimiljøet. Equinor, oppdrettsnæringen, 
kommune og fylkeskommune trekkes frem som kandidater som 
kunne vært mer sentrale i miljøet. 

Næringsliv
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Innspill fra intervjuer (4)

● Hav og luft trekkes frem av flere som de to viktigste temaene for 
regionen. Flere mener at det primært er disse to områdene, og 
tverrsnittet mellom dem, som er konkurransefortrinnet i regionen 
og i Norge. Et argument som trekkes frem er at det ikke finnes en 
sterk leverandørindustri for biler eller busser i Norge. Andre 
påpeker at det innen hav og luft er både samferdselsinteresser og 
ikke minst næringsinteresser.  

● Varetransport: Flere anbefaler at miljøet fokuserer på å utvikle 
autonome løsninger for varetransport og ikke persontransport. 
Dette begrunnes i betydelige større utfordringer med regulatorisk 
og markedsmessig modning for persontransport. Det trekkes 
også frem at autonom teknologi for skip kan brukes for å etablere 
halv-autonome fartøy. Teknologien vil kunne gi store besparelser i 
flere næringer og krever mindre modning regulatorisk og i 
markedet. 

24

Foreslåtte prioriteringer

3. TESTARENAER FOR AUTONOMI I TRØNDELAG

● Timing: Autonomimiljøet i Norge har i flere år hatt en 
verdensledende posisjon, spesielt maritimt. Nå påpeker flere at 
andre land og regioner (f.eks. Sør Korea) har kommet etter og 
satser med enorm offentlig finansering til utvikling av 
selvkjørende båter. En økt satsning i regionen bør derfor skje ila 
de neste årene hvis Norge skal beholde sin posisjon.

● God støtte: Flere trekker frem at kommunen og fylkeskommunen 
har vært gode støttespillere for miljøet de siste årene, og flere gir 
tilbakemelding på at det er positivt at kommunen har satt i gang 
dette prosjektet fordi det viser et ønske om å støtte næringslivet 
ytterligere.

● Investeringer i regionen: Det er planlagt flere store statlige 
investeringer i Trøndelag de kommende årene. Investeringene er 
positive, men kan bidra til at nasjonal vilje til å investere i annen 
infrastruktur i regionen blir mindre i noen år.

● Miljø, bærekraft, sikkerhet og effektivitet: Teknologi til 
autonome transportmidler bidrar ikke bare til nye 
transportløsninger, men er sentralt i overgangen til miljøvennlige 
og bærekraftige løsninger. Samtidig bidrar teknologiutviklingen til 
sikker og effektiv transport. Teknologien er derfor svært 
interessant for flere næringer, og godt tilrettelagt for å tiltrekke 
seg finansiering.

Andre innspill
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Innspill fra intervjuer (5)
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Trondheim kommunes rolle

3. TESTARENAER FOR AUTONOMI I TRØNDELAG

● Juridisk: Flere mener kommunen bør fokusere på å bli en 
kompetent medspiller for miljøet gjennom å opparbeide og bruke 
kompetanse om lovverket til å bistå og utfordre aktørene i 
regionen. Slik kan kommunen bidra til gi tilgjengelige og anvendte 
testområder og akselerert teknologi- og næringsutvikling uten at 
kommenen oppleves som et hinder.
• En kompetent offentlig medspiller på det juridiske området ved 

testing av autonom teknologi, spesielt for hav og luft er 
manglende i dag, også nasjonalt. Dersom Trondheim kommune 
tar denne posisjonen vil de bidra til en attraktiv region for testing, 
også for aktører fra andre områder nasjonalt og internasjonalt. 

• Ved å rendyrke rollen unngår kommunen risikoen som ligger i å 
være både pådriver, regulerer og eier av testarenaene. 

● Politisk: Regionens kommuner oppleves som gode på å ha politisk 
fokus på teknologiutviklingen for autonom transport. 
• Samtidig mener flere at kommunene bør bli bedre på å fremme 

miljøet for høyere politiske instanser, som fylke og nasjonale 
myndigheter. 

• Enkelte har erfaring med at andre kommuner er flinkere til å 
fremme sine initiativer rundt konkrete testarenaer.

● Kommunikasjon: Det er potensiale for økt synliggjøring av 
testarenaer og autonomimiljøet i regionen. Kommunen kan ta en 
sentral rolle i kommunikasjon og markedsføring, slik f.eks. lokale 
myndigheter i Gøteborg har gjort. Synliggjøring av det samlede og 
tverrfaglige miljøet har så langt vært lav. 
• I dag trekkes ofte Trondheim frem som en forsknings- og 

universitetsby, men det er lettere å tiltrekke seg investorer og 
private aktører gjennom å synliggjøre industri og næringsliv.  

● Fasilitator: Noe av det viktigste Trondheim kommune kan gjøre for 
autonomimiljøet er å tilgjengeliggjøre arealer. Kommunen kan 
tilrettelegge ved å prioritere områder regulert til testing i tett 
samarbeid med aktørene i miljøet.

● Finansiering: 
• Kommunen kan bli flinkere på å kjøpe varer og tjenester lokalt og 

på den måten bidra til finansiering og utvikling av lokale 
autonomiaktører. Trondheim kommune oppleves i dag som i 
overkant opptatt av pris.

• Pilotprosjektet for testing av autonom buss på Øya anvendte 
midler fra Miljøpakken. Slike midler burde også kunne brukes til 
maritime autonomiprosjekter.



Oppsummering og anbefaling4
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Oppsummering av intervjuer med lokale aktører

Det er stor variasjon i grad av tydelig formål blant testarenaene.
Konseptet Trondheimsfjorden som testarena fremstår som diffust.
Sentrumsnære testområder og enkel tilgang er viktig for lokale aktører
• Nært testområde for droner er ønsket.

Mange samarbeids- og klyngeinitiativer har oppstått de siste årene.
• Det er noe uoversiktlig hva som rører seg av initiativer og treffpunkt i 

miljøet.
• Mer samarbeid nasjonalt (og internasjonalt) er ønskelig.
• Noen aktører mener klyngedeltagelse er for tidkrevende.

Samlokasjon på Nyhavna og Brattøra er optimalt for de lokale 
næringsaktørene på maritim teknologi.
Tverrfaglighet og synergier mellom komplementære aktører er en fordel
• F.eks. mellom forskning, industri og det offentlige.

Det er mangel på store, aktive oppdragsgivere i regionen.

Kombinasjonen av hav, luft og land er et fortrinn.

Hav og luft er de viktigste områdene for regionen.

Varetransport er et naturlig område å prioritere.

• Reguleringer og marked innen autonom persontransport er umodent.
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5. OPPSUMMERING OG ANBEFALING

Autonom teknologiutvikling kan gi fordeler for dagens sjøfart, blant annet økt 
sikkerhet og miljøhensyn. Resultatene vil komme før helautonom skipsfart er 
etablert. 

Norges konkurransefortrinn er tidsbegrenset og under press. 

• Andre land utfører enorme investeringer, særlig maritimt (eks. Sør Korea).

Norsk forretningskultur er en utfordring for kommersialisering av innovasjon.

Fullføring av initiativene og opprettholdt trykk er viktig.

Offentlig kommunikasjon av autonomimiljøet bør prioriteres.

• Regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

• Arrangementer som samler internasjonale autonomiaktører kan vært et 
godt virkemiddel.

Norges helhetlige kompetanse bør prioriteres fremfor enkeltstående 
initiativer.

• Nasjonal vilje til investeringer i regionen kan påvirkes av at mange initiativer 
allerede er i gang.



Anbefalinger til Trondheim kommune

Konkrete initiativer og utfordringer: 
Kommunen bør identifisere konkrete initiativer og utfordringer 
til industrien. Gjennom å være en aktiv bestiller vil kommunen 
kunne bidra til å hente ut lokale fordeler fra testarenaene og 
sikre at gevinsten fra testingen kommer samfunnet til gode. 
Kommunen kan gjerne være en sentral bidragsyter i oppstart 
av nye testarenaer.

