INNKALLING
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 18.02. 2022
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 22/

Sted:

Orkland Rådhus.

Tidsrom:

Møte kl 0900 – 1300.

Innkalt:

Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann.
Observatører.

Kopi:

Varamedlemmer

Dato 11. februar 2022

TR 01/22 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 17.12. 2021
Vedlegg 1: Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.12. 2021.
Forslag til vedtak:

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.12. 2021 tas til etterretning.

Orienteringssaker:
TR 02/22 Salvesen & Thams sitt arbeid med næringsutvikling, verdien av samarbeid i
Trondheimsregionen.
Sak:

Salvesen & Thams er et investeringsselskap som har blitt en viktig aktør innen
næringsutvikling de siste årene, ikke bare i Orkland, men også i Trondheimsregionen og
i Trøndelag. Arbeidende styreleder Bjørn Wiggen er en visjonær næringslivsleder med
et bredt engasjement for verdiskaping og samfunnsutvikling, og vil presentere Salvesen
& Thams sitt arbeid, og hvordan politikk og næringsliv kan samspille for å styrke den
regionale utviklingen.

Forslag til vedtak:

Regionrådet tar saken til orientering.

TR 03/22 Mulighetene for nye forbindelser mellom Flakk – Ila og Flakk – Klett, og arbeidet
med bylogistikk.
Sak:

Under Trøndelagsmøtets digitale godspolitiske frokost i januar presenterte fylkesdirektør for
samferdsel i Trøndelag fylkeskommune Erlend Solem tidlige skisser til nye forbindelser mellom
Flakk – Ila og Flakk – Klett, inkludert en mulig havn på Flakk. Dette er viktige innspill til
Trondheimsregionens samferdselspolitiske prioriteringer, og interessant å få presentert for
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regionrådet.
I tillegg ble arbeidet med bylogistikk presentert, og det er også viktig for utviklingen av den
funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionen Trondheimsregionen. Erlend Solem vil presentere
status og videre planer også for dette arbeidet.
Forslag til vedtak:

Regionrådet tar saken til orientering.

TR 04/22 Oppdatering på status på Nye Veiers portefølje i Trondheimsregionen.
Sak:

Nye Veier har blitt en helt sentral aktør i samferdselsutbygging i regionen, og det er nyttig med
jevnlige oppdateringer i Regionrådet på status i de forskjellige prosjektene.
Lars Bjørgård, konstituert direktør utbyggingsportefølje 1, presenterer.

Forslag til vedtak:

Regionrådet tar saken til orientering.

TR 05/22 Statusrapport på Trondheimsregionens Europeisk matregion-prosjekt.
Sak:

Som det ble orientert om i sak 26/21 til Regionrådet er vi nå i gang med et eget ERG-prosjekt.
Bylivsutvikling AS v/ Eileen Brandsegg er prosjektleder for prosjektet. Aktiviteten er høy, både
i vårt prosjekt og i hovedprosjektet, og det vil legges opp til jevnlige oppdateringer i
Regionrådet. Eileen Brandsegg vil presentere status i møtet.
For å rekapitulere har prosjektet tre satsingsområder:
1. Prosjektleder for å ivareta og koordinere Trondheimsregionens sin plass i ERG
2. Bygge internasjonal og nasjonal synlighet som matdestinasjon med merkevaren Home
of Nordic Flavours, gjennom disse aktivitetene:
• Konferanse(r)
• Internasjonal og nasjonal pressedekning
• Fyrtårnsarrangement mat
3. Styrke Trondheimsregionen som matdestinasjon og markedsplass:
• Bedre samarbeid lokalprodusenter – restauranter.
• Stimulere til mer samarbeid med forskningsinstitusjonene.
• Styrke koblingen mat – reiseliv.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.
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Beslutningssaker:
TR 06/22 Ny Verdiskapingsstrategi, utsending på høring.
Sak:

Som Regionrådet er orientert om ble arbeidet med en ny Strategisk næringsplan endret
til å lage en verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen, som harmoniseres med
Trøndelag fylkeskommune sin nylig vedtatte verdiskapingsstrategi. Dette, sammen med
utfordringene i å drive en planprosess under en pandemi, har gjort at arbeidet har tatt
lengre tid enn forutsatt.
Arbeidet med harmonisering med fylkeskommunens strategi har betydd noen
kompromisser, både i begrepsbruk og overskrifter, men i liten grad i selve
retningsmålene, som er det viktigste styringsinstrumentet. Ett av kompromissene er å
bruke 2025 som målepunkt. For en god del av målene kan det oppleves som for tidlig
og urealistisk, men vi har likevel beholdt det. Regionrådet kan velge å endre det.
Prosessen videre framover nå er at Regionrådet sender den på høring 18/2, og at den
kommer tilbake til endelig vedtak i juni 2022. Selv om vi er på oppløpssiden er det
fortsatt mulig å komme med innspill.
Prinsipielt sett er Trondheimsregionen v/ daglig leder prosjekteier, og dermed ansvarlig
for det som legges fram til politisk behandling. I det ligger det også et ansvar om å
vurdere om det som leveres fra NiT som prosjektleder anbefales vedtatt, eller om man
foreslår endringer. I denne fasen, der et utkast sendes på høring, vil ikke daglig leder
foreslå endringer i forslaget fra NiT, men ved endelig behandling etter høringen kan det
være aktuelt.
Høringsparter i tillegg til kommunene vil være fylkeskommunen, Innovasjon Norge,
NTNU, SINTEF, Nord universitet, aktuelle næringsorganisasjoner.

Vedlegg 2: Utkast verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen.
Forslag til vedtak:

Regionrådet sender den foreslåtte Verdiskapingsstrategien på høring, med
høringsfrist 1. mai 2022. Regionrådet vil vedta den endelige strategien i juni 2022.

TR 07/22 Årsrapport for næringsarbeidet i 2021, og planer for 2022.
Sak:

I årshjulet legges det opp til at skal lages en årsrapport for næringsarbeidet i det første
regionrådsmøtet i det nye året. Det har vært gjennomført på litt forskjellige måter, men i og med
at det diskuteres om næringsutvikling fortsatt skal være en del av porteføljen i
Trondheimsregionen så kan det være på sin plass med en gjennomgang av hva det har blitt
jobbet med i 2021, og litt om planer for 2022.
2021 er det første året siden 2010 det ikke har vært en egen ansatt prosjektleder for oppfølging
av Strategisk næringsplan. Det er det flere årsaker til, men det har vært helt nødvendig av
økonomiske årsaker. Prosjektlederen har fra nyttår gått over i ny stilling i Trondheim kommune.
Det er ikke pr nå planer om å ansette ny prosjektleder/næringsutvikler, før det kan vurderes må
den langsiktige økonomiske finansieringen av Trondheimsregionen avklares.
Næringsutviklingsarbeidet har vært håndtert av daglig leder i 2021, dette betyr at
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arbeidsinnsatsen har måttet fokuseres. Grovt sett har det vært fire områder som har vært
prioritert:
• Arbeidet med å utvikle et ERG-prosjekt i Trondheimsregionen.
• Jobbe med langsiktig rekruttering gjennom Talent Attraction Management (TAM).
• Utvikle et grunnlag for mer helhetlig profilering av regionen.
• Følge opp arbeidet med ny Strategisk næringsplan/verdiskapingsstrategi.
Alle disse områdene vil være sentrale arbeidsområder også i 2022.
De økonomiske ressursene har vært spredt over et bredere spekter, mye på grunn av eldre
bindinger. Dette er en grov oversikt over de største prosjektene det er brukt midler på i i 2021:
Forprosjekt klyngesamarbeid
Technoport
Ungt Entreprenørskap
Regionalt produksjonsnettverk
Impello analysen
Innovasjonsfrokoster
Prosjektledelse ny SNP
Mobilisering krisepakke
ERG
NiT Indre Fosen
Talent Attraction
Webportal Talent Attraction
Omdømmeundersøkelse/statistikk
Profileringsprosjektet

200 000
500 000
633 000
120 000
100 000
100 000
200 000
75 000
420 000
150 000
150 000
140 000
150 000
120 000

I tillegg belastes ca 400 000 av daglig leders lønn næringsdelen av budsjettet.
For 2022 er aktiviteten nedskalert, og pr i dag er dette forpliktelsene:
Talent Attraction
ERG
Ungt Entreprenørskap
Telemarksforskning/diverse
Impello analysen
Innovasjonsfrokoster
Prosjektledelse ny SNP
Webportal TAM

250 000
725 000
380 000
100 000
100 000
150 000
200 000
20 000

Det betyr at det er lite handlingsrom på budsjettet for 2022. Videreføring av TAM utover
forprosjektet vil bli krevende og avhengig av ekstern finansiering, det samme med arbeidet med
å samordne profileringsarbeidet i regionen.
Forslag til vedtak:

Regionrådet tar saken til orientering.

TR 08/22 Sluttrapport fra prosjektet «Regionalt produksjonsnettverk».
Sak:

Trondheimsregionen sammen med Trøndelag fylkeskommune finansierte forprosjektet
Regionalt produksjonsnettverk, med FI som prosjektleder. Bakgrunnen for prosjektet er den
usikkerheten som var rundt leveransesikkerhet internasjonalt tidlig i pandemien – og den
muligheten som lå i erstatte internasjonale leveranser med regionale. Forprosjektet er avsluttet,
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og sluttrapporten er vedlagt.
Funn fra forprosjektet:
• Oppstart/vekstselskap i Trondheim har liten eller ingen kjennskap til det regionale
produksjonsmiljøet.
«Jeg har studert maskin på NTNU i over 6 år nå, men har aldri visst om disse
aktørene» *
• Tid og kostnad er viktige faktorer for kundene vi har snakket med.
«Fra Kina kan vi få en prototype på 48 timer med flypost, de gangene vi har forsøkt å
bestille lokalt kan det ta over en uke før vi får svar.» *
• Presisjon og toleranse er ikke så viktig i tidlig prototypefase
«Vi trenger ikke det beste tyske stålet med micrometer-presisjon i fasen vi er nå, vi
trenger bare en enkel plastmodell for å få bekreftet at designet funker» *
• Produksjonsbedriftene er ikke synlige for gründerne
«Når vi bestiller søker vi som regel etter komponenter som «Custom 12V power supply»
i Google, og da er det stort sett kinesiske leverandører som dukker opp. Det burde vært
søkbare tjenester, Fosen Express (henvisning til Ali Express)» *
• Produksjonsbedriftene har ikke ressurser til å ha dedikerte ansatte for å selge inn mot
Gründere og FoU-prosjekter
«Vi skulle gjerne brukt mer tid både på NTNU og blant gründere, men vi har rett og
slett ikke ressurser» *
Det er et godt utgangspunkt for å eventuelt videreføre prosjektet:
• Det er stor interesse i både i industrien og hos det offentlige for å flagge hjem
industribedrifter
• Det er interesse hos en rekke regionale bedrifter for å arbeide videre med dette, f.eks.
under paraplyen «Made in Trøndelag»
• Det er aktuelt å organisere det videre arbeidet gjennom etablering av et bedriftsnettverk.

Det jobbes med å opprette et privat AS som skal videreføre arbeidet.
Vedlegg 3: Sluttrapport.
Forslag til vedtak:
Regionrådet tar saken til orientering.

TR 09/22 Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra de statlige
krisepakkene.
Sak:

I juni 2020 fikk 6AM innvilget NOK 500 000,- til dette prosjektet, samfinansiert mellom
Trondheim kommune og Trondheimsregionen. Ved en inkurie har ikke sluttrapporten blitt lagt
fram, ligger som vedlegg til denne saken. Prosjektstøtten ble gitt med noen forutsetninger, disse
er de viktigste:
• Det må samarbeides med klyngene og næringshagene eller andre aktører der det er aktuelt
for å unngå dobbeltarbeid samt utnytte komparative fortrinn.
• Det forutsettes at det føres statistikk over antall bedrifter det jobbes med, hvor mange som
får innvilget sine søknader, og hvor stort beløp som blir tildelt. Vi har en forventning om at
prosjektet fører til minimum 10 mill i ekstra prosjektfinansiering til bedriftene.
Resultatene fra prosjektet kan oppsummeres slik:
• 6AM sammen med prosjektpartnerne har vært involvert med bedrifter i 2020 som har fått
innvilget tilskudd og lån fra offentlige midler på ca 49 MNOK.
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• I forbindelse med prosjektet og de utvidede ordningene i krisepakkene har vi aktivt deltatt i
prosesser som har bidratt med over 10 MNOK i de aktuelle kommunene.
• Søknadsprosessene i følgende bedrifter har bidratt til 10,75 MNOK fra de midlertidig
utvidede ordningene i krisepakkene: Capeesh AS, Glede AS, Aviant AS, Bryte AS, Urban
Solutions AS, ME Data AS og Plant Tech AS.
En mer generell tilbakemelding er at bedømmingen av relevans fra bedriftene avhenger av hvor
de er i utviklingsfasen. Tilbakemeldingene viser at tiltaket ble både godt mottatt og tilførte
verdi, spesielt for tidligfase bedrifter, faktisk helt ned til fasen pre-revenue og pre-investment.
Dette henger trolig sammen med at bedrifter i dette segmentet er mer orientert mot slike
ordninger, og samtidig et midlertidig bortfall av endel privat risikokapital og lavere villighet i
markedene for å forplikte seg til pilotavtaler og utviklingssamarbeid i perioden. I segmentet
SMB er bildet noe annerledes. Til tross for aktivt kommunikasjonsarbeid i relevante kanaler
måtte man ty til direktekontakt til egnede enkeltbedrifter for å rekruttere prosjekter som
kvalifiserte til ordningen “Ekstraordinært Innovasjonstilskudd”. Gjennom dette har vi lært at
bedriftene i dette segmentet nok ikke umiddelbart vurderer utviklingsstøtte fra Innovasjon
Norge som like relevant. Vi har imidlertid lært at søknadene fra dette segmentet til nevnte
ordning var relativt sett høyere fra andre deler av landet, så bildet kan være mer sammensatt.
Selve søknadene er også er krevende ressursmessig, noe som kan ha påvirket deres evne til å
mobilisere interne ressurser i en krevende periode.
Vedlegg 4: Sluttrapport.
Forslag til vedtak:

Regionrådet tar saken til orientering.

TR 10/22 Årets Impello-analyse.
Sak:

Impello-analysen med karlegging av teknologiselskapene i regionen har vært en viktig del av
næringsarbeidet i Trondheimsregionen siden 2011. Det har vært et viktig målepunkt for
utviklingen av regionen, og en sentral markør for Trondheim og Trondheimsregionen som
teknologihovedstad. Det har ikke vært tradisjon for å lage egne saker om selve analysen, også
fordi den tradisjonelt får en del mediedekning. Men det kan likevel være fornuftig å minne
deltakerkommunene på resultatene i analysen, ikke minst fordi ett av hovedmålene er at vi skal
doble antall teknologibedrifter og antall ansatte i dem innen 2025.
Analysen ligger som vedlegg, her gjengis hovedpunktene:
•

802 teknologiselskaper

• 81 nyetableringer i 2021
• 13126 sysselsatte
• 33 scaleups (vekstbedrifter) i 2020, stor økning.
• 29,8 mrd i omsetning.
• Biokraft vekstvinner de siste fem årene, Nofitech størst vekst siste år.
Vedlegg 5: Impello-analysen 2021.
Forslag til vedtak:

Regionrådet tar saken til orientering.
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TR 11/22 Orienteringer
• Felles møte for formannskapene blir 1.-2. september – hold av tidspunktet
• Det blir avholdt ordførermøte med fylkesordfører/fylkesvaraordfører/ hovedutvalgslederne
for transport og vei i fylkeskommunen 23. mars

TR 12/22 Eventuelt

Rita Ottervik
Leder
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PROTOKOLL
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 17/12 2021
Sekretariat: Bård Eidet

Referanse: 21/

Dato 22. desember 2021

Sted:

Digitalt møte.