28

Utvalgte anbefalinger til kommunen

5. OPPSUMMERING OG ANBEFALING

Basert på innspill fra de gjennomførte intervjuene og litteraturen 
ønsker Impello å trekke frem noen anbefalinger til Trondheim 
Kommune: 

Regulering av områder: 
Sentralt i kommunens myndighet er regulering av areal. For å 
styrke miljøet og testarenaer i regionen bør kommunen ha en 
klar strategi for regulering av områder til testformål. 

Medspiller på regulering: 
Kommunen bør opparbeide og bruke juridisk forståelse til å 
bistå og utfordre aktørene i regionen. På denne måten vil 
kommunen bli en kompetent medspiller og kan også bidra til 
at testområder og regionen blir mer attraktiv for nasjonale og 
internasjonale aktører. 

Kommunikasjon: 
Kommunen bør ha fokus på økt kommunikasjon på vegne av 
miljøet. Kommunikasjon mot potensielle brukere, kunder og 
marked er sentralt. Det er også viktig at kommunen taler 
miljøets sak mot andre kommuner, fylkeskommune og 
nasjonale myndigheter.



Vedlegg
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Testområder

Testing av autonome løsninger foregår i ulik skala i flere deler av Trøndelag. 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 områder brukt til testing av autonom teknologi i regionen.
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Vedlegg 1: Testområder i regionen (fra kartlegging)

Smart Mobility Arena
Testområde for førerløse biler. Prosjektet 
er i planleggingsfase. Skal være en del av 
en testarena der andre tester med ITS og 
biler. Reguleringsprosessen pågår nå.

Marienborg - Øya
Testområde for førerløs buss. 
Pilotprosjekt med NSB, FourC og Applied 
Autonomy m.fl. Pilotprosjekt kom i gang 
høsten 2020 og er Europas første 
selvkjørende og fleksible bestillingsbuss. 
Nå er prosjektet i evalueringsfase etter to 
måneder med prøveperiode med 
passasjerer 

Green Flyway Test Arena
Green Flyway er en internasjonal 
testarena for framtidens luftfart. 
Prosjektet er et grenseløst samarbeid 
mellom Sverige og Norge, finansiert av 
EU-programmet Interreg. 

Agdenes Airfield
Testområde for autonome fly, helikoptre 
og droner. Mye brukt av droneaktiviteten 
til NTNU. 

LAND LUFTHAV
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.
testsitetrd.no

http://testsitetrd.no/


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. 

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 AS
 Kongsberg Maritime AS
 Kongsberg Seatex AS
 NTNU
 SINTEF
 Zeabuz AS
 Njord – The autonomous ship challenge

Utvalgte prosjekter som bruker Trondheimsfjorden: 
 SFF AMOS (NTNU, SINTEF, mv.)
 NTNU-VISTA Center for autonomous operations subsea
 SFI Autoship
 Hull-to-hull
 Autosea

Status: 
 Etablert testområde med godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet 

og Kystverket. 
 Planlagt som en del av Fjordlab/Oceanlab
 Nettside: testsitetrd.noFoto: SINTEF

HAVVedlegg 1: Testområder i regionen (fra kartlegging)

http://testsitetrd.no/


Smart Mobility Arena

Smart 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 (Frigaard) 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 trådløs ladning. 

Det er søkt om infrastrukturmidler til en digital tvilling av arenaen høsten 2020. 
Reguleringsprosessen forventes avsluttet første halvdel av 2021.  
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Potensielle brukere av testarenaen: 
 Forsvaret
 Blålysetater
 Transport- og mobilitetsaktører for utvikling av autonomi
 Trafikkopplæring 
 Bilprodusenter
 Underleverandører bilindustri
 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

Tidligst mulige byggestart av fysisk infrastruktur er 2022.

LAND

Foto: Proneo AS

Vedlegg 1: Testområder i regionen (fra kartlegging)



Trondheim byområde
Øya - Marienborg
Trondheims bymiljø er brukt som testarena for autonom buss. AtB, Applied 
Autonomy, NTNU, SINTEF m.fl. Var prosjektdeltagere i første pilotprosjekt 
med autonom buss i området Øya - Marienborg. Prosjektet ønsker å se på 
hvordan selvkjørende kjøretøy kan påvirke logistikken i et nabolag. 
Pilotprosjektet vurderte mange lokasjoner for testkjøringen. Øya ble valgt 
som testområde fordi det er et relativt avgrenset område med ca. 2000 
beboere, mange ulike tjenester og kontorer.
Gjennom tilrettelegging har flere bymiljø i regionen potensiale til å bli 
testområder for autonom teknologi både på land og i luft. 
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Potensielle brukere av testarenaen: 
 Mobilitetsaktører
 Teknologiselskaper og –miljøer
 Forskningsprosjekter
 Statlige aktører

Status:
 Første pilotprosjekt med selvkjørende buss avsluttet i oktober 

2020

Bilde: Hell Arena AS

Partnere pilotprosjekt autonom buss Øya:
 Trondheim kommune
 Miljøpakken
 Applied Autonomy
 Vy
 AtB
 SINTEF
 NTNU

LAND

Foto: AtB Foto: Adressa

Vedlegg 1: Testområder i regionen (fra kartlegging)



Green Flyway Test Arena
Røros – Östersund – Trondheim
Green Flyway er en internasjonal testarena for framtidens 
luftfart. Prosjektet er et grenseløst samarbeid mellom 
Sverige og Norge, finansiert av EU-programmet Interreg. 

Testarenaen skal benyttes til blant annet utvikling av elfly, 
droner, autonome fartøy, flyplassinfrastruktur, 
ladeinfrastruktur og luftfartskontroll.

Luftområdet mellom Østersund og Trondheim er 
meteorologisk (værmessig) og topografisk interessant 
som testområde for elektriske fly- og droner. I tillegg bidrar 
infrastruktur, aktører og kunnskap i området til et godt 
miljø for utvikling.

Green Flyway samarbeider tett med norske og svenske 
myndigheter for å muliggjøre test av bemannede og 
ubemannede flygninger. I tillegg bidrar de med søknader 
og godkjenninger for spesifikke oppdrag.
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Partnere:
Prosjekteiere:
 Östersunds kommun
 Røros kommune

Budsjett:
 2 mill. EUR
Program:
 Interreg
Startdato
 2020-01-01
Sluttdato
 2022-12-31
EU-tilskudd
 665 278 EUR
Nettside
 www.greenflyway.se

LUFTVedlegg 1: Testområder i regionen (fra kartlegging)

http://www.greenflyway.se/
http://www.greenflyway.se/


Creating impact – achieving sustainable results



Oppsummering Questback  

Ting som fungerer:  

- Næringsrådet er riktig organisert og det er tilstrekkelig antall medlemmer. Det bør videreføres.  

- Mandatet er relevant.  

- Møtene oppleves relevante i form av godt utbytte av å delta, både for den enkelte og for egen 

organisasjon.  

- De er et bra nettverk med mye nyttig informasjon. 

Forbedringspunkter: 

- Mer relevant tematikk fra næringslivet i andre kommuner enn Trondheim. 

- Flere saker med tydeligere overføringsverdi til andre kommuner enn Trondheim. 

- Det er uklarhet knyttet til sekretariatet og hvilke roller de ulike innehar. 

- Det oppleves at det jobbes bare delvis riktig mtp å realisere mandates formål. 

- Det er for mange orienteringssaker, og det ønskes flere saker knyttet til SNP. 

- Næringsrådet må bli et beslutningsorgan i større grad enn det oppleves som i dag. 

Innspill: 

- Det bør avklares om man kan stille med vara.  

- Kommunedirektørene som medlemmer kan byttes hyppigere enn hvert andre år. 

- Mulig kompetanse og miljøer som kan vurderes inkludert i Næringsrådet: SIVA, representant 

fra inkubator/akselerator miljøet, kapitalmiljø, erfaren gründer. 