Tidsrom:

Kl 0900-1200.

Til stede:

Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Ann Inger Leirtrø, Leif Roar Skogmo.
Malvik kommune: Trond Hoseth, Rikard Spets, Jens Berget.
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Trygve Bragstad, Morten Wolden.
Melhus kommune: Jorid Jagtøien, Katrine Lereggen.
Skaun kommune: Bjørn Hammer, Erik Fenstad, Petter Lindseth.
Orkland kommune: Oddbjørn Bang, Jan Grønningen, Ingvill Kvernmo.
Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Trude Heggdal.
Indre Fosen kommune: Bjørnar Buhaug, Anne Kirkeby, Kjetil Mjøsund.
Observatører:
Fylkesmannen: Frank Jenssen, Øystein Johannessen.
Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Berit Rian.
Trøndelag fylkeskommune: Tomas Iver Hallem, Carl Jakob Midttun, Siv Minna Aastorp.
KS: Tom Myrvold, Annikken Kjær Haraldsen.
Trondheim havn: .
Jernbanedirektoratet: .
Nye Veier: .
Miljøpakken:
Stjørdal kommune: .
Trondheim kommune: Håkon Kibsgaard Jordet.
Malvik kommune:
Sekretariat: Bård Eidet, Esther Balvers, Hans Kringstad.
Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter

Innkalling/saksliste godkjent. Rita Ottervik ledet møtet.

TR 43/21 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 01.10. 2021
Vedtak:
Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 01.10. 2021 tas til etterretning.
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Orienteringssaker:
TR 44/21 Presentasjon av Thamsklyngen.
John Kåre Solem presenterte arbeidet i klyngen. Utgangspunktet var å bedre bruken av
biprodukter, og få til bedre samarbeid mellom bedriftene. Thamsklyngen er en tverrsektoriell
klynge, som vil ta industrien gjennom det grønne skiftet. Kom ikke inn på Arena-programmet.
35 deltakere pr i dag.
Konseptstudie: Energi som overordnet tema. Vil ta en ledende posisjon som sirkulær
superklynge.
Fra møtet:

Veldig spennende og ambisiøst. Nøkkelen er at industrien sjøl er drivere, med kommunen som
fasilitator.
Kan det utvides geografisk? Mulig å hente inspirasjon fra Tyskland; Ludwigshafen.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 45/21 Oppdatering på prosjektet Talent Attraction Management.
Christian Hauge, prosjektleder NiT, presenterte status. Mangel på arbeidskraft den viktigste
hindringen for økt verdiskaping.
Fra møtet:

Viktig prosjekt, med svært god resonans i næringslivet. Nordic Lifestyle attraktivt.
Må på et tidspunkt inn i eksisterende organisasjon.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 46/21 Trondheimsregionens European Region of Gastronomy (ERG) prosjekt.
Eileen Brandsegg, prosjektleder Bylivsutvikling AS
Fra møtet:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Beslutningssaker:
TR 47/21 Fra ny Strategisk næringsplan til Verdiskapingsstrategi.
Hans Petter Øien Kvam, prosjektleder fra NiT, presenterte status.
Fra møtet:

Smart å koble seg mot fylkets strategi. Kommunene må lage handlingsplaner, viktig at det skjer
raskt. Melhus har startet med jobben.
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Klokt å ta utgangspunkt i fylkeskommunen sin strategi, og spisse.
Litt blanding av tiltak og mål.
Fylkeskommunen må tenke nytt om gjennomføring, og være villig til å gå i partnerskap med
Trondheimsregionen.
Vedtak:
1. Regionrådet støtter at Trøndelag fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi legges til grunn
som felles strategisk rammeverk for næringsutviklingsarbeidet i Trondheimsregionen.
2. Regionrådet ber daglig leder legge fram et forslag til verdiskapingsstrategi i
regionrådsmøtet i februar 2022, som deretter sendes på høring i kommunene.
3. Regionrådet ber om at arbeidet med en handlingsplan starter nå..

TR 48/21 Presentasjon av rapporten «Profilering av Trondheim og Trondheimsregionen».
Eileen Brandsegg presenterte rapporten.
Fra møtet:

.

Vedtak:
Regionrådet ber daglig leder jobbe videre med å utvikle gode framtidsrettede
løsninger for profileringsarbeidet av Trondheimsregionen og Trondheim..

TR 49/21 Utviklingsplan og budsjett for 2022.
Vedtak:
1. Regionrådet vedtar den foreslåtte Utviklingsplanen for 2022.
2. Regionrådet vedtar at medlemsavgiftene årlig etterjusteres med deflator, og etterreguleres
fra 2020.

TR 50/21 Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen.
Esther Balvers, prosjektleder IKAP, innledet.
Ta kontakt med Thamsklyngen, Mardal Maskin, som jobber nettopp med dette.

Vedtak:
Regionrådet tar saken til orientering, og ber om at det legges fram et høringsutkast for
Regionrådet andre halvår 2022.

TR 51/21 Orienteringer


.
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TR 52/21 Eventuelt: Covid 19 / smittesituasjonen.
Statsforvalteren, Frank Jenssen: Ingen svikt i sentrale samfunnsfunksjoner, men store
utfordringer i noen sektorer. Smittesituasjonen ok, men det er ferskvare. Tilgang på personell
den store utfordringen. Behov for systemtiltak på nasjonalt nivå.
Støtte fra Forsvaret: Heimevernet også koblet til. Noen ressurser allerede klar,
vaksinasjonsteam.
Stor behov for hurtigtester. Storbyene får ekstratildeling. Kommer store volum med vaksiner.
Jobbes med rekruttering av studenter.
Karantene for skolebarn: Innspill på at de også bør i karantene når det er aktuelt, evt at
undervisningspersonell fritas fra karantene.
Trondheim kommune: Mobilisert også tannhelse-personell fra fylkeskommunen. Veldig godt
arbeid som har blitt gjort de siste tre dagene, god hjelp fra statsforvalter og fylkeskommune.
Rita Ottervik: Anbefaler ikke egen uttalelse fra Trondheimsregionen, forholder oss til nasjonale
retningslinjer.

Rita Ottervik
Leder
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Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen
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Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Verdiskapingsstrategi for
Trondheimsregionen
Denne strategien erstatter Strategisk Næringsplan for
Trondheimsregionen, første gang vedtatt i 2010 og rullert i 2015.
Strategien skal utgjøre fundament for handlingsplanene for næring som
hver kommune i Trondheimsregionen skal utarbeide snarest mulig etter
endelig vedtak av Verdiskapingsstrategien for Trondheimsregionen.

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Innhold
Om Trondheimsregionen
10 år med Strategisk næringsplan
Forankring og fundament for Verdiskapningsstrategien for Trondheimsregionen
Verdiskapingsstrategien for Trøndelag
Næringslivets hinder for vekst
Trondheimsregionens fortrinn
Attraksjonsskapere
Rammeverk Verdiskapingsstrategien for
Trondheimsregionen (illustrasjon)
Målsettinger
Satsningsområder med retningsmål
Arbeidskraft – kompetanse
Universitet, forskning og innovasjon
Teknologi
Næringsvennlig kommune
Opplevelser
Bioøkonomi
Rammeverk for kommunevise handlingsplaner
Organisering av arbeid med
Verdiskapingsstrategien
for Trondheimsregionen
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Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Om Trondheimsregionen
Kommunene Trondheim, Stjørdal, Orkland, Melhus, Malvik, Indre Fosen,
Skaun og Midtre Gauldal, utgjør Trondheimsregionen, og er med sine
306 019 (2021) innbyggere den regionen i Trøndelag med høyest
befolkningstall. Trondheimsregionen utgjør 65 % av befolkningen i
Trøndelag, en økning de siste 10 år fra 62,5 %. Det er 157 742 sysselsatte
i regionen, noe som utgjør 67,1 % av totalen for Trøndelag, også det en
økning de siste 10 årene fra 65,6 %.

Figur under viser utviklingen for folketallet i regionen, samt
befolkningstallet pr kommune i dag.
SSB estimerer i sin prognose for befolkningsvekst (Hovedalternativ)
at Trondheimsregionen om 10 år skal ha ca 327 000 mennesker, dette
er en prognose for vekst i befolkningen som er 20 000 lavere enn den
faktiske veksten de foregående 10 år (24 000 vs 44 000).
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2010
Innbyggere
Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Teknisk tjenesteyting,
eiendomsdrift
Informasjon og kommunikasjon
Forretningsmessig tjenesteyting
Overnatting og servering
Øvrige næringer

141 907
51 064
10 768
19 340
10 022
7 232
2 745
11 332
4 842
7 744
5 136
11 682

2021

Endring

Endring

306 019

9 970

9 948

-22

-0,2 %

157 742 15 835 11,2 %
60 997 9 933 16,3 %
13 138 2 370
18 %
-4 %
18 571
-769
9 609
-413 -4,1 %
-8 %
6 655
-577
2 084
-661 -24,1 %
12 783
1 451 12,8 %

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

4 317
1 503
332
389
912
295
434
452

4 265
1626
427
347
794
271
310
490

-52
123
95
-42
-118
-24
-124
38

-1,2 %
108,2 %
28,6 %
-10,8 %
-12,9 %
-8,1 %
-28,6 %
8,4 %

Pendling til Trondheim

678

604

Pendling fra Trondheim

203

217

6 024
8 585
5 463
13 833

1 182 24,4 %
841 10,9 %
6,4 %
327
2 151 18,4 %

-74 -10,9 %
14

6,9 %

Endring

Innbyggere

14 841

16 949

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

4 588
1 920
446
643
323
216
307
733

5 229
2 099
820
635
374
227
231
843

Pendling til Trondheim

3 520

2021

Endring

6 012

6 243

641
14 %
179
9,3 %
374 83,9 %
-1,2 %
-8
51 15,8 %
11
5,1 %
-76 -24,8 %
110
15 %

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

2 789
855
237
344
374
198
356
425

3 050
832
449
325
638
219
234
353

4 064

544

15,5 %

Pendling til Trondheim

473

436

-37

-7,8 %

892

1 372

480

53,8 %

Pendling fra Trondheim

116

164

48

41,4 %

1

1

1

1

14,2 %

Antall kommunale årsverk innen
næring

231

%

INNBYGGERE

2 108

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

3 163
1 421
219
379
332
123
60
629

3 316
1 485
248
397
370
108
62
646

4,8 %
153
64
4,5 %
29 13,2 %
18
4,7 %
38
11,4 %
-15 -12,2 %
2
3,3 %
2,7 %
17

Pendling til Trondheim

3 726

4 115

389

10,4 %

715

903

188

26,3 %

?

1

Pendling fra Trondheim

Endring
1 784

%
14,2 %

ORKLAND
2010

%

2021
14 334

Innbyggere

Antall kommunale årsverk innen næring

Antall kommunale årsverk innen
næring

MIDTRE GAULDAL
2021

2010
12 550

%

INNBYGGERE

2010

Årsverk i kommunens
næringsavdeling

2021

2010

%

MELHUS

Pendling fra Trondheim

MALVIK

INDRE FOSEN

TRONDHEIMSREGIONEN

5

3,8 %

9,4 %
261
-23 -2,7 %
212 89,5 %
-19 -5,5 %
264 70,6 %
21 10,6 %
-122 -34,3 %
-72 -16,9 %

2010

2021

Innbyggere

17 913

18300

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

8 303
3 035
575
1 123
1 132
437
638
1 363

8 396
3 099
589
1 086
1 256
540
409
1 417

Pendling til Trondheim

852

1 285

433

50,8 %

Pendling fra Trondheim

327

591

264

80,7 %

1

1

Antall kommunale årsverk innen næring

Endring
387

%
2,2 %

1,1 %
93
64
2,1 %
14
2,4 %
-37 -3,3 %
11 %
124
103 23,6 %
-229 -35,9 %
54
4%
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SKAUN
2010

2021

Endring

6 626

8 367

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

1 357
708
140
120
104
29
107
149

1 728
936
254
134
61
55
78
210

371 27,3 %
228 32,2 %
114 81,4 %
14
11,7 %
-43 -41,3 %
26 89,7 %
-29 -27,1 %
61 40,9 %

Pendling til Trondheim

1 599

2 029

430

Antall kommunale årsverk innen
næring

116

216

0

0

1 741

%

Innbyggere

Pendling fra Trondheim

TRONDHEIM

STJØRDAL

100

26,3 %

26,9 %
86,2 %

2021

Endring

21 375

24 283

2 908

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Overnatting og servering
Øvrige næringer

10 060
3 011
640
1 435
798
1 168
323
510
2 175

10 532
3 611
914
1 360
425
985
292
407
2 538

Pendling til Trondheim

1 977

2 524

547

27,7 %

Pendling fra Trondheim

1 126

1 222

96

8,5 %

Antall kommunale årsverk
innen næring

Pandemien
2 år med pandemi har vært krevende både for offentlig og privat
arbeidsliv, noen bransjer mer preget enn andre. Ett eksempel på bransje
som har vært sterkt påvirket er Overnatting og servering, hvor 1 214
sysselsatte «forsvant» på ett år.
Til tross for store utfordringer har perioden vist betydningen av god
dialog og samhandling mellom det offentlige og næringslivet i regionen.
Dialogen har blitt styrket og kommunenes rolle som innkjøper har aktivt
blitt brukt for å stimulere og opprettholde aktivitetsnivået.

2010

%

2010
Innbyggere

13,6 %

4,7 %
472
600 19,9 %
274 42,8 %
-75 -5,2 %
-373 -46,7 %
-183 -15,7 %
-31 -9,6 %
-103 -20,2 %
363 16,7 %

INNBYGGERE

2021

106 498
Sysselsatte
38 781
Helse- og sosialtjenester
8 179
Bygge- og anleggsvirksomhet
14 907
Varehandel
Industri
6 047
4 766
Transport og lagring
520
Jordbruk, skogbruk og fiske
Teknisk tjenesteyting,
10 201
eiendomsdrift
4 607
Informasjon og kommunikasjon
6 491
Forretningsmessig tjenesteyting
4 149
Overnatting og servering
Øvrige næringer
7 850
Antall kommunale årsverk innen
næring

Endring

176 737 207 595 30 858

%
17,5 %

121 226 14 728 13,8 %
47 350 8 569 22,1 %
9 437 1 258 15,4 %
14 287
-620 -4,2 %
5 691
-356 -5,9 %
4 250
-516 -10,8 %
468
-52 -10,0 %
11 559 1 358 13,3 %
5 759
7 068
4 656
10 701

1 152
577
507
2 851

25,0 %
8,9 %
12,2 %
36,3 %

940 av disse er forsvunnet i
Trondheim
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Regional næringsutvikling
(www.distriktssenteret.no):
Næringsutvikling skjer på tvers av kommunegrenser
•

Bedrifter og næringsmiljøer forankres og utvikles i regionale
arbeidsmarkeder, næringsmiljø, verdikjeder og kunnskapsnettverk
som går utover kommunegrenser.

•

Innovasjonssamarbeid med partnere «lokalt/regionalt» er viktig for
innovative bedrifter, og ofte i kombinasjon med nasjonale samarbeid

•

Velfungerende regionale innovasjonssystemer er viktig for
virksomheters innovasjons- og vekstevne. Disse kan bare styrkes på
tvers av kommunegrenser.

•

Bo- og arbeidsmarkedsregioners egenskaper (ressurser, attraktivitet,
infrastruktur og tilgjengelighet) er viktigere for bedrifters lokalisering,
vekst- og utviklingsmuligheter enn enkeltkommuner.

Arbeidskraft og kompetanse er i større og større grad en
knapphetsfaktor, og det å lykkes med næringsutvikling må derfor
handle om noe mer enn å skape arbeidsplasser. Det må være attraktivt
både å jobbe, bo, studere og besøke et sted, i en kommune og region.

Pendlingsstrømmer, etter bostedskommune
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10 år med Strategisk Næringsplan for
Trondheimsreagionen (SNP)
I over 10 år har kommunen i Trondheimsregionen samarbeidet i arbeidet
med næringsutvikling, og i denne perioden har regionen opplevd vekst i
sysselsetting med over 16 000 stillinger, og en befolkningsøkning på mer
enn 44 000 innbyggere.

• Svært ulik praksis for hvordan arbeidet med næring og Strategisk
Næringsplan gjennomføres i de 8 kommunene

I denne perioden har SNP fungert som fundamentet for alle kommuner
sitt næringsarbeid og bidratt til at fokus på næringsutvikling har økt.

• Strategiske Næringsplan kritiseres for å være for omfattende
og vanskelig å gjøre relevant for kommunene. Målområdene og
strategiene er flyktige og krevende å bearbeide.

Følgende hovedpunkter ble tydelig gjennom kommunene sine
«selvangivelser» utført i forbindelse med oppstarten av arbeidet med
Verdiskapingsstrategien:

• Kommunene ønsker større effekt av tilgangen på NTNU/NORD og
forskningsmiljøene i regionen, spesielt Sintef.

• Ikke alle kommuner har egne handlingsplaner for næring.

• Verdiskapingsstrategien må ha mer relevant innhold for kommunene
utenfor Trondheim enn dagens SNP
• SNP har bidratt til økt fokus på næring, økt lokalt og regionalt
samarbeid og dialog mellom kommune og næring i planens levetid
• Omdømmeundersøkelser gjennomført i hele perioden, viser at
Trondheimsregionen er den storbyregionen i Norge som flest kan
tenke seg å bo, studere og arbeide i. Undersøkelsen underbygger at
regionen vår har et meget positivt omdømme.

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

I undersøkelse gjennomført blant kommune og næringsliv i
Trondheimsregionen er respondentene svært positive til at
kommunene er tilknyttet en felles strategisk næringsplan, og
samarbeider i arbeidet med næringsutvikling:

9
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Forankring og fundament for
Verdiskapningsstrategien for Trondheimsregionen
Vediskapingsstrategien for Trondheimsregionen (VST) er det langsiktige
fundamentet for næringsarbeidet i kommunene som vedtar planen.
Planen er utarbeidet som et strategisk, overordnet dokument og
berører derfor ikke enkeltnæringer, bedrifter, programmer eller
spesifikke prosjekter. Formålet med planen er å forankre kommunenes
næringsarbeid og å sikre at arbeidet prioriteres og samsvarer med
gjeldende planer og politiske prioriteringer.
Verdiskapingsstrategien er utarbeidet med forankring og fundament i
følgende:
•
•
•
•

Verdiskapingsstrategien for Trøndelag
Hinder for vekst for næringslivet i Trondheimsregionen
Trondheimsregionens fortrinn
Attraksjonsskapere, anbefalt av Telemarksforsking

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Verdiskapingsstrategien for Trøndelag
Fra og med 1 januar 2018 har Trøndelag vært ett fylke. En av de mest
sentrale oppgavene til fylkeskommunen, er arbeidet med næring og
innovasjon. Et arbeid som er forankret i Verdiskapingsstrategien for
Trøndelag, som ble vedtatt desember 2021.
Verdiskapningsstrategien for Trøndelag, utarbeidet av Trøndelag
Fylkeskommune, vil naturlig utgjøre et sentralt fundament for
Trondheimsregionen sitt arbeid med næringsutvikling. Det er avgjørende
at alle aktører innen Trøndelag samhandler og trekker i samme retning,
på denne måten samler vi ressurser og øker kraften og sannsynligheten
for å lykkes mot felles målsettinger. Dette virker selvfølgelig, men
erfaringene har vært at strategisk arbeid med næringsutvikling har
foregått regionvis og delvis fragmentert. Samhandling må prioriteres,
spesielt med tanke på at tilgangen til ressurser blir mer og mer krevende
i årene som kommer. Felles fokus for næringsutviklingen i hele fylket, er
en naturlig måte å jobbe på. Ved at alle regioner i Trøndelag, i sitt arbeid
med næringsutvikling, tar utgangspunkt i Verdiskapingsstrategien for
Trøndelag, blir arbeidet mer kraftfullt og ikke minst mer ressurseffektivt.
Ved å ta utgangspunkt i Verdiskapingsstrategien for Trøndelag, samt
inkludere utfordringene for næringslivet til videre næringsutvikling,
har vi et solid fundament for en felles Verdiskapingsstrategi for
Trondheimsregionen.
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Hinder for vekst for næringslivet
i Trondheimsregionen
I en rekke undersøkelser gjennomført i senere tid, inkludert undersøkelse
blant næringslivet i Trondheimsregionen gjennomført sommeren
2021, viser at utfordring nummer 1 i tiden fremover er tilgangen til
arbeidskraft. Da inkludert både riktig kompetanse og nok folk, det er rett
og slett for få Trøndere etter behovet. Denne utfordringen gjelder i like
stor grad offentlig sektor som privat.
Figuren under viser hvilke andre områder næringslivet i regionen
oppfatter som hinder for vekst:

Det er naturlig at Verdiskapingsstrategien for Trondheimsregionen tar
mål av seg å forbedre denne situasjonen for næringslivet, spesielt
gjelder dette følgende punkter:
• Tilgang til kompetanse/arbeidskraft
• Kommunens næringsengasjement
• Attraktive areal (inkl. tilstrekkelig infrastruktur og størrelse)

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Trondheimsregionens fortrinn

Trondheimsregionen har sterke kunnskaps- og teknologimiljøer
Tilstedeværelsen av sterke forskningsinstitusjoner og universiteter med
internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer er regionens største fortrinn.
Kunnskapsmiljøene er sentrale leverandører av etterspurt kunnskap og
kompetanse, og bidrar til å trekke studenter og framtidig arbeidskraft
til regionen. Trondheimsregionen har et spesielt fortrinn når det gjelder
teknologisk kompetanse. Miljøene har stor betydning både med hensyn
til utviklingen i enkeltbransjer, til vekst og etableringer og til utvikling
av nye produkter og tjenester. Miljøenes omfang og størrelse gjør dem
også til en viktig næring i seg selv. Universitetene og forskningsmiljøene
inngår som en betydelig del av innovasjonssystemet.
I MIT REAP-metodikken legges det vekt på at ulike regioner globalt har
ulike komparative fortrinn, og at regionale satsninger bør utvikles ut
fra disse. Norge er verdensledende når det gjelder kvalitet på offentlige
data, med høy tillit i befolkningen og trygge institusjonelle rammer.
Trondheimsregionen har sterke kunnskapsinstitusjoner, høyt utdannet
befolkning, fysisk nærhet mellom ulike sektorer og institusjoner, og et
stadig mer levende oppstartsmiljø. Med Norges og regionens spesifikke
styrker som bakteppe, er datadrevet entreprenørskap identifisert som et
område der Trondheimsregionen har fortrinn og et uforløst potensial for
verdiskaping og innovasjon.

13

14

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Attraksjonsskapere
Telemarksforskning har bred erfaring i å jobbe med kommuner og
regioner når det gjelder attraktivitet. Det er derfor naturlig å følge
deres anbefalinger for hva som bidrar til å øke attraktiviteten til
Trondheimsregionen. Listen er konkret, og gir viktige innspill og føringer
til Verdiskapingsstrategien.
Telemarksforsking anbefaler følgende fokusområder for å påvirke
regionens attraktivitet:
• 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
• Forankre felles ambisjoner i hver enkelt kommune
• Samarbeid mellom kommunene
• Styrke universitetet og være et attraktivt studiested

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Trondheimsregionen sin rolle og ansvar i Trøndelag
Formålet med VST er at hver kommune utarbeider egen handlingsplan
for sitt næringsarbeid, med utgangspunkt i rammeverk vist i denne
strategien. På denne måten skal næring og næringsutvikling få et
større fokus i årene som kommer, slik at Trondheimsregionen blir
Norges mest attraktive storbyregion, og på denne måten bidrar til vårt
felles overordnet målsetting om «Økt bærekraftig verdiskaping og
internasjonal konkurranseevne i Trøndelag».
Tett samarbeid mellom åtte kommuner skal styrke Trondheimsregionen
i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Regionen skal i
framtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og
kultur, samt innen tjenester til befolkningen og næringslivet.
Samarbeid og samhandling er nøkkelen for å lykkes med
næringsutvikling. Felles mål og ambisjoner er viktig, og ikke minst at
ressurser kanaliseres og prioriteres i samme retning. VST er utarbeidet
i tett dialog både med fylkeskommune, kommuner og næringslivet
i regionen, det er bred enighet om målsettinger og de prioriterte
satsningsområdene. Prosessen og strategien er viktig, men det er
avgjørende å understreke viktigheten av at det prioriteres ressurser i
form av økonomi og personal når kommunene vedtar planen. Sammen
får vi enda større kraft i arbeidet med næringsutviklingen.

Verdiskapningsstrategien for Trøndelag peker på følgende fortrinn
for hele fylket:
• Komplette verdikjeder på jord, skog, reindrift, fiskeri og havbruk.
• Internasjonale og nasjonale forsknings- og kompetansemiljøer.

15

16

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Rammeverk Verdiskapingsstrategien
for Trondheimsregionen

HOVEDMÅL
FOR TRØNDELAG
Økt bærekraftig verdiskaping og
internasjonal konkurranseevne i Trøndelag.

REGIONALT MÅL
BOSTEDSATTRAKTIVITET

Stjørdal
Malvik

Trondheimsregionen skal være den
mest attraktive storbyregionen i Norge.

NÆRINGSATTRAKTIVITET

Trondheim

Melhus

MÅLOMRÅDER
ARBEIDSKRAFT – KOMPETANSE
I 2025 er det etablert et
regionalt, strategisk program
for å øke kvaliteten på informasjonen om jobb - muligheter
til skoleelever.

I 2025 har 60% av studentene
god kjennskap til regionens
arbeids- og næringsliv og 10
% flere av studentene blir etter
endte studier.

I 2025 har regionen styrket sin
evne til å tiltrekke og beholde
nødvendig kompetanse innen
prioriterte næringer, ved å etablere en organisasjon som jobber operativt og strategisk.

I 2025 har regionen etablert
et aktivt kompetanseforum
som skal arbeide med å løse
arbeidslivets utfordringer med
tilgangen på nok og riktig
arbeidskraft i fremtiden

I 2025 har regionen redusert
utenforskap i arbeidslivet,
gjennom helhetlig og koordinert samarbeid.

TEKNOLOGI
I 2025 er merkevaren
«Teknologihovedstaden»
styrket.

I 2025 har Trondheimsregionen
økt antallet vekstkraftige
teknologiselskap til 1 000
med 20 000 ansatte.

I 2025 tar kommunene i Trondheimsregionen aktivt i bruk ny
teknologi som bedrer tjenestene til innbyggere og næringslivet, gjerne gjennom samarbeid.

I 2025 er kommunene i Trondheimsregionen engasjerte
pilotkunder for regionale
teknologiselskaper

I 2025 er det lagt til rette for at
teknologi skapt i Trondheimsregionen blir synlig lokalt.

SATSINGSOMRÅDER

UNIVERSITETETENE, FORSKNINGSMILJØENE OG INNOVASJONSMILJØENE
I 2025 har regionens universiteter og FoUI-miljøer de beste
rammebetingelsene for å videreutvikle sin virksomhet.

I 2025 har regionens ulike
testarenaer etablert seg som
internasjonalt ledende innen
sine fagområder.

I 2025 er Trondheim
etablert som Nordens
beste studieby.

I 2025 er kommunene
best i landet på å samarbeide med regionens
unike forskningsmiljø.

I 2025 rangeres Trondheimsregionen/Trøndelag på topp 15
av EU sitt Regional Innovation
Scoreboard.w

I 2025 har Trondheimsregionen I 2025 har Trondheimsregioen felles gründerstrategi med nen flere klynger finansiert via
fokus på grønn konkurransenasjonale klyngeprogram.
kraft og tilgang på kapital.
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SAMHANDLING
Orkland

BÆREKRAFT

Midtre Gauldal
Indre Fosen

Skaun

FORUTSETNINGER
NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE
I 2025 har både kommuner og
næringsliv i Trondheimsregionen
en felles oppfatning av hva det
innebærer å være en næringsvennlig kommune, konkretisert i
Trondheimsregionens
Næringsmanifest.

I 2025 har Trondheimsregionen
økt forutsigbarheten for næringslivet og forsterket kompetansemiljø innen plan- og byggesaksbehandling, gjennom
kommunevise samarbeid .

I 2025 har Trondheimsregionen I 2025 har Trondheimsregionen
egnede næringsareal som dek- egnede og attraktive boligareal
ker det eksisterende nærings- som dekker regionens behov,
også med tanke på å tiltrekke
livets behov, og gjør regionen
flere innbyggere.
attraktiv for nyetableringer.

I 2025 tar vi i bruk Trondheimsregionen sine fortrinn i et
strukturert og strategisk arbeid
med innflagging av bedriftsetableringer.

OPPLEVELSER
I 2025 har Trondheimsregionen ett felles profilering- og destinasjonsselskap
som bidrar til en bærekraftig, attraktiv
og mangfoldig opplevelsesregion, hvor
opplevelser og severdigheter i hele
regionen drar nytte av Trondheim som
motor.

I 2025 har opplevelser og
arrangement i Trondheimsregionen større bærekraftig
verdiskaping og betydelige
ringvirkninger for næringslivet

I 2025 har vi aktivert næringslivet i
Trondheimsregionen slik at ringvirkningene av Ski VM får stor betydning for
verdiskapingen, og at strukturen for å
aktivere næringslivet blir benyttet ved
fremtidige store arrangement.

I 2025 har regionen etablert et
privat/offentlig arrangementsfond, for å bidra til flere store
arrangement og mesterskap.

BIOØKONOMI
I 2025 er Trondheimsregionen
anerkjent som en internasjonal
matregion.

I 2025 er Trondheimsregionen
styrket som markedsplass
gjennom bedre samarbeid mellom lokalprodusenter, restauranter og øvrige utsalg.

I 2025 har regionens næringsliv konkurransefordeler
og økt verdiskapning gjennom
bærekraftig bruk av fornybare
naturressurser og innovative
sirkulære verdikjeder.

I 2025 bidrar FoU-miljøene i
Trondheimsregionen med innovative løsninger og kunnskap
slik at Trøndelag er nasjonalt
ledende i utviklingen av bioøkonomien.