- Det bør være sammenheng mellom næringsrådets mandat og fylkeskommunen på 

overlappende områder.  

- Mer fokus på nye saker og tiltak i regi av SNP. Mer strategiske drøftinger og oppfølging av SNP. 

- Åpne for mer innspill fra medlemmene.  

- Flere ledd i økosystemet bør inkluderes. 

- Det bør jobbes med å få mer kapital til oppstartsselskaper.  

- Mer synergi fra by til land er ønskelig.  

- Medlemmene kan melde inn saker og også føre disse i næringsrådet. 

- Medlemmene utenfor Trondheim bør utfordres til å komme med saker.  

- Noen saker bør løftes opp til strategisk samarbeidsforum.  

- Det bør være flere saker fra andre kommuner og med relevans for representantene i 

næringsrådet.  

- Større involvering av SINTEF i aksjoner knyttet til handlingsplanene.  

- Næringsrådet bør jobbe med oppfølging av felles handlingsplan for SNP, foreslå nye tiltak og 

prosjekter som understøtte planen.  



- SNP må brukes som et aktivt dokument gjennom året. 

- Innretning Næringsråd må vurderes ut fra formål i ny SNP.  

Hvordan bør det jobbes med ny SNP: 

- Involvere bredt, også politisk.  

- God lokal politisk forankring utover de som stiller i Regionrådet er viktig. Ny innretning kan gi 

muligheter framover. Regionrådsmøtene i seg selv må bli mer enn det de er i dag.  

- Få planen mer relevant for kommunene rundt Trondheim, med mål de kan ta ned og følge opp i 

egen kommune. 

- Ha med kunnskap og innspill knyttet til globale, nasjonale og regionale trender.  

- Involvering blir viktig, men fra må være ut fra en strategisk felleskapstenkning.  

- Erfaringer fra tidligere og nåværende SNP er viktig å ha med seg i arbeidet. 

- SINTEF kan bidra i innspillsprosess. 

- Planen bør være ambisiøs for regionen, i takt med tiden vi lever i og må kunne stå seg flere år 

fremover. 

- SNP må ha sammenheng med fylkets planer, og man bør reflektere over hvordan 

Trondheimsregionen kan samhandle med distriktene rundt seg til felles beste.  

- Hvordan ta en rolle som kompetanse- og gründernav i et fylke med bedrifter og kommuner som 

et levende laboratoria? 

- Prosessorientering med bearbeiding av kommunale innspill.  

-Det må enes om et målnivået og deretter ha dynamikk sammenlignet med handlingsnivået.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Orientering ny strategisk næringsplan;

- Status prosess

- Fremdrift

- Rammeverk for ny plan



Status prosess

• Arbeidet med ny strategisk næringsplan er sterkt påvirket av pandemien. Opprinnelig mål var å vedta ny plan 

innen 31.12.2020. 

• Tidlig etter utbruddet ble fremdriften endret til mål om endelig vedtak innen 01.07.2021

• Etter vurderinger ser vi stort behov for å gjennomføre fysiske møter for å sikre god forankring av en ny felles

næringsplan. Spesielt med tanke på tilbakemeldinger fra flere kommuner om at dagens plan ikke har vært så

relevant og forankret som ønskelig. Derfor oppleves det som viktigere å sikre en bred forankring og involvering

enn rask fremdrift. Nytt mål om endelig vedtak innen 31.12.2021 anbefales



Prosess ny Strategisk næringsplan

• Oppfordrer kommunene til å planlegge for at arbeidet med ny strategisk næringsplan tas inn i møteplanen for 

våren, viktig at kommunestyrene kjenner til prosessen og får mulighet til å uttale seg før planen skal vedtas. 

Prosjektleder stiller opp med presentasjon og grunnlag for diskusjoner

• Felles formannskap bør planlegges gjennomført digitalt til våren, men bør prioriteres for fysisk gjennomføring i 

august/september.  

Kort fortalt mangler følgende i arbeidet med ny plan:

• Workshops for alle kommuner

• Presentasjoner i kommunestyrene

• Utarbeidelse av endelig plan inkludert prosess for vedtak i kommunene



Planprosess ny Strategisk Næringsplan 

• Milepæl 1: Dagens situasjon – inkl. evaluering og effekt av dagens plan

• Milepæl 2: Kunnskapsgrunnlag – inkl. analyser, statistikk, relevante rapporter

• Milepæl 3: Forankring – kommunestyrer, nærings- og regionråd, næringsapparat

• Milepæl 4: Involvering – workshops og innspillsmøter

• Milepæl 5: Prioriteringer og fastsettelse av rammeverk – utvikling av dokument for ny plan

• Milepæl 6: Produksjon, forankring, vedtak



Planprosess ny Strategisk Næringsplan – status og fremdrift 

• Milepæl 1: Gjennomført

• Milepæl 2: Gjennomført

• Milepæl 3: Forankring – delvis gjennomført, men mangler dialog med kommunestyrer, 

som planlegges gjennomført fysisk innen 01.07.21

• Milepæl 4: Involvering – planlegger gjennomføring av fysiske Workshops og 

innspillsmøter innen 01.06.21

• Milepæl 5: Utarbeide dokument for ny plan, frist 15.07.21

• Milepæl 6: Produksjon, forankring, vedtak. Endelig kommunevise vedtak av ny plan 

innen 31.12.21



Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen

Overordnet tilbakemeldinger: 

Svært ulik praksis for hvordan arbeidet med næring og Strategisk Næringsplan gjennomføres i kommunene

Ikke alle kommuner har egne handlingsplaner for næring.

Dagens Strategiske Næringsplan blir kritisert for å være omfattende og vanskelig å gjøre relevant for 
kommunene. Målområdene og strategiene er flyktige og krevende å bearbeide.

Strategisk Næringsplan har allikevel bidratt til økt fokus på næring

Økt lokalt og regionalt samarbeid og dialog mellom kommune og næring i planens levetid

-



Grunnlag for arbeid med ny plan: 

Ny Strategisk Næringsplan må forenkles ifht dagens plan

Enkle parameter for måling av effekt

Areal for bolig og næring bør inkluderes i planen

Planen må ha mer relevant innhold enn dagens plan for kommunen utenfor Trondheim. Fokus på å skape 
attraktivitet

Planen må inneholde et rammeverk slik at alle kommuner utarbeider egne tiltaksplaner, inkludert egne 
ambisjoner for næringsarbeidet. 

De kommunevise tiltaksplanene (1 side) bør distribueres til de øvrige kommunene i regionen

-

Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen



Befolkningsvekst drøye 40 000 

Arbeidsplassvekst drøye 16 000 (ca 60 % offentlige)
-

Utvikling i Trondheimsregionen med SNP – 10 år



Ytre drivkrefter:

Sentralisering
Strukturendringer 
i næringslivet

Konjunkturer Innvandring

Trondheims-
regionen

Strukturelle drivkrefter 
påvirker utviklingen i 
regionen, men kan ikke 
påvirkes.

Attraktivitet 
for bosetting

Attraktivitet 
for næringsliv

Attraktivitet handler om bidraget til veksten fra lokale krefter

Indre drivkrefter:

Telemarksforskning - modell

+ 40 000
+ 16 000



Hvem er best av storbyregionene?

Oslo har hatt de klart beste 
strukturelle betingelsene for 
vekst.

Greater Stavanger har hatt 
nest best betingelser.

Trondheimregionen har hatt 
bedre vekstbetingelser enn 
Bergen og 
Kristiansandregionen.
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Strukturvekst i antall arbeidsplasser næringsliv
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Vekst i antall arbeidsplasser næringsliv

Hvem er best av storbyregionene?

Oslo har størst vekst, både 
i folketall og i næringslivet.

Trondheimregionen og 
Greater Stavanger har hatt 
ganske lik vekst.



Hvem er best av storbyregionene?