I 2025 utnyttes urbant
landbruk for å øke lokal
matproduksjonen og
redusere klimautslipp.

I 2025 er Trondheimsregionen
som bo- og arbeidsmarked
er effektiv gjennom bedre
infrastruktur og samferdselsløsninger.
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Målsettinger
Hovedmål
Verdiskapingsstrategien for Trøndelag har utarbeidet følgende
hovedmål: Økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal
konkurranseevne i Trøndelag

Regionalt mål
For at Trondheimsregionen skal bidra mest mulig mot vårt felles
mål i Trøndelag, er vi avhengige å tilrettelegge for næringslivet
slik at forutsetningene for størst mulig økning i den bærekraftige
verdiskapningen og internasjonale konkurranseevnen. Næringslivets
største utfordring for økt verdiskaping er tilgangen til arbeidskraft. Det
er derfor naturlig at Trondheimsregionen har fokus på attraktivitet slik
at vi prioriterer arbeid som gjør at flere mennesker ønsker å bo, studere,
jobbe og besøke i Trondheimsregionen.
Trondheimsregionen skal være den mest attraktive
storbyregionen i Norge.
For å følge regionens utvikling, og måloppnåelse, følges
Telemarksforskning sine årlige målinger av attraktivitet. Disse
presenteres både på regions- og kommunenivå.

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen
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Målområder

Forutsetninger

Målområdene som ligger til grunn i modellen, er Næringsattraktivitet og
Bostedsattraktivitet.

Trondheimsregionen skal i det videre arbeidet med næringsutvikling bli
enda dyktigere på samhandling, og ikke minst skal vi oftere fortelle de
gode historiene.

Næringsattraktivitet
Næringsattraktivitet = endring i sysselsetting, hensyntatt strukturelle
betingelser/forutsetninger

Strategien understreker 2 sentrale forutsetninger:
• Samhandling
• Bærekraft

Bostedsattraktivitet
Bostedsattraktivitet = endring i befolkning, hensyntatt strukturelle
betingelser / forutsetninger

Samhandling for å lykkes
Kommunene i regionen kan ikke lykkes med næringsutvikling på egen
hånd. Utvikling og resultat skapes i samspill mellom kommune, region,
næringsliv, frivillighet og øvrige. Grepet med å utarbeide en felles
næringsplan med grunnlag i Verdiskapingsstrategi for Trøndelag legger
føringer og er samtidig et tydelig signal fra Trondheimsregionen om
behov og ønske for økt samhandling innen næringsutvikling.
At regionen oppnår en kultur for deling av erfaringer og ressurser
vil løfte alle.
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Bærekraft
Økt bærekraftig verdiskaping og styrket internasjonal konkurranseevne»
krever omstilling. Det innebærer at vi må ta i bruk kunnskap, teknologier
og tjenester, ved å videreutvikle samarbeidet mellom forvaltning,
næringsliv og forskningsinstitusjoner. FNs bærekraftsmål ligger til
grunn for all kommunal planlegging for å sikre at vi skaper et samfunn
som takler klimautfordringene, samtidig som vi ivaretar et inkluderende
arbeidsliv og økonomisk vekst. EUs grønne giv vil føre til økt etterspørsel
og mer enhetlige krav til grønne og bærekraftige produkter og tjenester.
Denne grønne vekststrategien gir en tydelig retning og et mangfold av
muligheter for produkter og tjenester med lavt eller uten klimaavtrykk,
og for selskap med bærekraftig økonomisk aktivitet. Dette vil påvirke
markedene til næringslivet i Trondheimsregionen.
Med sterke forskningsmiljøer og aktører innen bioøkonomi og teknologi,
har regionen et stort potensial for å kunne hevde seg nasjonalt og
internasjonalt.
I en region hvor vi har ambisjoner om å være den mest attraktive
storbyregionen i Norge, er det avgjørende med forutsetning om at
verdiskapingen skal være bærekraftig. alle som skal besøke, studere
eller flytte til Trondheimsregionen vil ha en forventning om dette, både
på kort og lang sikt.

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Satsningsområder
med retningsmål
ARBEIDSKRAFT - KOMPETANSE
RETNINGSMÅL:
• I 2025 er det etablert et regionalt, strategisk program for å øke
kvaliteten på informasjonen om jobbmuligheter til skoleelever
• I 2025 har 60% av studentene god kjennskap til regionens arbeidsog næringsliv og 10 % flere av studentene blir etter endte studier.
• I 2025 har regionen styrket sin evne til å tiltrekke og beholde
nødvendig kompetanse innen prioriterte næringer, ved å etablere
en organisasjon som jobber operativt og strategisk.
• I 2025 har regionen etablert et aktivt kompetanseforum som skal
arbeide med å løse arbeidslivets utfordringer med tilgangen på nok
og riktig arbeidskraft i fremtiden.
• I 2025 har regionen redusert utenforskap i arbeidslivet, gjennom
helhetlig og koordinert samarbeid.
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Regionens største utfordring
for videre vekst og utvikling
En stadig raskere utvikling skaper behov for livslang læring og
omstilling. Teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering,
endring i næringsstruktur, innvandring og en aldrende befolkning endrer
kompetansebehovene og sysselsettingsmulighetene.
Næringslivet påpeker i ulike undersøkelser at den største utfordringen
for videre utvikling er tilgangen til arbeidskraft. Både når det gjelder
nødvendig kompetanse og antall hender og hoder. Tilgang til
arbeidskraft vil være den viktigste faktoren å jobbe med som kan bidra
med å nå regionens overordnede målsetting, behovet er betydelig både
innen privat- og offentlig sektor.
For å styrke regionen innen dette området er det på overordnet nivå 5
retninger innsatsen kan prioriteres imot.
1. Utdanne flere / vri utdanningsvalg
2. Få flere studenter med relevant kompetanse til å ta jobb i
regionen etter studier
3. Importere arbeidskraft
4. Redusere utenforskap – få flere inn i arbeid
5. Styrke mulighetene for livslang læring i arbeidslivet
Erkjenne at det er mangel på arbeidskraft – vi må derfor jobbe smartere.
Dagens jobber må utføres mer effektivt, enten med større grad av
samhandling eller med hjelp av teknologi/digitalisering/effektivisering.
Mobilitet i og mellom regioner må også prioriteres slik at vi totalt sett
benytter ressursene der hvor behovet og verdiskapningen er størst.
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TEKNOLOGI
RETNINGSMÅL:
• I 2025 er merkevaren «Teknologihovedstaden» styrket
• I 2025 har Trondheimsregionen økt antallet vekstkraftige
teknologiselskap til 1 000 med 20 000 ansatte
• I 2025 tar kommunene i Trondheimsregionen aktivt i bruk ny
teknologi som bedrer tjenestene til innbyggere og næringslivet,
gjerne gjennom samarbeid
• I 2025 er kommunene i Trondheimsregionen engasjerte
pilotkunder for regionale teknologiselskaper
• I 2025 er det lagt til rette for at teknologi skapt i		
Trondheimsregionen blir synlig lokalt
Teknologihovedstaden
Regionen vår rommer 40.000 studenter, 7000 forskere, 3 Nobelpriser
og 802 teknologiselskaper. De siste 10-15 årene har regionen
også fått et stort og kraftfullt investeringsmiljø. Norges største
vekstinvestor har hovedkontor i regionen, det samme har de ledende
investeringsselkapene inne tidligfase/såkorn, havbruk og B2B
software. Blant de 802 teknologiselskapene finner vi et stort antall
globale selskaper som har funnet det attraktivt å investere i bedrifter i
Trondheimsregionen og utvikle disse videre, blant annet på grunn av
tilgangen til kompetanse, forskning og kunnskap.

Ikke noe sted i Norge investerer samfunnet mer i forskning og ny
viten per innbygger. Trondheimsregionen har 57 forskere per 1000
innbyggere. Til sammenligning: Norge som helhet har 12 per 1000 og
Europa ni per 1000.Fremragende forskning, nye teknologier, industrier
og selskaper har vokst frem fra fagmiljøer i Trondheim gjennom et nært
samarbeid med nasjonalt og internasjonalt næringsliv over mange år.
Trondheimsregionen har gjennom dette en rekke fortrinn innen
kunnskap og tilgang til talent og kompetanse, en track record for å
utvikle banebrytende teknologier på mange områder og etter hvert en
tilstrekkelig stor masse av teknologiselskaper som omsetter kunnskap i
kommersiell virksomhet. Det er derfor med rette at Trondheimsregionen
oppfattes som Teknologihovedstaden. Det er derfor knyttet en
rekke muligheter for økt verdiskaping og attraksjonskraft i å styrke
Teknologihovedstaden. For å få til dette er det nødvendig å legge til
rette for at enda flere teknologiselskaper og gründere lykkes med å
vokse, og vokse raskere i internasjonale markeder.
Et annet viktig område for å styrke Teknologihovedstaden er at
kommunene i enda større grad tar en offensiv posisjon for å ta i bruk
ny teknologi. Både for å løse egne utfordringer og for å være med å
dra lasset som samarbeidspartner, pilotkunde for nye/unge selskaper
og som kjøper av kortreist teknologi. For å få dette til kan kommunene
styrke sin kompetanse på teknologiske områder og anvende sin
innkjøpsposisjon på en enda mer offensiv måte.
I årene fremover skal det legges til rette for flere innovasjonsprosesser,
testing og pilotering i levende bymiljø, møteplasser og aktiviteter,
utvikling av infrastruktur og økt attraktivitet. Det blir viktig å styrke og
samle næringsliv, forskning og utdanning, offentlig sektor,
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myndigheter, innbyggere, kapitalmiljø, og oppstartsbedrifter for å øke
innovasjonskraften innen teknologi. Slik kan enda flere smarte ideer bli
til smarte løsninger.
Skal teknologihovedstaden ta ut sitt fulle potensial er det viktig at det
ikke bare utvikles teknologi som brukes andre steder, men at man i
dagliglivet og i samfunnet opplever Teknologihovedstaden. Denne
delen av teknologihovedstaden handler ikke bare om å få utviklet ny
teknologi, men at vi også tar den i bruk på områder hvor den er nyttig
og synlig i samfunnet.

UNIVERSITETETENE,
FORSKNINGS-MILJØENE OG
INNOVASJONSMILJØENE
RETNINGSMÅL:
• I 2025 har regionens universiteter og FoUI-miljøer de beste
rammebetingelsene for å videreutvikle sin virksomhet.
• I 2025 har regionens ulike testarenaer etablert seg som
internasjonalt ledende innen sine fagområder.
• I 2025 er Trondheim etablert som Nordens beste studieby.
• I 2025 er kommunene best i landet på å samarbeide med
regionens unike forskningsmiljø.
• I 2025 rangeres Trondheimsregionen/Trøndelag på topp 15
av EU sitt Regional Innovation Scoreboard
• I 2025 har Trondheimsregionen en felles gründerstrategi
med fokus på grønn konkurransekraft og tilgang på kapital.
• I 2025 har Trondheimsregionen flere klynger finansiert
via nasjonale klyngeprogram.
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Trondheimsregionens
ubestridte fortrinn
Universitetetene, forskningsmiljøene og innovasjonsmiljøene er
regionens ubestridte fortrinn og en sterk attraksjonskraft mot
studenter, forskere, finansiering og næringsliv. I tillegg til å utvikle
fremtidsrettet kunnskap som regionen skal omsette i bærekraftig
næringsutvikling sysselsetter disse et høyt antall ansatte som er bosatt
i regionens kommuner med sine familier, hvor de bidrar i lokalmiljøet.
Studentene er en viktig rekrutteringskilde for næringslivet i regionen.
Å styrke attraksjonskraften til disse miljøene er derfor avgjørende
for at Trondheimsregionen skal nå sine mål. Gjennom samarbeidet i
Trondheimsregionen skal kommunene gjøre alt de kan for å legge til
rette for at miljøene kan styrke seg best mulig.
Trondheimsregionen er blant Norges og Europas mest innovative
regioner. Til tross for dette er det stor variasjon med hensyn til hvor
systematisk og strukturert det jobbes med innovasjon i ulike næringer
og ulike deler av offentlig sektor. For å bygge og videreutvikle en sterk
innovasjonskultur er det avgjørende at det settes av tid og ressurser
til dette arbeidet. Gjennom økt samarbeid med regionens spydspisser
innenfor forskning, utvikling og innovasjon, vil vi utvikle og fremme
regionen som et levende laboratorium, bygge plattformer for utveksling
av kunnskap og kompetanse, samt etablere nye og internasjonale
markeder for våre produkter og tjenester.

Regionen har i tiden som kommer en historisk mulighet for å sikre og
styrke rammebetingelsene til Universitetetene, forskningsmiljøene
og innovasjonsmiljøene. Ringvirkningene av signaturprosjekter som
Campusutbyggingen, Ocean Space senter er uante og store, og
gjennom strategiske samarbeid kan kommunen bidra til at næringslivet
får en sentral rolle i å utnytte disse og andre prosjekter. Det er viktig at
kommunene bidrar til økt internasjonal synlighet og profilering av storby
og region som støtter miljøenes internasjonale tiltrekning på talent,
prosjekter og finansiering
Skal Trondheimsregionen lykkes med å utnytte potensialet i våre
ubestridte fortrinn i form av verdiskaping i næringslivet må det legges
enda bedre til rette for god samhandling i næringsutviklingen.
En kompakt og effektiv bo- og arbeidsmarkedsregion gir oss
spesielt gode muligheter for å utnytte dette.
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NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE
RETNINGSMÅL
• 2025 har både kommuner og næringsliv i Trondheimsregionen en
felles oppfatning av hva det innebærer å være en næringsvennlig
kommune, konkretisert i Trondheimsregionens Næringsmanifest
• I 2025 har Trondheimsregionen økt forutsigbarheten for
næringslivet og forsterket kompetansemiljø innen plan- og
byggesaksbehandling, gjennom kommunevise samarbeid
• I 2025 har Trondheimsregionen egnede næringsareal som dekker
det eksisterende næringslivets behov, og gjør regionen attraktiv
for nyetableringer.
• I 2025 har Trondheimsregionen egnede og attraktive boligareal
som dekker regionens behov, også med tanke på å tiltrekke flere
innbyggere
• I 2025 tar vi i bruk Trondheimsregionen sine fortrinn i et strukturert
og strategisk arbeid med innflagging av bedriftsetableringer
• I 2025 tar vi i bruk Trondheimsregionen sine fortrinn i et strukturert
og strategisk arbeid med innflagging av bedriftsetableringer.
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Offentlig sektor
og næringsutvikling
Offentlig sektor har ansvar og oppgaver av stor betydning for
næringslivet innenfor blant annet utdanning, fysisk og digital
infrastruktur, stedsutvikling, saksbehandling og arealplanlegging. Hver
enkelt kommune har relativt få ressurser til utviklingsarbeid, både til det
som er definert som næringsutvikling og øvrig utviklingsarbeid. Aldrende
befolkning, klimakrav, inkludering og trangere budsjetter er utfordringer
kommunene står overfor. Disse må løses på nye måter, på tvers av
sektorer, og i et tettere samarbeid med både næringsliv, kunnskapsmiljø
og frivilligheten. Potensialet både for kommune, region og næringsliv er
stort, ved enda økt samhandling og dialog.
Offentlig sektor er en stor innkjøper og de største innkjøpene blir gjort
innenfor bygg- og anleggsvirksomhet. Innretningen på anbudene har
stor betydning for hvilke muligheter regionens næringsliv har til å levere
varer eller tjenester. Tilrettelegging for lokale aktører vil gi et større
marked og dermed et mer mangfoldig og robust næringsliv.
Kommunene har en viktig rolle i å legge til rette for attraktive sentrum
og lokalsamfunn for både næringsliv og innbyggere. Kommuner som
er gode vertskommuner for næringslivet, har en overordna plan for
næringsutvikling som omfatter ulike næringsrelevante oppgaver.
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Egnede areal
Arealtilgang, og forutsigbarhet knyttet til
arealtilgang, er viktig for næringslivet og en
viktig oppgave i kommunenes arbeid med å
tilrettelegge for næringsutvikling. Her er det
viktig å understreke behovet for arealtilgang
både for bolig- og næringsformål, og ikke
minst at arealene må inneholde nødvendig
infrastruktur (fysisk og digital infrastruktur).
IKAP er et felles verktøy for planlegging av
areal og transport i Trondheimsregionen.
Målet er å sikre et samarbeid på tvers av
kommunegrensene som gir regionen flere
arbeidsplasser og boliger. I forbindelse
med vedtak av Verdiskapingsstrategi for
Trondheimsregionen er det naturlig å
revidere IKAP, hvor både offentlig og privat
sektor bidrar i prosessen. Næringslivet i
regionen påpeker at dagens arealsituasjon er
en av de største hindrene for videre utvikling,
og må dermed prioriteres i et regionalt
samarbeid.