Trondheimregionen har 
vært mer attraktiv enn 
Stavanger- og 
Bergenregionen.
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Forventet arbeidsplassvekst og 

næringsattraktivitet i kommunene i 

Trondheimregionen. Den faktiske 

veksten er summen av søylene.

Næringsattraktivitet

Midtre Gauldal, Malvik, 
Melhus og Skaun har hatt 
positiv næringsattraktivitet 
de siste ti årene.



Befolkningsvekst dekomponert i 

fødselsbalanse, forventet nettoflytting, 

arbeidsplassveksten effekt på 

nettoflyttingen og bostedsattraktiviteten. 

Rangert etter bostedsattraktiviteten.

Bostedsattraktivitet

Skaun har hatt sterk og positiv 
bostedsattraktivitet de siste ti årene.

Størdal, Orkland og Indre Fosen har også 
hatt bedre nettoflytting enn forventet.



Attraktivitet i Trondheimsregionen siste 10 år



• Tilgjengelige og attraktive tomter til boliger
• Tilgjengelige og attraktive arealer til næring
• Sentrumsutvikling – skape mer attraktive små og store sentra for bolig, 

næring, kultur og besøk.
• Styrke handel, reiseliv, aktiviteter og kultur for å være et interessant 

besøks- og bosted
• Næringsvennlige kommuner for industribedriftene
• Forankra felles ambisjoner i hver enkelt kommune
• Samarbeid mellom kommunene
• Styrke universitetet og være et attraktivt studiested

Stikkord for å skape fremtidig attraktivitet – Knut Vareide



Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen

Overordnet Mål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge

Overordnet forutsetning: Regionens fortrinn – slik er vi best på samarbeid
Grønn konkurransekraft - bærekraft

Målområder: Bostedsattraktivitet
Næringsattraktivitet

Satsningsområder: 1. Areal og samferdsel, attraktive boligtomter og areal for næring
2. Kobling forskning/utvikling og næringsliv/kommuner             
3. Styrke utdanningsmiljøene og være et foretrukket studiested

4. Kommersialisering av teknologi (mer forklarende)
5. Proaktive og engasjerte næringskommuner - planer, saksbehandling, 

innkjøp, dialog og interesse

6. Sikre rekruttering
7. Aktiv og levende bo- og besøksregion - Styrke kommunesentra, handel, 

reiseliv, arrangement, aktiviteter og kultur for å være et interessant besøks-
og bosted. Ringvirkninger (beskrivende ord?)



OMDØMMEANALYSE 2020  
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Oppsummering 

STADIG NORGES SUVERENE TEKNOLOGIHOVEDSTAD 

Resultatet av denne undersøkelsen understreker Trondheimsregionens stadig suverene posisjon som 
Norges teknologihovedstad, en posisjon det synes svært vanskelig å utfordre for andre regioner.  

I årets undersøkelse forbinder 76% av respondentene «Teknologihovedstaden» med 
Trondheimsregionen. Dette er en ytterligere økning på 6% fra 2018, hvor andelen som gjorde det 
samme utgjorde 70%. 

De fleste har også overordnet positive assosiasjoner til Trondheimsregionen. Blant de som er 
hjemmeboende i regionen har 88% positive eller svært positive assosiasjoner mens hos eksterne 
respondenter er de tilsvarende andelene 67%. Sammenlignet med tidligere års målinger registrerer vi 
at de mest «positive» og «svært positive» assosiasjonene til Trondheimsregionen har holdt seg godt 
over tid. 

Spurt om hvilke næringsliv innbyggerne i Trondheimsregionen i størst grad assosierer med sin egen 
region svarer flest næringsliv innen teknologi, kunnskap, informasjon- og kommunikasjon. Dette gjør 
også de eksterne respondentene – hvilket er i tråd med regionens status som Teknologihovedstad.  

Sammenlignet med de andre regionene som er målt kommer Trondheimsregionen også godt ut av 
årets undersøkelse med tanke på attraktivitet som bosted, studiested og arbeidssted når det spørres 
overordnet. Det er kun i forhold til attraktivitet som reisemål regionen må se seg slått. Her tar 
Bergensregionen en knepen førsteplass.  

I undersøkelsen har vi også kartlagt Trondheimsregionens attraktivitet innen næringsliv og 
arbeidsmarked, utdanning og forskning, samferdsel, levekår og miljø og fritid. Her ser vi at områdene 
Trondheimsregionen scorer aller høyest på er innenfor utdanning og forskning, levekår og fritid. 
Innen utdanning og forskning svarer hele 98% av de som bor i regionen at høyskoler/universiteter 
har stor betydning for regionen og at regionen er et bra sted å ta høyere utdanning. Tallene er nesten 
like høye blant de som ikke selv bor i regionen og hele 91% er enig i at Trondheimsregionen er et bra 
sted å ta høyere utdanning. Undersøkelsen viser også at særlig blant de som selv bor i regionen 
opplever man at regionen er et trygt sted å bo (89%) og et godt sted å vokse opp for barn og unge 
(85%). Tallene er noe lavere blant de eksterne, men over halvparten er fortsatt enig i begge utsagn.  

Det er først når vi dykker ned i enkeltpåstander vi registrerer oppfatninger som kan tenkes å utfordre 
aktørene i Trondheimsregionen til ikke å si seg helt fornøyde. Under temaområdet «Næringsliv og 
marked» er det for eksempel flere påstander som berører viktige forhold knyttet til en regions evne 
til å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft og beholde mennesker med høy kompetanse. På de fleste 
påstandene innenfor dette temaområdet er Osloregionen i en særstilling bedre posisjonert i forhold 
til de øvrige storbyregionene i undersøkelsen. Selv om hovedstanden i kraft av å være landets største 
by og arbeidsmarked neppe kan bestrides denne posisjonen, bør det kunne drøftes om ikke 
Trondhjemsregionen har gode muligheter til å bli en tydelig nummer to. Pr 2020 synes ikke 
respondentene å kunne skille noe særlig mellom de konkurrerende storbyregionene på dette 
området. 

Heller ikke under temaområdet “Samferdsel» skiller Trondheimsregionen seg positivt ut i forhold til 
Bergensregionen og Stavangerregionen. Alle tre er et solid stykke bak Osloregionen på de fleste 
påstander også her. Vi merker oss ikke minst at Trondheimsregionen på påstanden knyttet til 



«transportforbindelser til utlandet» kommer svakest ut av alle storbyregionene i undersøkelsen. I 
hvilken grad dette er en utfordring i en stadig mer globalisert og internasjonalt orientert verden tar vi 
ikke stilling til, men en svak posisjon på dette feltet forsterkes negativt når vi samtidig registrerer at 
Trondheimsregionen pr 2020 oppfattes som den minst internasjonalt orienterte av de fire regionene 
som er undersøkt.  

På temaområdet «Miljø og fritid» registrerer vi at Trondheimsregionen heller ikke står ut i forhold til 
Bergen- og Stavangerregionene. Det synes også her å ligge potensialer for en tydeligere posisjon, ikke 
minst i lys av flere kjente tiltak for å løfte Trondheimsregionen i en bærekraftig retning.   

Når denne oppsummeringen også løfter opp noen områder hvor det synes å være potensialer for å 
styrke regionens posisjon er dette med vishet om at Trondheimregionen stadig har et svært godt 
omdømme som utgangspunkt. Kanskje landets beste. 

 

 

 

 

 

 

  



1. Bakgrunn 
	
Kommunikasjonshuset NoSleepTillBrooklyn (tidligere Ordkraft) har siden 2013 levert 
omdømmemålinger for Trondheimsregionen. Disse har blitt gjennomført i 2013, 2016, 2018 og i 
senest i 2020. 
 
Omdømmemålingene er basert på Omdømmebarometeret som tidligere er utgitt av Ordkraft i 2007, 
2009, 2011 og 2013. Da det ble bestemt at Omdømmebarometeret ikke skulle videreføres i den 
formen dette var kjent for, henvendte samarbeidsorganet Trondheimsregionen seg til Ordkraft for å 
gjennomføre en egen omdømmeundersøkelse etter modell fra Omdømmebarometeret. 
 
Omdømmebarometeret var en måling av regioners omdømme og posisjon innen viktige 
samfunnsområder. Hensikten med undersøkelsen var å måle eget omdømme i befolkningen, 
sammenligne eget omdømme med andre regioners omdømme samt studere utviklingen fra tidligere 
målinger. 
 
I vurderingen av undersøkelsens data og for forståelse av resultatene er det viktig å ha et bevist 
forhold til at formålet med undersøkelsen først og fremst er å gi innspill til arbeid med posisjonering 
og omdømme. Posisjoner og omdømme vil alltid stå sterkere der oppfatningene som råder 
korresponderer med realitetene, men ofte vil realiteter ikke være tilstrekkelig kjent for omverdenen 
og dermed representere potensialer for å styrke et omdømme. På andre områder kan et svakt 
omdømme også være fortjent og et tydelig uttrykk for forhold som i realiteten ikke er gode. I noen 
sammenhenger blir da utfordringen å starte nødvendige endringsprosesser.  
 
Også i omdømmemålingen 2020 for Trondheimsregionen har Osloregionen, Stavangerregionen og 
Bergensregionen blitt undersøkt. For alle fire regioner er det samlet inn data fra 
eksterne respondenter. For Trondheimsregionen har det i tillegg blitt samlet inn data fra interne 
respondenter.  
 
Denne rapporten presenterer et utvalg av resultatene fra 2020-undersøkelsen med 
fokus på Trondheimsregionen. I tillegg til 2020-resultatene er det foretatt sammenligninger mot 
tidligere gjennomføringer av undersøkelsen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Metode 
 

For de fire regionene; Trondheimsregionen, Osloregionen, Stavangerregionen og 
Bergensregionen, er det i denne undersøkelsen innhentet svar fra minst 400 eksterne respondenter 
for hver region. I Trondheimsregionen er det i tillegg innhentet svar fra over 1000 interne 
respondenter.  Interne respondenter er bosatt i regionen, mens eksterne er bosatt utenfor. Det 
samlede respondenttallet for årets undersøkelse er 1782. 
 
Datainnsamlingen er gjennomført av Respons Analyse i perioden november-desember 
2020 som en webundersøkelse. Utvalget er kvotebasert på regioner, og trukket tilfeldig fra 
Responspanelet og en samarbeidspartners panel. Respondentene ble invitert til å delta i 
undersøkelsen via en e-post med en unik link. Hver respondent svarte for to regioner som de 
oppga å ha kjennskap til. 
 
Data som ble samlet inn av Respons Analyse har blitt fremstilt i Excel-tabeller med 
markering av signifikante funn. Resultatene er ikke vektet. Grafiske fremstillinger, ytterligere 
analyser i denne rapporten og kommentarer er utarbeidet i samarbeid mellom Respons Analyse ved 
Marius A. Flaget og Kommunikasjonshuset NoSleepTillBrooklyn ved Rune Røiseland.  

Ved gjengivelse av analyser eller funn fra denne undersøkelsen skal det henvises til Respons Analyse 
og Kommunikasjonshuset NoSleepTillBrooklyn. 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rapportens oppbygning 
 

Undersøkelsen har et omfattende datagrunnlag, som igjen gir mulighet for svært mange 
fremstillinger av data og analyser. I denne rapporten har vi forsøkt å presentere de resultatene som 
har størst interesse i forhold til undersøkelsens grunnleggende formål. 
 
I oppbyggingen av rapporten benytter vi den samme strukturen som ved tidligere runder med 
omdømmeundersøkelser. Dette for å gjøre det enklere å sammenligne rapporter tilbake i tid. 
	

Forklaring	av	begreper	som	benyttes	i	rapporten:	

	

Signifikant:	

Et resultat betegnes som statistisk signifikant dersom det er lite sannsynlig at det har oppstått 
tilfeldig. I denne rapporten benyttes begrepet særlig om endringer mellom de to målepunktene 2018 
og 2020, og mellom de ulike regionene i 2020-undersøkelsen. 
	

Gjennomsnittsverdi:	

For å sammenligne endringer mellom de to målepunktene 2018 og 2020, og mellom de ulike 
regionene i 2020-undersøkelsen, benytter vi gjennomsnittsverdien. Gjennomsnittsverdien er snittet 
av svaralternativene omregnet til en nummerert rangering (eks. 1–6). 
	

Eksterne	og	interne	respondenter:	

Hver region har om lag 400 eksterne respondenter og Trondheimsregionen har i tillegg om lag 1000 
interne respondenter. De eksterne er bosatt utenfor regionen, mens de interne er bosatt i regionen. 
Trondhjemsregionen består av kommunene: Trondheim, Stjørdal, Melhus, Malvik, Rissa, Orkland, 
Midtre Gauldal, Skaun, Indre Fosen. 
 
Siden hver respondent har svart for to regioner, betyr det at de eksterne respondentene ikke er 
unike for den enkelte region. 
	

Målepunkter:	

Begrepet målepunkt viser til ett eller flere av Omdømmebarometerets utgaver (2007, 2009, 2011 og 
2013). Målepunktet for 2020 er undersøkelsen bestilt av Trondheimsregionen. 
 
 
  



Del 1 Teknologihovedstaden 
 

Det første spørsmålet i undersøkelsen har blitt stilt til alle respondentene (N=1782) og dreier seg om 
hvilken region i Norge respondenten forbinder med «Teknologihovedstaden». Spørsmålet ble stilt i 
2016, 2018 og 2020-undersøkelsen.  

 

 

 

Som det fremgår av figur 1 forbinder 76% av respondentene «Teknologihovedstaden» med 
Trondheimsregionen i årets undersøkelse. Dette er en økning på 6% fra 2018 hvor andelen som 
gjorde det samme utgjorde 70%. Dette er etterfulgt av Stavangerregionen og Osloregionen med 
henholdsvis 11% og 9%. Resultatet i 2020-undersøkelsen understreker Trondheims suverene og 
stadig sterkere posisjon som Norges teknologihovedstad - en posisjon det blir svært vanskelig å 
utfordre for andre. 

 

 

 



Del 2 Sammenligning av regionens omdømme  
 

I denne delen vil det presenteres en sammenligning av eksterne respondenter for alle regioner i 
2020-undersøkelsen. Det vil si at respondenter som ikke er hjemhørende i den respektive regionen 
har svar på spørsmål knyttet til regionen.  
 
I den følgende seksjonen blir regionene sammenlignet på grunnlag av respondentene som har stilt 
seg positive til påstandene som blir fremmet. Dette fungerer ved at de som har svart «i stor grad» og 
«i svært stor grad» på de forskjellige påstandene har blitt slått sammen til kategorien «i stor grad». 
 

2.1 Næringsliv og marked 
 

 

Av utsagnene over ser vi at både Osloregionen og Stavangerregionen til dels scorer betydelig høyere 
enn Trondheimsregionen - særlig i påstandene om regionen har mange interessante jobber for folk 
med høyere utdanning, at det ligger godt til rette for næringsutvikling og om det er lett å finne jobb 
til begge når et par flytter til regionen. Sistnevnte er en viktig påstand som berører en regions evne til 
å tiltrekke seg arbeidskraft og beholde mennesker med riktig kompetanse. På denne påstanden er 
Trondheimsregionen i godt selskap med Stavangerregionen og Bergensregionen, men Osloregionen 
er i en suveren posisjon på topp.  



2.2 Utdanning og forskning  
 

 

 

I spørsmål om utdanning og forskning er Trondheimregionen gjennomgående i en særstilling med 
flest positive svar. Aller mest positive er respondentene i spørsmål rundt utdanning og 
utdanningsinstitusjonenes betydning for regionene (begge 91%). Til og med der Trondheimsregionen 
scorer lavest, «I regionen samarbeider høyskoler/universitet god med næringslivet», ser vi at 
Trondheimsregionen score betraktelig høyere enn de andre regionene. At regionen scorer så høyt på 
samtlige påstander innen utdanning og forsking vil sannsynligvis ha stor sammenheng med 
Trondheimsregionen sin posisjon som landets Teknologihovedstad. 