Næringsvennlig kommune/region
Ved at kommunene i Trondheimsregionen prioriterer næringsvennlighet, innebærer det å bidra til å
løfte de kommunale tjenestene som
tilbys til næringslivet. Dette innebærer at
kommunen blir en bedre tilrettelegger og
samarbeidspartner for lokalt næringsliv.
Det er en klar sammenheng mellom
hvor høyt kommunale ledere prioriterer
næringsutvikling og hvor næringsvennlig
ledere i det lokale næringslivet oppfatter
kommunen. Kommunen oppfattes mer
næringsvennlig der Kommunaldirektør/
rådmann og kommunal ledergruppe
prioriterer næringsutvikling høyt, og finner tid
til et reelt engasjement.

Sjekkliste:
• Har medarbeidere med næringslivskontakt
kunnskap om målene for næringspolitikken
i kommunen, og egen betydning og rolle i
forhold til disse?
• Kjenner vi bedriftenes utfordringer og
behov godt nok? Er vi oppsøkende nok,
eller stoler vi på at bedriftslederne
kontakter oss om sine ønsker og
interesser?
• Er vi som ledere tilgjengelige
nok for ansatte og brukere i
næringsutviklingssaker?
• Er det et avklart og ryddig forhold mellom
den politiske ledelsen og administrasjonen i
næringssaker?
• Har vi diskutert hvilke prinsipper som skal
ligge til grunn for kommunens service
overfor næringslivet?
• Vet vi hva etablerere og bedriftsledere
mener om kommunens service og
tjenester?
• Har vil tilstrekkelige fullmakter på
saksbehandlernivå til å gi god og rask nok
service til bedriftskundene?
• Greier vi å koordinere oss godt nok internt i
vanskelige bedriftssaker?
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Kommuner som lykkes best kjennetegnes
av at kulturen i kommuneorganisasjonen
har et sterkt innslag av samarbeid, ekstern
oppmerksomhet og entreprenørskap.
Trondheimsregionens Næringsmanifest skal
oppsummere hva det innebærer å være
en næringsvennlig kommune og region.
Manifestet skal vedtas i regionråd og alle
kommuner.

Organisering av næringsarbeid
Kommunene i regionen er ulikt organisert
i arbeidet med næringsutvikling, og det
finnes ingen fasit. Hvorvidt kommuner
lykkes med sitt arbeid med næringsutvikling,
avhenger mer av egenskaper, arbeidsform
og handlekraften til enkeltpersoner enn
måten arbeidet er organisert på. I en
fungerende bo- og arbeidsregioner, slik som
Trondheimsregionen, er det gode grunner til
at kommunene i betydelig grad samarbeider
om næringsutvikling, spesielt med tanke
på at regionen opplever knapphet både på
arbeidskraft og areal. Hver enkelt kommune
løser ikke disse utfordringene på egen hånd,
her må det tenkes regionalt.
Kommuner som lykkes i å skape god
næringsutvikling kjennetegnes av en
offensiv og optimistisk utviklingskultur.
Det handler i tillegg om å ta initiativ til
utviklingsprosesser, å være tett på det lokale
næringslivet, drive oppsøkende virksomhet,
mobilisere og engasjere ressurspersoner
osv. Dette omtales gjerne som kommunens
entreprenørrolle.
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OPPLEVELSER
RETNINGSMÅL:
• I 2025 har Trondheimsregionen ett felles profilering- og
destinasjonsselskap som bidrar til en bærekraftig, attraktiv og
mangfoldig opplevelsesregion, hvor opplevelser og severdigheter
i hele regionen drar nytte av Trondheim som motor.
• I 2025 har opplevelser og arrangement i Trondheimsregionen
større bærekraftig verdiskaping og betydelige ringvirkninger
for næringslivet
• I 2025 har vi aktivert næringslivet i Trondheimsregionen slik at
ringvirkningene av Ski VM får stor betydning for verdiskapingen,
og at strukturen for å aktivere næringslivet blir benyttet ved
fremtidige store arrangement.
• I 2025 har regionen etablert et privat/offentlig arrangementsfond,
for å bidra til flere store arrangement og mesterskap.
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En attraktiv region å besøke, er en
attraktiv region å bo, studere og
jobbe i.
Opplevelser i Trondheimsregionen er et mangfold av arrangement,
aktiviteter, severdigheter og omgivelser. Disse er knyttet til mat,
natur, kultur, idrett, næringsliv og historie, og har og skal ha regional,
nasjonal og internasjonal betydning. Opplevelsene er ikke nødvendigvis
kommersielle produkter, men besøk genererer ringvirkninger og
økonomisk verdiskaping. I Trondheimsregionen er det ønske om å
sette spesielt fokus på tilrettelegging og aktivering ved gjennomføring
av store arrangement og mesterskap, spesielt de med nasjonalt og
internasjonalt omfang.

Aktivering
Aktivering kan enkelt defineres som å oppnå en ny og større effekt av
opplevelser og arrangement for regionen, utover de direkte effektene
av arrangementet. Ofte er det ikke nok å gjennomføre arrangementet
og forvente effekter, de må aktivt og målrettet bearbeides før, under og
etter arrangementet har funnet sted. Konkrete prosjekter må utvikles
og prioriteres for å oppnå de resultatene man ønsker. Formålet med
opplevelser og arrangement er både å sikre brede ringvirkninger, men
også at regionen vår fremstår attraktiv å bo, studere og jobbe i, lykkes vi
med dette vil det også være attraktivt å besøke Trondheimsregionen.
Høy aktivitet med et stort antall opplevelser viser en offensiv region,
som også regionens innbyggere blir stolte av og etablerer en lojalitet
og et engasjement for. Mange av opplevelsene engasjerer også et
stort apparat av frivillige, som ut gjør en betydelig verdi i seg selv. Folk
i regionen legger ned en fantastisk frivillig innsats i år etter år, hvor 75
% engasjerer seg en eller flere ganger i frivillig arbeid pr år. Trondheim
er i tillegg belønnet med stempelet Europas frivillighetshovedstad for
2023, dette representere en kraft og et mulighetsrom som regionen skal
utnytte.
Viktig områder for å legge til rette for at Trondheimsregionen er en
attraktiv region å være i hele døgnet, ikke bare i arbeidstid/studietiden.
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BIOØKONOMI
RETNINGSMÅL:
• I 2025 er Trondheimsregionen anerkjent som en
internasjonal matregion.
• I 2025 er Trondheimsregionen styrket som markedsplass
gjennom bedre samarbeid mellom lokalprodusenter,
restauranter og øvrige utsalg
• I 2025 har regionens næringsliv konkurransefordeler og
økt verdiskapning gjennom bærekraftig bruk av fornybare
naturressurser og innovative sirkulære verdikjeder
• I 2025 bidrar FoU-miljøene i Trondheimsregionen med
innovative løsninger og kunnskap slik at Trøndelag er
nasjonalt ledende i utviklingen av bioøkonomien
• I 2025 utnyttes urbant landbruk for å øke lokal
matproduksjonen og redusere klimautslipp

MANGLER OVERSKRIFT
I Norge står Trøndelag for 20% av den totale norske matproduksjonen.
Trondheimsregionen har en sentral rolle i denne produksjonen. Dette
gjelder særlig når landbruksprodukter skal videreforedles i stor skala,
men også som kortreiste småskalaprodukter. Trondheim har fått
utmerkelsen Europeisk Gastronomregion 2022, og dette beviser at det
over tid er jobbet godt med å forankre samarbeidet mellom restauranter
og produsenter, men også at det gjennom satsningen, er vokst fram
mange nye produsenter de siste 3 årene. Trondheimsregionen kan
bidra til å sette matproduksjonen enda tydeligere på kartet gjennom
et bredere samarbeid mellom produsenter, horeca, utsalgssteder og
restauranter de neste 5 årene. Gjennom å sikre en lønnsom næring
som kan vokse videre, skaper man flere og sterkere lokalmatbedrifter
som kan satse på heltid. Trondheimsregionen har, gjennom flere
store matforedlingsbedrifter stor mulighet til å bidra til å etablere nye
sirkulære verdikjeder. Dette gjelder både blå og grønn sektor, samt sørge
for enda bedre utnyttelse av matressursen på en bærekraftig måte.
I Trondheimsregionen er også skog- og trenæringen en vesentlig
brikke for at regionen kan bidra til det grønne skiftet og omstilling
til en mer bærekraftig næringsutvikling. Regionen har flere bedrifter
innen trebearbeiding som bidrar med kunnskap og utvikling i
innovasjonsprosjekter og klynger. Ved å utnytte restråstoffer fra
skogbruket i samarbeid med andre næringer, ligger det godt til rette
for å skape nye grønne forretningsmodeller og næringssamarbeid.
I dag ligger de store bedriftene foran, men Trondheimsregionen
med hovedtyngde i Gauldalen og Meldalen har også mange små
og mellomstore bedrifter som trenger drivkraften til de store
trebearbeidende aktørene for å kunne lykkes med omstilling. I dag er det
få etablerte FoU-samarbeid i denne næringen. Her kan FoU-miljøene
i Trondheim være en nøkkel for å skape nye forretningssamarbeid.
Trondheimsregionen har en unik mulighet til å være best på samarbeid
FoU og næringsliv, gjennom å legge til rette møteplasser og
nettverksgrupper der aktører kan møtes på tvers av bransjer.

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

De fleste innbyggerne i Trondheimsregionen, bor i tettbebygde områder.
For å utnytte matressursene og legge til rette for kortreiste råvarer, bør
urbant landbruk også kunne tas i bruk i større grad. Gjennom å dyrke
på mindre flater f.eks. tak, små parseller og/eller hageflekker, får man
utnyttet potensialet som ligger i urbant landbruk og samtidig bidratt
til en reduksjon i transport og klimagassutslipp. Urbant landbruk er
også viktig for å lære oppvoksende generasjoner om mat og råvarers
opprinnelse. Trondheimsregionen kan benytte og forsterke FoUmiljøene i et samarbeid om økt brukt av urbant landbruk gjennom
innovative dyrkingsmetoder i tettbebygde områder.
Trøndelag Fylkeskommune skriver i sin verdiskapningsstrategi at en
bærekraftig bioøkonomi er nært knyttet til den sirkulære økonomien.
Det pekes på at koblinger blå-grønn sektor, og at alle side- og
avfallsstrømmer må utnyttes i fremtiden, enten gjennom eksisterende
koblinger eller ved etablering av nye verdikjeder. Bioøkonomien sees
også på som sentral for å kunne nå mange av FNs bærekraftsmål.
Trondheimsregionen kan absolutt bidra til dette.
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Rammeverk for kommunevise handlingsplaner

HOVEDMÅL
FOR TRØNDELAG

Økt bærekraftig verdiskaping og
internasjonal konkurranseevne i Trøndelag.

REGIONALT MÅL

Stjørdal

BOSTEDSATTRAKTIVITET

Malvik

NÆRINGSATTRAKTIVITET

Trondheimsregionen skal være den
mest attraktive storbyregionen i Norge.

Trondheim

Melhus

MÅLOMRÅDER
ARBEIDSKRAFT – KOMPETANSE

TEKNOLOGI

UNIVERSITETETENE, FORSKNINGSMILJØENE OG INNOVASJONSMILJØENE

SATSINGSOMRÅDER

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

SAMHANDLING
BÆREKRAFT

Orkland
Midtre Gauldal
Indre Fosen

Skaun

FORUTSETNINGER
NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

OPPLEVELSER

BIOØKONOMI
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RAPPORT

FORPROSJEKT REGIONALT PRODUKSJONSNETTVERK

Bakgrunn for forprosjektet
Trondheimsregionen og deler av Trøndelag fylke har en
rekke industriaktører med svært høy kompetanse på både
elektronikk, elektromekanisk og finmekanisk produksjon.
Disse kan yte service og produsere komponenter/deler
som er kritiske for at produksjonsindustri får opprettholdt
sin produksjon.
Forprosjektet skal vurdere potensialet for en strukturert
koblingstjeneste – en matchmaking - mellom de behov som
oppstår og industribedrifter som kan løse behovet (Fase 1).
På sikt (hovedprosjekt) er det ønskelig å utvikle et konsept
og en tjeneste for større grad av selvforsynthet i midtnorsk
industri, mindre avhengighet av internasjonale leveranser,
og innflagging av oppdrag som normalt ville blitt sent ut av
landet (Fase 2-3)

Forprosjekt

Gjennomføring: Mars – september 2020.
På grunn av restriksjoner knyttet til Covid-19, blant annet i forbindelse med
planlagte møteplasser og besøk, ble hele prosjektet utsatt og siste aktivitet ble
gjennomført oktober 2021.

Forprosjektmål
Gjennom matchmaking mellom behovshavere og midtnorske
leverandører, bidra til at viktig mat- og vareproduksjon kan
opprettholdes.
Langsiktig mål
Bygge en kultur for å benytte regionale aktører for industrielle
tjenester som frem til nå har vært sendt ut av regionen og
landet.
Ved å etablere et system for bedre kobling mellom ledig
kapasitet/kapabilitet hos leverandørbedrifter og kunders behov,
ønsker vi å styrke den regionale leverandørindustrien, sikre
leveranser for produksjonsbedriftene og ikke minst jobbe for å
etablere en sterkere kultur og samhandling mellom regionale
leverandører.