 

 

 

 

 

 



2.3 Samferdsel  
 

 

 

I påstandene knyttet til samferdsel kommer Trondheimsregionen ut et godt stykke bak Osloregionen 
på de fleste parameter, men på flere påstander er det verdt å merke seg at regionen ikke skiller seg 
fra Bergensregionen og Stavangerregionen. På påstanden om «transportforbindelser til utlandet» er 
Trondheimsregionen svakest av alle.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Levekår 
 

 

 

I spørsmålene knyttet til levekår er Trondheim den regionen som rangeres desidert høyest når det 
gjelder spørsmål om hvorvidt det er trygt å bo i regionen og om regionen er et trygt sted å vokse opp 
for barn og unge. Trondheim scorer også høyere på spørsmål om at regionen er preget av åpenhet og 
toleranse, at det er lite kriminalitet og at man får mye for pengene i boligmarkedet, men her er 
ledelsen knappere. 

Osloregionen skiller seg negativt ut i spørsmålet om det er trygt å bo i regionen hvor kun 26% av 
respondentene sier seg enig. Dette er en økning fra 22% i 2018. Osloregionen scorer også lavest på 
spørsmålet om man får mye for pengene i boligmarkedet – 5% og om hvorvidt det er lite kriminalitet 
i regionen – 7%.  

 

 

 

 

 



2.5 Miljø og fritid 
 

 

 

I spørsmål knyttet til miljø og fritid kommer Trondheimsregione  ut noe lavere enn Osloregionen på 
de fleste påstandene med unntak av vakker natur hvor Oslo er regionen som scorer lavest. Samtidig 
ser vi også at Trondheimsregionen, på flere parametere, ikke skiller seg nevneverdig fra 
Bergensregionen og Stavangerregionen. Dette gjelder blant annet muligheter for et variert uteliv, at 
det ligger til rette for en aktiv fritid og i hensyn til miljø. 

For Trondheimsregionen ser vi at områdene som scorer høyest er muligheter for et variert uteliv 
(74%) og at det ligger godt til rette for et en aktiv fritid i regionen (66%). Lavest ut kommer at miløet 
prioriteres i regionen (25%).  

 

 

 

 

 

  



Del 3 Assosiasjoner til Trondheimsregionen 
Vi ser at både eksterne og interne respondenter primært har positive assosiasjoner til 
Trondheimsregionen.  

Ikke overraskende har de som er hjemboende i regionen et svært positivt syn på sin egen region og 
sammen utgjør de som er positive eller svært positive til regionen 88%. Vi ser også at andelen som 
svarer «svært positiv» har steget fra 38% i 2018 til 43% i årets måling. De eksterne respondentene er 
ikke like entusiastiske, men også her er flertallet enten positive eller svært positive (til sammen 67%). 
Ser vi på gjennomsnittsverdier har det vært en flat utvikling blant de eksterne respondentene siden 
2016. 

Spurt om hvilke næringsliv innbyggerne i Trondheimsregionen i størst grad assosierer sin egen region 
svarer flest næringsliv innen teknologi, kunnskap, informasjon- og kommunikasjon. Dette gjør også 
de eksterne respondentene – hvilket er i tråd med regionens status som Teknologihovedstad.  

Fra 2016 fremgår det av målingene at det har vært liten forandring i hvilke næringer som blir 
assosiert med regionen hos interne respondenter i perioden målingene har blitt gjennomført. 

 
  



3.1 Interne respondenter: Hvilken umiddelbar assosiasjon får du når du hører navnet 
"Trondheimsregionen"?  
 

Respondentene ble spurt om de har negative eller positive assosiasjoner når de hører navnet til de 
ulike regionene, og hvilke næringer de forbinder med regionene. Tilsvarende spørsmål har også blitt 
stilt tidligere, noe som gjør det mulig å studere utviklingen over tid.  

 

 

Figuren over viser hvordan innbyggerne i Trondheimsregionen ser på egen region. Tallene er ikke 
uventet svært positive og vi ser en tydelig forskyvning mot den positive delen av skalaen. Etter en 
nedgang i forrige måling blant de som er svært positive ser vi nå en økning hvor denne andelen stiger 
fra 38% til 43%. Denne stigningen blir veldig tydelig når vi viser utviklingen basert på gjennomsnitt:  

 

 

 



3.2 Eksterne respondenter: Hvilken umiddelbar assosiasjon får du når du hører 
navnet "Trondheimsregionen"? 

 

 

Figuren over viser hvordan de eksterne respondentene for Trondheimsregionen har besvart 
spørsmålet for undersøkelsene fra 2009 til 2020. De tre første undersøkelsene var en del av 
Omdømmebarometeret, mens tallene fra undersøkelsene fra 2016 til 2020 er bestilt av 
Trondheimsregionen spesielt. Som figuren viser ser vi en svakt negativ utvikling fra da målingene 
startet frem til 2018 hvor vi ser en nedgang i svært positive assosiasjoner, i kombinasjon med at flere 
besvarer spørsmålet med det nøytrale verken eller. Denne trenden brytes noe i årets måling hvor 
antallet som har svart verken eller synker med 1 % og andelene som er svært positive øker med 1%. 
Vi ser også at andelen som er positive flater ut på 52%. 

Ser man på gjennomsnittet ser man en nedgang fra 2013 har holdt seg stabil siden 2016.  

 

 



Interne respondenter: Hvilke type næringsliv forbinder du først og fremst med 
Trondheimsregionen? 
 
Figuren under viser de ti næringene interne respondenter forbinder med 
Trondheimsregionen i 2020-undersøkelsen. Respondentene ble gitt mulighet til å krysse av for flere 
av alternativene. 
 
Av svarene fremgår det at innbyggerne i Trondheimsregionen i størst grad assosierer sin egen region 
med næringsliv innen teknologi, kunnskap, informasjon- og kommunikasjon.  
 
Dette er også i tråd med Trondheims posisjon og image som «Teknologihovedstad».  
 

 

 
  



Interne respondenter: Hvilke type næringsliv forbinder du først og fremst med 
Trondheimsregionen? Utvikling over tid 

 

 

Teknologibedrifter var ikke ett alternativ i tidligere undersøkelser, men ble lagt til som et alternativ 
fra og med 2016. Assosiasjonen har siden da vært den sterkeste blant respondentene som selv bor i 
Trondheimsregionen.   

Hovedinntrykket er at assosiasjonene til hvilke type næringsliv enn først og fremst forbinder med 
regionen er svært stabile. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  



Eksterne respondenter: Hvilke type næringsliv forbinder du først og fremst med 
Trondheimsregionen? 
 

Figuren under viser de ti næringene eksterne respondenter forbinder med Trondheimsregionen i 
2020-undersøkelsen. Respondentene ble gitt mulighet til å krysse av for flere av alternativene. 

I likhet med innbyggerne i Trondheimsregionen assosierer de eksterne respondentene i størst grad 
regionen med næringsliv innen teknologi, kunnskap, informasjon- og kommunikasjon med i sin egen 
region.  

 

 



Eksterne respondenter: Hvilke type næringsliv forbinder du først og fremst med 
Trondheimsregionen? Utvikling over tid.  

 

 

Teknologibedrifter var ikke ett alternativ i tidligere undersøkelser, men ble lagt til som et alternativ i 
2013 og har i målingene siden da vært en av de næringene som i størst grad assosieres med 
Trondheimsregionen for respondenter som bor utenfor regionen.  

Av grafen over ser vi at det har vært liten forandring i hvilke næringer som i aller høyest grad blir 
assosiert med regionen over perioden målingene har blitt gjennomført. Etter å ha falt fra 2016 til 
2018 ser vi også at andelen som svarer kunnskapsbedrifter og informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi igjen øker og nå ligger på nivå med tidligere målinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Del 4 Regionenes attraktivitet  
 

I denne delen av rapporten granskes fire påstander stilt som en del av spørreundersøkelsen som 
måler de forskjellige regionenes attraktivitet som reisemål, bosted, studiested og arbeidssted. Vi vil 
presentere vil vi presentere resultatene fra 2020- undersøkelsen for de fire regionene, samt se på 
utviklingen over tid. I denne delen av undersøkelsen vil vi kun presentere eksterne respondenter. For 
Trondheim er dette N=1042, Stavanger er N=570, Bergen er N=539 og Oslo er N=552. 

Spørsmålene om regionenes attraktivitet som studiested og arbeidssted ble ikke stilt i 2009, men er 
målt fra 2011. I 2020-figurene er helt uenig og uenig slått sammen til uenig, og helt enig og enig er 
slått sammen til enig, mens tallene i figurene som viser utvikling over tid, er en sammenslåing av 
verdiene helt enig og enig.  

Den videre presentasjonen viser svært gledelig tall for Trondheimsregionen og regionen scorer best 
på 3 av 4 parametere. Av regionene som inngår i denne undersøkelsen er Trondheimsregionen en 
den regionen flest kan tenke seg å bo i, studere i og arbeide i. Det eneste området regionen ikke 
måles som den mest attraktive er som reisemål - hvor man må ta til takke med en andreplass etter 
Bergensregionen.  

Som bosted har alle regionene tyngden på negativ side for påstanden om man kan tenke seg å bo der 
selv. Færrest respondenter sier seg enig i at de kunne tenke seg å bo i Stavangerregionen og 
Osloregionen mens suverent flest respondenter, 29%, sier seg enig at de kunne bodd i 
Trondheimsregionen. 

I spørsmålet om respondenten kunne tenkt seg å studere i regionen kommer Trondheimsregionen 
desidert best ut og 38% sier seg enig i at de kan tenke seg å studere der. Dette vil antakeligvis ha en 
sammenheng med at vi tidligere i undersøkelsen har sett at Trondheimsregionen også scorer 
betydelige høyere enn de øvrige regionene på spørsmål innen utdanning og forskning.  

Som et sted å arbeide kommer Trondheimsregionen ut som den mest attraktive regionen hvor 28% 
sier seg enige i at de kunne jobbet her. Stavangerregionen kommer svakest ut, med kun 18% som sier 
seg enig. 

Reisemål er som nevnt det eneste området Trondheim må se seg slått. Her er det  
Bergensregionen som er den mest attraktive med 89% etterfulgt av Trondheimsregionen med 82%. 	
 
Resultatene illustreres og kommenteres i detalj over de neste sidene.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Attraktivitet som reisemål 

 
Som grafen under viser scorer alle regionene høyt fra eksterne respondenter på påstanden om 
regionen er et fint reisemål og aller høyest scorer Bergensregionen med 89% etterfulgt av 
Trondheimsregionen med 82%. 	

 

Ser man på utviklingen over tid viste utviklingen for alle regioner en svak nedgang frem til målingen i 
2018 hvor denne utviklingen later til å ha snudd eller bremset opp for alle regioner. Vi ser også at 
Trondheimsregionen har steget som et attraktivt reisemål fra 78% i 2016 til 81% 

 

 

 

 

 

 



4.2 Attraktivitet som bosted  

Ikke overraskende er regionene mer attraktive som reisemål enn som bosted for respondentene 
som selv ikke bor i regionen. Av figuren over fremgår det at alle regionene har tyngden på 
negativ side for påstanden om man kan tenke seg å bo der selv. Færrest respondenter sier seg 
enig i at de kunne tenke seg å bo i Stavangerregionen og Osloregionen mens suverent flest 
respondenter, 29%, sier seg enig at de kunne bodd i Trondheimsregionen. Om de lave tallene 
skyldes at man ikke finner regionene attraktive eller om man rett og slett ikke ønsker å flytte 
fremkommer ikke. 

 

Utviklingen over tid viser at alle regionene har hatt en negang i attraktivitet som bosted siden 
målingene begynte selv om utviklingen ser ut til å ha stabilisert seg de noe siden 2016. Se figur 
under: 

 

 

 



4.3 Attraktivitet som studiested 

I spørsmålet om respondenten kunne tenkt seg å studere i regionen kommer Trondheimsregionen 
desidert best ut og 38% sier seg enig i at de kan tenke seg å studere i her. Dette vil antakeligvis ha en 
sammenheng med at vi tidligere i undersøkelsen har sett at Trondheimsregionen scorer mye høyere 
enn de øvrige regionene på spørsmål innen utdanning og forskning.  

Svakest ut på dette spørsmålet kommer Stavangerregionen, og kun 16% av respondentene sier seg 
enig i at de kunne tenke seg å studere der.  

 

 

Over tid viser figuren under at alle regionene har hatt en markant nedgang fra målingene startet og 
frem til 2016 før utviklingen i stor grad har stabilisert seg (med unntak av Bergensregionen). 
Trondheimsregionen later til å ha stabilisert seg ved 37-38% av respondentene som oppgir at de 
kunne tenke seg å studere i regionen. 

 

 

 



4.4 Attraktivitet som arbeidssted 
 

I årets måling kommer Trondheimsregionen ut som den mest attraktive regionen å arbeide iblant 
respondenter som selv ikke bor i regionen (28%). Nok en gang er det Stavangerregionen som 
kommer svakest ut, med kun 18%.  

 

Påstanden om respondenten kan tenke seg å arbeide i regionene har hatt en nedadgående trend fra 
2011 til 2016, men ser ut til å ha stabilisert seg noe siden da. Vi ser også at andelen som er enig i at 
de kunne arbeidet i Trondheim er tilbake på 2016-nivå etter en svak nedgang i 2018.  

 

 

 



 

Del 5 Trondheimsregionens omdømme 
I denne delen av rapporten granskes fire påstander stilt som en del av spørreundersøkelsen som 
måler Trondheimsregionens attraktivitet innen næringsliv og arbeidsmarked, utdanning og forskning, 
samferdsel, levekår og miljø og fritid.   

Vi presenterer resultatene fra 2020- undersøkelsen for de fire områdene for interne og eksterne 
respondenter. I tillegg ser vi på utvikling over tid.  

For Trondheimsregionen er interne respondenter N=468 og eksterne respondenter N=1042. 

I 2020-figurene er helt uenig og uenig slått sammen til uenig, og helt enig og enig er slått sammen til 
enig, mens tallene i figurene som viser utvikling over tid, er en sammenslåing av verdiene helt enig og 
enig.  

I alle områdene ser vi at de interne respondentene er mer enig i utsagnene om Trondheimsregionen 
enn de eksterne. Vi ser også at andelene som svarer at de ikke vet er større i sistnevnte gruppe, men 
dette vil også være naturlig ettersom man ikke kan forvente at personer som ikke bor i regionen skal 
vite like mye om regionen som de som bor der. 

Når det gjelder næringsliv og marked ser vi at det flest som er enig i at regionen har mange 
interessante jobber for folk med høyere utdanning og at det ligger godt til rette for næringsutvikling i 
regionen. Vi ser også at de interne i større grad er enige enn de eksterne.  

I spørsmål om utdanning og forskning svarer hele 98% av de interne respondentene at 
høyskoler/universiteter har stor betydning for regionen og at regionen er et bra sted å ta høyere 
utdanning. Hos den eksterne gruppen er det også stor enighet om dette, men andelen synker til 91% 
og 90%.  

I utsagnene knyttet til samferdsel ser vi blant de interne respondentene at flest er enig i at det er lagt 
godt til rette for gående og syklende i regionen (73%) etterfulgt av at det er gode 
transportforbindelser mellom regionen og andre deler av landet (68%). Hos de eksterne ser vi her en 
mye større andel som svarer at de ikke vet på de forskjellige utsagnene.   