Forprosjektaktiviteter
1. Matchmaking

Innsamling av- og oppfanging av kritiske behov
o Rask, personlig oppfølging av alle
henvendelser/behov, både fra leverandører og
kunder
o Raske avklaringer ifht om behovet kan dekkes
regionalt/nasjonalt
o Koblet bedrifter med kritiske behov (reparasjoner,
dreiing/maskinering, komponentproduksjon,
kretskortreparasjon, øvrige elektroreparasjoner) mot
potensielle leverandører og følge opp i startfasen.
o Bistått ved behov for å skrive søknader/benytte
tiltakspakker fra det offentlige

Eksempler
Arbeid mot FoU og Gründermiljø
Forankring av regionale muligheter for prototyping og produksjon:
〉

Vannkraft laboratoriet NTNU

〉

Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

〉

NTNU SFI Autoship og SFI AMOS

〉

FAKTRY

〉

6:AM

〉

Gründerbrakka

〉

NTNU Engage

Arbeid med bedrifter
〉

Slidedrain - Produksjon av støpeformer og sluk til baderom

〉

Scout – Elektronikkproduksjon for inspeksjonsdroner

〉

Hygo – Utvikling av en prototype på en smittevernvask

〉

Maritimt Kompani - Smittevernfrakker og visir

〉

Ernestus Skilt og Reklame - Hjemflagging av produksjon og utvikling av
innovativ løsning for bærekraftig LED skilt belysning

〉

Lyng Triangel – Sikkerhet for norsk Triangel-produksjon gjennom
digitalisering av produksjonsgrunnlag

〉

Ocean Access – Utforsket mulighetene for produksjon av elektronikk og
plastkomponenter for kommunikasjonsbøye

SlideDrain
SlideDrain er en grunderbedrift som har behov for å få
produsert støpeformer for en ny sluk-konstruksjon for
baderom. Bedriften tenkte å få produsert prototypene i Asia.
FI kontaktet satte opp flere møter mellom IV Industriverktøy/
IV Molding og SlideDrain. Som endte i at IV ga tilbud på
prototypeproduksjon til SlideDrain.
Selv om SlideDrain valgte en annen regional produsent, så
har denne kontakten mellom IV og SlideDrain gitt verdifull
innsikt i bestillingsprosesser og bidratt til at IV og resten av
produksjonsmiljøet har blitt kjent i større deler av
gründermiljøet i Trondheim.

Maritimt Kompani AS
Prosjektets bidrag:
Når Corona situasjonen oppstod ble uttalt et presserende behov for smittevernutstyr. Maritimt Kompani var raskt
frampå for å legge om seilproduksjon til produksjon av prototyper på smittevernfrakker og visir,
FI bisto bedriften, og jobbet mot virkemiddelapparatet, helsevesenet og offentlig administrasjon for å legge til
rette for hurtig oppstart av produksjonslinja. Det ble brukt mye ressurser i MK på å utvikle produkter, og FI var i
direkte dialog med helsevesenet på alt fra akutten på St. Olav til sykehjem til tannleger (førstelinja). Fikk
konstruktive tilbakemeldinger på prototyper på produkter og tilpasset og justerte til deres behov.
Utfordringen ble at vi ikke kom gjennom i det nasjonale innkjøpssystemet, og ingen ville heller ikke si hvorfor.
I ettertid kom det fram at det statlige innkjøpssystemet for helsesektoren hadde tildelt utviklingskontrakter til
noen større selskap, uten å kommunisere dette ut. Maritimt Kompani og mange andre bedrifter prøvde med andre
ord i flere uker på å utvikle noe for å møte det skrikende behovet, uten å vite at det var fånyttes, da store aktører
som for eksempel Ekornes allerede hadde fått store kontrakter.

FI Industrihage

〉 Behov 1: Hjemflagging av skilt-produksjon som pt
foregår i Baltikum, inkl. utvikling av ny
produksjonslinje
〉 Behov 2: Utvikling av ny innovativ og klimavennlig
løsning for led-belysning i bokstavskilt for
fasadebruk
〉 Forprosjektet har bistått med å :
〉

definere et hjemflaggings- og
innovasjonsprosjekt for å løse behovene

〉

Lage en prosjektplan

〉

Utvikle finansieringssøknad til Innovasjon
Norge

HYGO SMITTEVERNVASK
Ideen til en smittevernvask kom fra en ansatt i FI. Vasken
skal utformes slik at man bare stikker hendene inn, og så
rengjør og tørker vasken hendene i henhold til gjeldende
smittevernstandarder.
 Det ble kjørt en forstudie finansiert av
Omstillingsprogrammet for Indre Fosen, hvor bl.a.
ideen ble formidlet til flere bedrifter i Indre Fosen.
MSP AS tente på ideen.
 FI bisto MSP med å utvikle en prosjektbeskrivelse og
en søknad til Innovasjon Norge for å utvikle en
prototype på vasken.
 MSP har nå fått finansiering på 735.000,- fra IN til å
utvikle produktet.

Illustrasjonsbilder

Scout er i en fase hvor de klargjør for produksjon. Bedriften
har behov for en leverandør som kan utvikle og produsere
kretskort.
Prosjektet har bidratt med:
 Kobling av Scout mot CTM Lyng, koordinert møter
 Tatt med to personer fra Scout til CTM en hel dag,
koordinert og fasilitert opplegget
 Scout og CTM Lyng holder nå dialogen selv.

Faktry - Sluppen

Bedriftene på Faktry har en rekke behov for komponenter
og prototypetjenester, som oftest blir bestilt fra Asia. Mye
av grunnen til dette er liten eller ingen kjennskap til
regionale tilbydere.
K
Gjennom prosjektet har vi gjennomført flere 1til1 møter
mellom Faktry-selskap og aktører på Indre Fosen.
Det var i utgangspunkt planlagt flere fysiske møteplasser i
2020, men disse har blitt utsatt pga Covid-19. 19. oktober
2021 ble det arrangert en busstur sammen med Faktry og
Gründerbrakka til Fosen, som resulterte i at flere
oppstartsbedrifter nå har etablert kontakt med
produksjonsbedrifter på Fosen.

Faktry – Sluppen forts.

Vi ser at forprosjektet henger godt sammen med for
eksempel initiativer som Faktrys «Made in Trøndelag», og
FI har gjennom forprosjektet etablert gode kontakter med
flere av regionens oppstart- og gründermiljø, inkludert
6:AM, Digs, Gründerbrakka med flere.
K
Videreføringen av forprosjektet vil også kunne være med å
bidra til flere av utfordringene oppstartsmiljløet har belyst
gjennom denne fasen.

Forprosjektaktiviteter, forts.
2. Kommunikasjonsarbeid
o Direkte henvendelser mot kunde- og leverandørbedrifter
o Brukt klyngenes-, næringshagens- og FI sine
kommunikasjonskanaler for å avdekke case og muligheter for
bistand til bedrifter
o CTM Lyng promoterer Made in Trøndelag på NRK Midt-Nytt
28.09.2020
o Spredd kunnskap om regionale produksjonsmuligheter til
næringsklyngene Ocean Autonomy Cluster og RENERGY
o Har delt med CTM Lyng: Made in Trøndelag gjengen og skal følge
opp dette videre
o Delte erfaringer med arbeid med smittevernutstyr i et coronawebinar for Fylkeskommunen, Forskningsrådet, SIVA, IN,
Trondheimsregionen (Trøndernettet). Gikk bl.a. gjennom
utfordringene med å prototype smittevernutstyr.

Forprosjektaktiviteter, forts.
3. Læring og planlegging for hovedprosjekt

(Made in Trøndelag)

o Har delt kunnskap om prosjektet med bedrifter, med formål videre
nettverksarbeid
o Spredd kunnskap om de regionale produksjonsmulighetene og diskutert
videre arbeid i et hovedprosjekt med ulike FoU-miljø:
Vannkraftlaboratoriet på NTNU, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU
o Presentert mulighetene for FAKTRY, 6:AM og andre oppstartsmiljø

Videreføring
Det var planlagt å utvikle en hovedprosjektplan i løpet av forprosjektet. I stedet
ble det besluttet å bruke ressurser på å hjelpe flere bedrifter.
Utgangspunktet for en videreføring er likevel klart:
•

Det er stor interesse i både i industrien og hos det offentlige for å flagge hjem
industribedrifter

•

Det er interesse hos en rekke regionale bedrifter for å arbeide videre med dette, f.eks.
under paraplyen «Made in Trøndelag»

•

Det er aktuelt å organisere det videre arbeidet gjennom etablering av et bedriftsnettverk

Funn fra forprosjektet
Oppstart/vekstselskap i Trondheim har liten eller ingen kjennskap til det regionale
produksjonsmiljøet. «Jeg har studert maskin på NTNU i over 6 år nå, men har aldri visst om disse aktørene» *
Tid og kostnad er viktige faktorer for kundene vi har snakket med. «Fra Kina kan vi få en prototype på 48
timer med flypost, de gangene vi har forsøkt å bestille lokalt kan det ta over en uke før vi får svar.» *

Presisjon og toleranse er ikke så viktig i tidlig prototypefase «Vi trenger ikke det beste tyske stålet med
micrometer-presisjon i fasen vi er nå, vi trenger bare en enkel plastmodell for å få bekreftet at designet funker» *

Produksjonsbedriftene er ikke synlige for gründerne

«Når vi bestiller søker vi som regel etter komponenter som
«Custom 12V power supply» i Google, og da er det stort sett kinesiske leverandører som dukker opp. Det burde vært søkbare tjenester, Fosen Express
(henvisning til Ali Express)» *

Produksjonsbedriftene har ikke ressurser til å ha dedikerte ansatte for å selge inn mot
Gründere og FoU-prosjekter «Vi skulle gjerne brukt mer tid både på NTNU og blant gründere, men vi har rett og slett ikke ressurser» *

Videre arbeid
På bakgrunn av arbeidet og funnene som er gjort i forprosjektet, er det blitt ytret ønske om å stiftet et
felles selskap mellom flere av produksjonsbedriftene som har deltatt i forprosjektet. Dette selskapet
skal fungere som et kontaktpunkt mellom industri- og produksjonsbedriftene og oppstarts- og
gründermiljøet. På den måten får man samlet nok ressurser for å mer effektivt kunne håndtere
innkommende forespørsler, samtidig som produksjonsmiljøet samlet kan være mer synlig blant
regionens oppstart- og gründermiljø.
Når denne rapporten sendes inn, er arbeidet i gang med å stifte selskap. Det vil likevel være en
krevende jobb å finne rett personressurser til en slik jobb, da det krever både kjennskap til regionens
produksjonsbedrifter, samtidig som man har et godt nettverk inn i oppstartsmiljøet, i tillegg til for
eksempel NTNU og Sintef.
Alt i alt har vi sett et stort behov for dette prosjektet i perioden, og vi mener at timingen har vært god
for dette prosjektet og at det ser ut som en økende trend at produksjon blir flyttet hjem. Både på grunn
av usikkerheten og risikoen med produksjon i fjerne strøk på grunn av Covid-19, i tillegg til
bærekraftaspekter og redusert transportbehov.
Fremtidens Industri vil med dette takke Trondheimsregionen og Trøndelag Fylkeskommune for bidraget
til prosjektet.

Prosjektleder:
Frode Halvorsen
frode@fi-nor.no
91845969

Prosjektrapport 6AM: Økt utnyttelse av de statlige krisepakkene 2020
Dette er rapporten for gjennomføringen av prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra
de statlige krisepakkene i Trondheimsregionen. Gjennomføringsplan ble fremvist og godkjent
før oppstart av Trondheim kommune og Trondheimsregionen. .
Prosjektet har blitt gjennomført etter skissen. Dette betyr at:
* Den geografiske avgrensningen er Trondheimsregionen.
* Det er synliggjort at prosjektet er finansiert av Trondheim kommune og Trondheimsregionen.
* All IP har blitt hos oppdragsgiver
* Løpende vurdering av behov for koordinering og med klyngene og næringshagene eller andre
aktører der det er aktuelt for å unngå dobbeltarbeid samt utnytte komparative fortrinn.
Periode

Aktivitet

Hvem

Status

Juli 2020

Rekruttering operative
ressurser og organisering av
arbeid

6AM

Gjennomført som
planlagt

Juli - aug
2020

Mobilisering og
informasjonsarbeid mot
målgruppen (i Trondheim og
øvrige kommuner i
samarbeidet)

6AM I samarbeid med
prosjektpartnere (eks
NiTR, Tequity Cluster,
DIGS, etc)

Gjennomført som
planlagt.

Juli - Des 2020

Produksjonsperiode

6AM

Gjennomført som
planlagt.

31. Des 2020

Prosjektet avsluttes

6AM

Gjennomført som
planlagt.

Januar 2021

Rapportering Trondheim
Kommune /
Trondheimsregionen

6AM

Rapport noe forsinket,
men i dialog med med
Kari Mette Elden.

Kommentarer til gjennomføring.
*Som gjennomgått i prosjekt- og gjennomføringsplan har vi jobbet med dette prosjektet integrert
i arbeidet med finansieringsarbeidet til bedrifter i de aktuelle kommunene. Midlene til Trondheim
Kommune har derfor bidratt til å utvide scopet på prosjektet og dermed sørget for at vi har fått
jobbet med med flere bedrifter og bidratt til å øke den totale kapitalen som er hentet til bedrifter i
de aktuelle områdene.

* Arbeidet har blitt utført med ressurser internt i 6AM med støtte fra T:lab AS, innleide ressurser
på seniornivå, skrivergrupper rekruttert fra universitetsmiljøet og i koordinering og samarbeid
med Innovasjon Norge, Trondheim Kommune, Trondheimsregionen og Næringsforeningen i
Trondhjemsregionen.
* Midlene har blitt brukt i prosjektet der de ikke konkurrerer med andre finansieringskilder, og
således utnyttet tilgjengelige ressurser på best mulig måte.
* Prosjektene det har blitt søk på er de midlertidige utvidede ordningene til Innovasjon Norge
lansert ifm med krisepakkene i 2020.
* En utfordring i forbindelse med arbeidet oppstod i desember da Innovasjon Norge varslet at
tiltakene i krisepakkene skulle avvikles. Dette skapte problemer i forbindelse med ordningen
“Ekstraordinær Innovasjonstilskudd” der prosessen allerede var i gang med to søknader, og
disse fikk en betydelige kortere frist enn opprinnelig planlagt. Avviklingen av ordningene var noe
uventet for de involverte da beskjeden kom så pass seint, til tross for involvering i prosjektet av
Innovasjon Norge regionalt. Søknadene ble levert, men ingen av disse ble innvilget. Det er da
uvisst om dette var på grunn av for kort behandlingstid, feil i søknadene eller prosjektenes
egnethet.

Statistikk
Det er satt som forventning at prosjektet skal resultere i min. 10 MNOK i kroner fra
krisepakkeordningene.
* 6AM sammen med prosjektpartnerne har har vært involvert med bedrifter i 2020 som har fått
innvilget tilskudd og lån fra offentlige midler på ca 49 MNOK.
* I forbindelse med prosjektet og de utvidede ordningene i krisepakkene har vi aktivt deltatt i
prosesser som har bidratt med over 10 MNOK i de aktuelle kommunene.
* Søknadsprosessene i følgende bedrifter har bidratt til 10,75 MNOK fra de midlertidig utvidede
ordningene i krisepakkene: Capeesh AS, Glede AS, Aviant AS, Bryte AS, Urban Solutions AS,
ME Data AS og Plant Tech AS.