I spørsmål knyttet til levekår ser vi at regionen som et trygt sted å bo av de som bor der (89%) og et 
godt sted å vokse opp for barn og unge (85%). 37% er enig i at det lite kriminalitet i regionen og at 
kun 19% synes man får mye for pengene i boligmarkedet. Eksternt ser vi at andelene som er enige i 
påstandene minker samtidig som andelene som ikke vet øker proporsjonalt. Flest er dog enig i at det 
er trygt å bo i regionen (57%) og at regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge.  

Når det gjelder miljø og fritid er de som bor der i stor grad enig i at det ligger godt til rette for en 
aktiv fritid i regionen (91%), at det er muligheter for et variert uteliv (89%) og at regionen har et 
attraktivt kulturtilbud (81%) mens færrest er enig i at regionen har et godt klima (37%). For de 
eksterne er tallene noe lavere: 74% er enig i at man har mulighet til et variert uteliv og 66% at det 
ligger til rette for en aktiv fritid i regionen.  

 

  



5.1 Næringsliv og arbeidsmarked: Interne respondenter  

Blant innbyggerne i Trondheimsregionen ser vi at innenfor Næringsliv og arbeidsmarked er det flest 
som er enig i at regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning (91%). Vi ser 
nok en gang at for Trondheimsregionen er det aspekter innen utdanning som løftes mest frem. Dette 
er etterfulgt av at det ligger godt til rette for næringsutvikling (77%) og at regionen har et 
nyskapende næringsliv. Påstanden færrest av innbyggerne er enig i er at det er enkelt å starte opp en 
bedrift (38%). Dette skyldes ikke uenighet og vi ser at kun 2% er uenige i påstanden mens 35% svarer 
at de ikke vet.  

 

Fra målingen i 2018 ser vi en stor økning blant de som er enig i at regionen har mange interessante 
jobber for folk med høyere utdanning (fra 82% til 91% i 2020). Vi ser også en moderat økning i 
andelene som er enige i at det ligger godt til rette for næringsutvikling, at regionen har et 
nyskapende næringsliv og at næringslivet er gode til å omstille seg.    

 
 



5.1.2 Næringsliv og arbeidsmarked: Eksterne respondenter  

I liket med innbyggerne i Trondheimsregionen ser vi at eksterne respondenter i størst grad er enige i 
at regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning (65%), at det ligger godt til 
rette for næringsutvikling i regionen (50%) og at regionen har et nyskapende næringsliv (41%). 
Påstanden færrest er enig i er at det er enkelt å starte opp en bedrift i regionen og vi ser naturlig nok 
store andeler med «vet ikke» på denne og i påstanden om at næringslivet i regionen er gode til å 
omstille seg.  

 

 

Fra målingen i 2018 ser vi en svak nedgang i andelen som er enig i alle påstandene: 

 

 



5.2 Utdanning og forskning: Interne respondenter  

Av tabellen under er det liten tvil at innbyggerne i Trondheimsregionen er svært positive til aspekter 
knyttet til utdanning og forskning, og vi ser at hele 98% er enige i at høyskoler/universiteter har stor 
betydning for regionen og at regionen er et bra sted å ta høyere utdanning. Vi ser også at i påstanden 
med lavest grad av enighet, at høyskoler og universiteter samarbeider godt med næringslivet, 
fortsatt har en grad av enighet på 79% og at den noe lavere prosentandelen skyldes at andelen som 
ikke vet øker til 11%.  

 

 

Av grafen under ser vi en økning i andelen som er enig i alle de individuelle påstandene:  

 



5.2.1 Utdanning og forskning: Eksterne respondenter  

Også i spørsmål om utdanning og forskning ser vi at de eksterne i stor grad svarer likt som 
innbyggerne og vi ser at 91% er enige i at regionen er et bra sted å ta høyere utdanning og at 90% er 
enige høyskoler/universiteter har stor betydning for regionen. Ikke overraskende er færrest enige i at 
utdanningsinstitusjoner samarbeider godt med næringslivet ettersom dette kan være vanskelig å vite 
– noe som bekreftes av at 36% svarer at de ikke vet på denne påstanden.  

 

 

Av grafen under ser vi at det har vært en relativt flat utvikling blant eksterne respondenter:  

 



 

5.3 Samferdsel: Interne respondenter  

I utsagnene knyttet til samferdsel ser vi at flest er enig i at det er lagt godt til rette for gående og 
syklende i regionen (73%) etterfulgt av at det er gode transportforbindelser mellom regionen og 
andre deler av landet (68%). Færrest er enig i at det er god veistandard i regionen (45%). 

 

 

Etter en nedgang i målingen i 2018 ser vi at andelen som er enig stiger i alle utsagn i årets 
undersøkelse: 

 



5.3 .1 Samferdsel: Eksterne respondenter  

Når det gjelder samferdsel ser vi at det blant de eksterne respondentene er store andeler som 
svarer «vet ikke» på flere av utsagnene. Dette er naturlig ettersom det kan være vanskelig å 
svare på spørsmål om samferdsel når man ikke selv bor i området. Likevel ser vi at 64% er enig i 
at det er gode transportforbindelser mellom regionene og at det her er kun 11% som oppgir å 
ikke vite. De største andelene med «vet ikke» ser på i spørsmål om kollektivtrafikktilbud (37%) og 
tilrettelegging for gående og syklende (50%), sistnevnte er også påstanden hvor færrest er enige 
(33%).  

 

Også hos eksterne respondenter ser vi en oppgang blant de som har svart enig i påstandene etter 
en dip i 208: 

 

 



5.4 Levekår: Interne respondenter  

Blant de som selv bor i Trondheimsregionen ser vi at nesten alle opplever regionen som et trygt sted 
å bo (89%) og synes regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge (85%). Vi ser også at kun 
37% er enig i at det lite kriminalitet og at kun 19% synes man får mye for pengene i boligmarkedet.  

 

 

Mens vi ser en økning blant de som synes det er trygt å bo i regionen ser vi også en nedgang 
blant de som er enige i at det er lite kriminalitet og blant de som er enig i at man får mye for 
pengene i boligmarkedet.  

 

  



5.5 Levekår: Eksterne respondenter  

Ekstern ser vi at andelene som er enige i påstandene minker samtidig som andelene som ikke vet 
øker proporsjonalt. Flest er dog enig i at det er trygt å bo i regionen (57%) og i at regionen er et godt 
sted å vokse opp for barn og unge. Færrest er enige i at det er lite kriminalitet i regionen og at man 
får mye for pengene i boligmarkedet. Samtidig ser vi at andelene som ikke vet øker til 6 av 10 og 1 av 
2.  

 

 

Over tid ser vi at det er en relativt jevn utvikling i andelene som er enig i de forskjellige 
påstandene. Vi ser også en nedgang blant de som synes regionen har et godt tjenestetilbud til 
innbyggerne sine fra 38% til 32%.  

 



 

5.6 Miljø og fritid: Interne respondenter  

De som bor der er i stor grad enig i at det ligger godt til rette for en aktiv fritid i Trondheimsregionen 
(91%), at det er muligheter for et variert uteliv (89%) og at regionen har et attraktivt kulturtilbud 
(81%) mens færrest er enig i at regionen har et godt klima (37%).  

 

 

Vi ser en økning i andelene som er enig i alle påstander fra målingen i 2018: 

 

 

 



  



5.7 Miljø og fritid: Eksterne respondenter  
 

Ser vi på de eksterne respondentene er andelene som er enige i påstandene noe mindre samtidig 
som 74% er enig i at man har mulighet til et variert uteliv og 66% at det ligger til rette for en aktiv 
fritid i regionen. Færrest er enig i at miljø prioriteres (25%), men også her skyldes dette at mange ikke 
vet (54%).  

 

 

Samtidig som vi ser en svak økning i andelen som er enig i at det er mulighet for et variert uteliv ser vi 
også en nedgang blant de som synes det ligger til rette for en aktiv fritid og blant de som mener 
regionen har et godt klima.  
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