Effekter og treffsikkerhet i prosjektet.
Jeg skal kort vurdere effekten av tiltakene og treffsikkerheten som stimulerende
motkonjunkturtiltak i en pandemi.
* Tilbakemeldingene vi har fått viser tydelig at tiltaket ble både godt mottatt og tilførte verdi for
bedriftene som var involvert. Dette gjelder spesielt for tidligfase bedrifter, faktisk helt ned til

fasen pre-revenue og pre-investment. Dette henger trolig sammen med at bedrifter i dette
segmentet er mer orientert mot slike ordninger, og samtidig et midlertidig bortfall av endel privat
risikokapital og lavere villighet i markedene for å forplikte seg til pilotavtaler og
utviklingssamarbeid i perioden.
* I segmentet SMB er bildet noe annerledes. Til tross for aktivt kommunikasjonsarbeid i
relevante kanaler måtte vi ty til direktekontakt til egnede enkeltbedrifter for å rekruttere
prosjekter som kvalifiserte til ordningen “Ekstraordinært Innovasjonstilskudd”. Gjennom dette
har vi lært at bedriftene i dette segmentet nok ikke umiddelbart vurderer utviklingsstøtte fra
Innovasjon Norge som like relevant. Vi har imidlertid lært at søknadene fra dette segmentet til
nevnte ordning var relativt sett høyere fra andre deler av landet, så bildet kan være mer
sammensatt. Selve søknadene er også er krevende ressursmessig, noe som kan ha påvirket
deres evne til å mobilisere interne ressurser i en krevende periode.
* Jeg vil anbefale å videreføre dette tiltaket hvis det er aktuelt, men justere målgruppen til
tidligfase / tidlig vekstfase. Der er effekten størst for bedriftene og samspillet med næringslivet
størst. Fra staten er det sagt at så lenge det er restriksjoner vil det finnes
kompansasjonsordninger og vår vurdering er at det er behov for bistand til bedriftene.
Prosjektet styrker bedriftenes evne å håndtere en kritisk situasjon ved å tilføre kompetente
ressurser til aktiviteter de ikke har budsjetter til selv, eller ikke mulighet til å allokere tilstrekkelige
interne ressurser til i en presset situasjon.
* Forskning fra Torgeir Reve (2018) viser at mesteparten av jobbveksten i privat sektor skjer i
nystartede bedrifter, i motsetning til etablert næringsliv. Multiplikatoreffektene av
motkonjunkturtiltak i denne fasen av bedrifters liv vil derfor øke over tid, i tillegg til å løse
kortsiktige problemer med cashflow for bedrifter med presset likviditet gjennom relevante
tilgjengelige ordninger i krisepakkene.

På vegne av 6AM Accelerator AS
Thor Richard Isaksen
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Interaktivt analyseverktøy på nett
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bransjer, m.m., samt interaktivt analyseverktøy for å gjøre egne
datafiltreringer er tilgjengelig på www.impelloanalysen.no.
På nettsiden kan du også laste ned årets og tidligere års analyser.
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Nøkkeltall for teknologibransjen i Trondheimsregionen
802 teknologiselskaper (2021)

772 selskaper i Trondheimsregionen
(identifiserte selskaper pr. 03.01.2022)

772 identifiserte selskaper, 30 antatt uidentifiserte nyetableringer
802
507

CAGR

2011

92

Indre Fosen

29

Underavdelinger

22 749

Trondheim

2021

668

Orkland Skaun

81 nyetableringer (2021)

33 scaleups i 2020

51 identifiserte, 30 antatt uidentifiserte

(kun aksjeselskaper)

29 IKT

16

10 Energi og miljøteknologi

15

19

28

4

2016

2017

2018

2019

3%
CAGR

21 transaksjoner i 2021

154 % Energi og miljøteknologi
82 % Helse

4

7

10

10

2021

2017

2018

0,6%

Omsetningsvekst 2019-2020

0,9
mrd.

Samlet driftsresultat (2020)

8,5
mrd.

Samlet verdiskapning (2020)

4,6 % driftsmargin

Størst gjennomsnittlig
omsetningsvekst siste fem år
Størst omsetningsvekst siste
år (2019-2020)

74 % Marin
2011

2020

Vekstvinnere omsetning

11 oppkjøp gjennomført av selskaper i
regionen, 10 oppkjøpte selskaper i regionen:
7

CAGR

2015

2020

Størst sysselsettingsvekst siste 5 år:

29 780

30

4

7 962 i aksjeselskaper, 5 011 i underavdelinger
10 221

12

Midtre
Gauldal

18

13 126 sysselsatte i teknologiselskaper (2021)
13 126

Malvik

6

33

6%

Stjørdal

Melhus

6 Helse
2 Marin og Annen Industri

18 620 mill. kr i aksjeselskaper

11 154 mill. kr i underavdelinger

680 Aksjeselskap

5%

29,8 mrd. i omsetning (2020)

2019

2020

2021
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Det har vært en positiv utvikling i teknologibransjen i Trondheimsregionen de siste
årene med både vekst i årlige nyetableringer og selskaper totalt
Antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen (1980-2021)
Trondheimsregionen omfatter kommunene Trondheim, Orkland, Melhus, Malvik, Indre Fosen, Stjørdal, Midtre Gauldal og Skaun. Oversikten omfatter aksjeselskaper og underavdelinger pr. 31.12.2021.
Endelige tall for 2021 forventes å bli rundt 81 nyetableringer og 802 selskaper i drift, da det erfaringsmessig tar 3-6 mnd. Inn i nytt år før alle nyetableringer er formelt registrert.

Antall selskaper
800

Nyetableringer pr. år

Akkumulert antall selskaper
Nyetableringer per år
Est. netto ikke identifiserte selskapsetableringer 2021*
Antall nyetableringer (glidende snitt over 5 år)

750
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600
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76

550

71

30

500
450
400

55

51

350
300
36

250
200

26 26

150

20

100

38

40

51

43

40 39
38

29

16

15

11

19

2020

2018

2016

2014

2012
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2008

2006

2004

2002

4
2000

4

19

1998

4

7

16

1996

7

1994

1

8

1992

5

1988

6

1986

1

6
1984

1

1982

1980

1

2

9

1990

50
0

61

57

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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Key figures of the technology industry in the Trondheim region
802 technology companies (2021)

772 companies in the region

(identified technology companies pr. 03.01.2022)

772 identified, 30 not yet identified (estimate)
802
507

680

5%
CAGR

2011

92

Indre Fosen

29

Subdivisions

22 749

Trondheim

2021

668

Orkland Skaun

33 scaleups in 2020

51 identified, 30 not yet identified (estimate)

(Limited companies)

29 ICT

16

10 Energy and environmental

15

19

28

4

2016

2017

7 962 in limited companies, 5 011 in subdivisions
10 221

3%
CAGR

Employment growth past 5 years:
154 % Energy and environmental
82 % Health

12

30

2015

Midtre
Gauldal

0,6%
0,9
bn.

21 transactions in 2021

2021

2020

Revenue growth 2019-2020
EBIT combined (2020)
4,6 % EBIT margin

Growth winners

11 acquisitions carried out by companies in
the region, 10 acquired companies in the
region:
10
10
7

4

7

2017

2018

2019

Largest average revenue
growth 2015-2020
Largest revenue growth
2019-2020

74 % Marine
2011

CAGR

2020

13 126 employees i technology companies (2021)
13 126

Malvik

4

2019

29 780

6

33

18

2018

6%

Stjørdal

Melhus

6 Health
2 Marine og Other industry

18 620 bill. NOK in limited companies
11 154 bill. NOK in subdivisions

Limited companies

81 new companies (2021)

29,8 bn. NOK revenues (2020)

2020

2021

7
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Antall teknologiselskaper i regionen vokser i gjennomsnitt med fem prosent hvert år
Figur 1: Antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Figur 2: Bransjefordeling for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Gjennomsnittlig årlig vekst på 5 % (CAGR) i antall selskaper totalt fra 2011 til 2021. Endelig antall
selskaper i 2021 antas å bli 802 da det erfaringsmessig tar 3-6 mnd. inn i nytt år før alle nyetableringer
er formelt registrert.

Bransjefordeling for teknologiselskapene i 2021.

Uidentifiserte nyetableringer
Antall underavdelinger
CAGR

Antall aksjeselskap

507
77

430

545
76

469

586
80

5%

586
84

617
86

661

717
101

758
107

744
101

772
99

802
30

IKT

Annen industri

Olje og gass

Marin

Energi- og miljøteknologi

Maritim

Helse

Konsulentvirksomhet

Mekanisk produksjon og

IKT utgjør
48 % av alle
teknologiselskapene
i regionen

92

95

42
(5%)

34
37 (4%)
(5%)

42
(5%)

506

502

531

566

616

651

643

673

680

43
(6%)

372
(48%)

56
(7%)
69
(9%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Se vedlegg 1 for metode og datagrunnlag, og vedlegg 2 for bransjeforklaringer.

77
(10%)
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Antall årlige nyetableringer øker for tredje år på rad – IKT utgjør over halvparten
Figur 3: Nyetablerte teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Figur 4: Bransjer for nyetableringene i Trondheimsregionen

Nyetableringer per år i perioden 2011 til 2021. Stiftelsesdato er brukt som etableringsdato, og tidligere
etablerte selskaper som flytter inn blir behandlet som nyetablerte i Trondheimsregionen.

Bransjefordeling for de identifiserte nyetablerte teknologiselskapene i 2021.

I likhet med øvrig teknologisektor er det flest nyetableringer i innen IKT.
Energi- og miljøteknologi, Marin og Helse er bransjer som har hatt høy andel
nyetableringer de siste årene, mens det har vært færre nyetableringer innen
Olje og gass samt maritim.

Estimert antall uidentifiserte nyetableringer
Antall nyetablerte underavdelinger
93
Antall nyetablerte aksjeselskap
84
9

71
5

4

43

66

1
55
2

75
57

81

30

43

8

76

9

4

1

56

81

61

57
51

7

86

53

29

Energi- og miljøteknologi

10

Helse

75

72

IKT

51

39

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Se vedlegg 3 for oversikt over registrerte nyetableringer i 2020 og 2021.

6

Marin

2

Annen industri
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Mekanisk produksjon og
produktutvikling

1

Teknisk konsulentvirksomhet

1

IKT utgjør
57 % av
nyetableringer
i 2021
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Utvalgte nyetableringer fra 2020 og 2021
Sentisystems (2021)

Kvist Solutions (2020)

Trondheim, IKT

Trondheim, IKT

Sentisystems utvikler løsning for
sanntids sensorintegrasjon og
dataprosessering for autonome
systemer. Selskapet har i dag 5
ansatte og har opphav fra
NTNU/SINTEF med NTNU TTO og
SINTEF Venture på eiersiden.

Kvist Solutions har utviklet et
automatisert miljøsertifiseringsverktøy for entreprenører i byggeprosjekter. Selskapet har i dag 8
ansatte og bakgrunn fra NTNUs
Entreprenørskole.
Bransje: IKT

Bransje: IKT
Bilde: Sentisystems

Nettside: www.sentisystems.com

Bilde: Kvist Solutions

Nettside: www.kvistsolutions.com

Ocean Power Parks (2021)

Dreamknit (2020)

Trondheim, Energi- og miljøteknologi

Trondheim, IKT

Ocean Power Parks utvikler et grid av
multi-bruk-plattformer som henter
energi fra bølgekraft. Selskapet jobber
nå med å utvikle første modell i fullskala.

Dreamknit har utviklet en software for
autogenerering av strikkeoppskrifter basert
på kundens preferanser, f.eks. garntype,
løsning for ermer og halslinning. Selskapet
har i dag 4 ansatte og har lansert første
versjon ut mot kunde.

Bransje: Energi- og miljøteknologi

Bransje: IKT

Nettside: www.oceanpowerparks.com
Bilde: Ocean Power Parks

Nettside: www.dreamknit.no
Bilde: Dreamknit/Spark NTNU
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Antall selskaper som har flyttet, gått konkurs eller blitt slettet har vært økende –
majoriteten av utflyttere har flyttet til Oslo eller Viken
Figur 5: Antall selskaper som har gått ut av datagrunnlaget hvert år

Figur 6: Selskaper med opphav fra NTNU / SINTEF ute av datagrunnlaget

Basert på selskapets status (konkurs, endring av forretningsadresse, slettet eller oppløst) ved utgangen
av hvert kalenderår.

Totalt antall selskaper som har gått ut av datagrunnlaget per år i perioden 2011-2021 som har opphav
fra NTNU eller SINTEF.

Sletting eller oppløsing av selskapet er den vanligste årsaken til at selskaper
går ut av datagrunnlaget. Det er ingen tydelig trend på hvilke bransjer som
har størst frafall.

Sletting eller oppløsing av selskapet er den vanligste årsaken til at selskaper
går ut av datagrunnlaget også blant disse selskapene. Utflyttingsraten er noe
høyere for selskaper med opphav fra NTNU enn totalt. 18

Antall konkurs

69

Antall utflyttere

NTNU

Antall slettet/oppløst

44
11
30
5
18
9

5
1

2
7

12

30
7

6
19

26

40
1
7

4
3

35
5
11

19

2

6

17

18

2012

3
2013

5

2014

7
4

2015

2
2016

2017

4

2018

6 5
2
2019

2020

5% 5%

Møre og Romsdal

28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rogaland
Trøndelag (utenfor Trondheimsregionen)

11%

38%

Vestfold og Telemark
Vestland
Viken

5%
6%

Oslo

30

2021

Andel per fylke i prosent av alle utflyttinger i perioden 2011-2021. Kun fylker med tilflyttinger er nevnt.

Andre

46
23

2011

8

6

14

12

11

Figur 7: Hvor har de som flytter ut flyttet?

11

32
23

49

4 3

52

39
7

11

SINTEF

5
18

13

55 % har flyttet til Oslo eller
Viken, og trenden er økende.

12%
17%

12

2
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Sysselsettingsutviklingen har vært betydelig lavere enn veksten i antall selskaper – de
fleste selskapene er fremdeles små
Figur 8: Utvikling i sysselsetting

Figur 9: Sysselsettingsfordeling per kommune

Gjennomsnittlig årlig vekst på 2,5 % (CAGR) i antall ansatte totalt fra 2011 til 2021.

Ansattetall pr. 31.12.2021

Underavdelinger utgjør kun 12 % av antall selskaper totalt, men står for nesten 40 % av arbeidsplassene.
De fleste selskapene er små, hele 57 % av selskapene har 3 eller færre registrerte ansatte, og kun 16 %
hadde over 20 registrerte ansatte.
Ansatte i underavdelinger
Ansatte i aksjeselskap

Indre Fosen
3%

12 259
10 221

10 795

11 240 11 366

12 065 12 007

3 467

3 801

12 792 12 815

13 126

11 168
4 481

4 154

475

CAGR

4 342

Trondheim Malvik
4 808

4 548

4 968

4 964

5 011

4 840

Antall underavdelinger
Antall aksjeselskap
12%

6 754

6 994

7 086

7 024

2011

2012

2013

2014

7 778

2015

6 620

2016

7 257

2017

7 167

2018

7 824

2019

7 851

2020

8 115

88%

Orkland

652

Skaun

0

11 743 18

Stjørdal

169

Melhus

60

Midtre
Gauldal

9

2021
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IKT samt olje og gass sysselsatte flest i 2021 – bransjene energi- og miljøteknologi,
helse og marin vokser mest
Figur 10: Sysselsettingsfordeling per bransje

Tabell 1: Største arbeidsgivere i 2021

Totalt antall ansatte pr. bransje i 2021 og 2020. Prosentvis nedgang eller vekst.

Største arbeidsgivere totalt i både aksjeselskap og underavdelinger.

Energi- og miljøteknologi har hatt størst prosentvis sysselsettingsvekst både
det siste året og de siste fem årene. Helse og marin sektor er også blant
bransjene med størst vekst.
2021

2020
5 459
5 391

IKT
2 281
2 348

Olje og gass

1 608
1 553

Teknisk konsulentvirksomhet

1 063
1 029

Annen industri
Mekanisk produksjon og…
Maritim
Marin

749
732
716
645
591
532

Energi- og miljøteknologi

346
306

Helse

313
279

Se vedlegg 4 for separat oversikt over de største arbeidsgiverne i
aksjeselskaper og underavdelinger.

Selskap
Nordic Semiconductor ASA
Equinor ASA Avd Forskningssenter Ranheim
Aker Solutions AS Avd Trondheim
Q-Free ASA
Evry Norge AS Avd Sluppenveien
Autronica Fire and Security AS
Rambøll Norge AS Avd Trondheim
Norconsult AS Avd Trondheim
Norbit ASA
Volue Technology AS

Bransje
IKT
Olje og gass
Olje og gass
IKT
IKT
Annen industri
Tekn. kons.*
Tekn. kons.*
IKT
IKT

Ansatte 2021
565
544
461
384
360
335
325
314
284
280

Tabell 2: Sysselsettingsutvikling per bransje
Utvikling regnet som prosentvis vekst i totalt antall ansatte per bransje i perioden 2016-2021.

Bransje
Energi- og miljøteknologi
Helse
Marin
Teknisk konsulentvirksomhet
IKT
Maritim
Mekanisk produksjon og produktutvikling**
Olje og gass
Annen industri
* Teknisk konsulentvirksomhet
** Mekanisk produksjon og produktutvikling

2016
136
172
340
1 291
4 465
616
689
2 297
1 162

2021
346
313
591
1 608
5 459
716
749
2 281
1 063

Vekst [%]
154 %
82 %
74 %
25 %
22 %
16 %
9%
-1 %
-9 %
15

3

Økonomisk utvikling 2020
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Omsetningsveksten har vært sterk de siste ti årene – men stagnerte noe fra 2019 til
2020
Figur 11: Omsetningsutvikling for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Tabell 3: Største aksjeselskaper målt i omsetning 2020 [mill. kr]

Regnskapstall pr. 31.12.2020 [mill. kr]. Gjennomsnittlig årlig vekst på 6,5 % (CAGR) i total omsetning
fra 2010 til 2020.

Driftsinntekter [mill. kr] i 2019 og 2020 hentet fra regnskapstall pr. 31.12.2020.

Kun 4 av de 10 største aksjeselskapene målt etter omsetning har hatt
omsetningsvekst fra 2019 til 2020.

Driftsinntekter underavd
Driftsinntekter AS

29 615 29 780

CAGR

Mill. kr

7%
24 922
22 656 22 749
19 837

20 977

12 029

21 482

11 154

10 049

18 170
15 835

23 430

8 208
6 303

8 464

7 555

10 061
8 839

5 591
4 572

17 586
11 263

12 579

13 534

13 421

14 448

14 285

12 643

13 369

18 626

14 873

Selskap

Bransje

2019

2020

Vekst

Nordic Semiconductor ASA*

IKT

2 538

3 809

50 %

Q-free ASA

IKT

934

889

-8 %

Autronica Fire and Security AS

Annen industri

934

861

-8 %

Norbit Group AS

IKT

679

618

-9 %

Aqua Gen AS

Marin

560

530

-5 %

Shawcor Norway AS

Olje og gass

252

449

78 %

Kongsberg Seatex AS

Maritim

510

442

-13 %

Sandvik Teeness AS

Annen industri

479

362

-24 %

Signicat AS

IKT

253

353

40 %

Powel AS**

IKT

328

351

7%

* Driftsinntekter regnet om fra USD til NOK basert på gjennomsnittlig valutakurs for 2020.
** Powel AS endret navn til Volue Technology i 2021. Det gamle navnet brukes derfor i
sammenheng med eldre omsetningstall. For Powel AS har konserntall tidligere blitt benyttet,
nå endret til mortall for Volue Technology ettersom konsernet Volue ASA har forretningsadresse utenfor regionen.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Kun to bransjer hadde omsetningsvekst fra 2019 til 2020- IKT er fremdeles størst
Figur 12: Omsetningsfordeling per bransje siste regnskapsår [mill. kr]

Tabell 4: Omsetningsfordeling og vekst per bransje i prosent siste regnskapsår

Totale driftsinntekter [mill. kr] per bransje i 2020 og 2019. Regnskapstall pr. 31.12.2020.

Andel i prosent av total omsetning i 2020 per bransje. Omsetningsvekst fra 2019-2020 per bransje i
prosent. Driftsinntekter 2020 i [mill. kr]

Kun 2 bransjer (IKT og marin) har hatt omsetningsvekst fra 2019 til 2020.

Bransje
IKT
Olje og gass
Annen industri
Tekn. kons.virksomhet*
Maritim
Marin
Mek.prod og prod.utvikling**
Energi- og miljøteknologi
Helse

2020

2019
13 561
12 341

IKT
5 399
6 222

Olje og gass
2 978
3 084

Annen industri

2 384
2 404

Teknisk konsulentvirksomhet

1 691
1 799

Maritim
Mekanisk produksjon og
produktutvikling

1 264
1 402

Marin

1 426
1 145

Energi- og miljøteknologi
Helse

751
888
325
330

2020
13 561
5 399
2 978
2 978
1 691
1 426
1 264
750
324

Andel 2020 Vekst 2019-2020
46 %
10 %
18 %
-13 %
10 %
-3 %
8%
-1 %
6%
-6 %
5%
25 %
4%
-10 %
3%
-15 %
1%
-2 %

Tabell 5: Omsetningsvekst per bransje siste fem og ti år
Omsetningsvekst i % av totale driftsinntekter [mill. kr] per bransje fra 2015-2020 (5 år) og 2010-2020
(10 år).

Bransje
Marin
Helse
IKT
Tekn. kons.virksomhet*
Olje og gass
Energi- og miljøteknologi
Mek. prod og prod.utvikling**
Maritim
Annen industri
* Teknisk konsulentvirksomhet
** Mekanisk produksjon og produktutvikling

2010
399
110
5 481
1 012
2 991
470
885
1 270
3 212

2020
1 426
324
13 561
2 384
5 399
750
1 264
1 691
2 978

5 år
94 %
65 %
60 %
47 %
1%
111 %
11 %
-2 %
-5 %

10 år
257 %
194 %
147 %
135 %
80 %
60 %
43 %
33 %
-7 %
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Driftsresultat hadde en nedgang for første gang siden bunnåret 2016 - marginal økning i
verdiskapning
Figur 13: Samlet driftsresultat og driftsmargin (2010-2020)

Figur 14: Samlet verdiskapning for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Driftsresultat oppgitt i [mill. kr] og driftsmargin i prosent [%] i perioden 2010-2020. Oversikten
inkluderer kun tall fra aksjeselskaper.

Verdiskapning [mill. kr] i aksjeselskaper pr år fra 2010-2021. Gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) på 6
prosent [%] i samlet verdiskapning fra 2010 til 2020.

Fra 2019 til 2020 var det en nedgang i det totale driftsresultatet på 25
prosent. 43 prosent av selskapene (289) hadde positivt driftsresultat i 2020.

Verdiskapning er i denne analysen definert som summen av driftsresultat,
lønnskostnader og avskrivninger.

8,3 %

Driftsresultat

6%

Driftsmargin
6 877

6,2 %

6,5 %

5,3 % 5,4 %

5 374
4,4 %
1 199

665
322

5 824

6 270

6 763

6 433
5 377 5 311

4,6 %
1 150

1,9 %

826

4 811

4,1 %
2,9 %

2,9 %
728

8 291 8 538

CAGR

862

624

612
392
234

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Antall scaleups i regionen har mer enn doblet seg siden 2016
Figur 15: Antall scaleups i Trondheimsregionen (2016–2020)

Tabell 5: Liste over Scaleups i 2020

Oversikten inkluderer kun aksjeselskaper.

Oversikten inkluderer kun aksjeselskaper. Etabl. = etableringsår.

Både i 2019 og 2020 har det vært et høyere antall scaleups i regionen enn de
foregående årene. Antall scaleups har mer enn doblet seg siden 2016. Det
tilsvarer 20 prosent gjennomsnittlig årlig vekst i antall scaleups siden 2016.

Selskap

Alle selskapene på oversikten har hvert år oppnådd i gjennomsnitt minst 20 %
årlig vekst de siste tre årene, med 10 eller flere ansatte i det første av de tre
årene.
33

CAGR

20 %

16

2016

28

18
15

2017

2018

2019

Se vedlegg 5 for metodikk for beregning av scaleups.

2020

Etabl. Selskap

Etabl.

Alcatel Submarine Networks Norway AS 1984 Maritime Robotics AS

2005

Biokraft AS

2009 Mazemap AS

2013

Blueye Robotics AS

2015 Mts Tavler & Automasjon AS

1986

Cameron Systems AS

1999 Myworkout AS

2013

C-feed AS

2014 Norbit Group AS

2008

Checkware AS

2006 Nordic Semiconductor ASA

1993

Cnc Produkter AS

1989 Piscada AS

2009

Ducky AS

2014 Placewise Group AS

2000

Eelume AS

2015 Planktonic AS

2008

Fei Trondheim AS

2012 Radionor Communications AS 2000

Honeywell Hearing Technologies AS

1994 Reinertsen New Energy AS

2017

Fiizk Digital Solutions AS

2016 Seaweed Solutions AS

2009

Inventas AS

2007 Sensorlink Subsea AS

1996

Iwmac AS

2002 Signicat AS

2006

Lighthouse8 AS

2012 Water Linked AS

2013

Norwegian Fishfarming Technologies AS 2011 Way AS
Maintech AS

2015

1986
20

4
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Olje og gass

77

selskaper i 2021
59 aksjeselskaper
18 underavdelinger

Antall selskaper
91

2 281

Ansatte

2 373
2 348

2 333
77

2019

2020

2021

4 008

4 676

2018

2019

2020

2. Resman (Trondheim)
3. Norbit Subsea AS (Trondheim)
4. Alcatel Submarine Networks
Norway AS (Trondheim)

2 281

2017

omsetningsvekst fra
2019 til 2020

1. Shawcor Norway (Orkland)
5 399

4 252

-13 %

5 største selskaper (omsetning 2020)
6 222

2 441

81

2018

milliarder kr. i
omsetning i 2020

Omsetning [mill. kr]

91

83

2017

5,4

ansatte i 2021

2021

5. Lyng Drilling (Indre Fosen)

2016

2017

2018

2019

2020
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Energi og miljøteknologi

69

selskaper i 2021
65 aksjeselskaper
4 underavdelinger

Antall selskaper

346

ansatte i 2021

Ansatte

milliarder kr. i
omsetning i 2020

Omsetning [mill. kr]

294

306

65

666

217

63

2. Biokraft (Trondheim)
3. Inrigo (Trondheim)

534

4. Epcon Evaporation Technology
(Trondheim)

367

60

omsetningsvekst fra
2019 til 2020

1. Rolls-Royce Electrical Norway
(Trondheim)
751

260

-16 %

5 største selskaper (omsetning 2020)
888

346

69

60

0,8

5. Rimol Miljøpark (Trondheim)

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020
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Maritim

37

selskaper i 2021
32 aksjeselskaper
5 underavdelinger

Antall selskaper
40

716

ansatte i 2021

1,7

Ansatte

Omsetning [mill. kr]
716

710

1 450

2017

2019

omsetningsvekst fra
2019 til 2020

5 største selskaper (omsetning 2020)

2020

1 550

1 663

1 799

1 691

37

639

2021

2017

4. Maritime robotics (Trondheim)
5. Norbit aptomar (Trondheim)

645

2018

2019

2. Eltorque (Trondheim)
3. Safetec Nordic (Trondheim)

672

38

2018

-6 %

1. Kongsberg Seatex (Trondheim)

40

38

milliarder kr. i
omsetning i 2020

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020
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Marin

42

selskaper i 2021
37 aksjeselskaper
5 underavdelinger

Antall selskaper

37

41

591

ansatte i 2021

1,4

Ansatte
45

42

milliarder kr. i
omsetning i 2020

Omsetning [mill. kr]
1 426

406

432

481

532

1. Aquagen (Trondheim)
2. Aquaoptima (Trondheim)

1 145
902

omsetningsvekst fra
2019 til 2020

5 største selskaper (omsetning 2020)

591

42

25 %

3. Norwegian fishfarming
technologies (Trondheim)

1 001 1 000

4. Akva group software (Trondheim)
5. Scanbio marine group (Trondheim)

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020
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Helse

56

selskaper i 2021
51 aksjeselskaper
5 underavdelinger

Antall selskaper

313

ansatte i 2021

0,3

Ansatte

Omsetning [mill. kr]
313

310

56
55

milliarder kr. i
omsetning i 2020

55
222

325

276

248
237

omsetningsvekst fra
2019 til 2020

5 største selskaper (omsetning 2020)
330

279

-2 %

1. Norsk Helseinformatikk
(Trondheim)
2. Checkware (Trondheim)

228

3. Myworkout (Trondheim)

53
4. Exceline (Trondheim)

52

5. Vitacon (Trondheim)

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021

2016

2017

2018

2019

2020
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IKT

372

selskaper i 2021
333 aksjeselskaper
39 underavdelinger

Antall selskaper

5 459

ansatte i 2021

Ansatte
370

372
5 391

344

324

2018

2019

5 459

5 185

4 891

2020

2021

2017

milliarder kr. i
omsetning i 2020

Omsetning [mill. kr]

353

2017

13,6

9 774

omsetningsvekst fra
2019 til 2020

5 største selskaper (omsetning 2020)

12 341

8 903

10 %

13 561

1. Nordic Semiconductor
(Trondheim)
2. Q-free (Trondheim)

10 285

3. Norbit (Trondheim)
4. Signicat (Trondheim)

4 832

5. Volue Technology (Trondheim) *

2018

*For Powel AS har konserntall tidligere
blitt benyttet, nå endret til mortall for
Volue Technology ettersom konsernet
Volue ASA har forretningsadresse utenfor
regionen.

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020
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Mekanisk produksjon og produktutvikling

43

selskaper i 2021
41 aksjeselskaper
2 underavdelinger

Antall selskaper

749

ansatte i 2021

1,3

Ansatte

Omsetning [mill. kr]

1 402

749
732

2019

2020

1 133 1 156

2021

2017

2. Inventas (Trondheim)
3. Skala Maskon (Stjørdal)
4. Cavotec Micro-control (Stjørdal)
5. Cnc produkter (Indre Fosen)

684

43

2018

1 050

1 264

707

44

omsetningsvekst fra
2019 til 2020

1. Ctm Lyng (Indre Fosen)

48

45

-10 %

5 største selskaper (omsetning 2020)

772

49

2017

milliarder kr. i
omsetning i 2020

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020
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Teknisk konsulentvirksomhet

34

selskaper i 2021
23 aksjeselskaper
11 underavdelinger

Antall selskaper

1608

ansatte i 2021

2,4

Ansatte

milliarder kr. i
omsetning i 2020

Omsetning [mill. kr]

28

30

31

34

2 404 2 384

1 561 1 553

3. Orkla Engineering (Orkland)

1 676

1. Tangen Engineering (Stjørdal)

1 392

2017

2018

2019

2020

2021

2017

1. Scandinavian Tooling &
Production (Trondheim)
2. Jan Saugen (Midre Gauldal)

2 073 2 070

1 467

omsetningsvekst fra
2019 til 2020

5 største selskaper (omsetning 2020)

1 608
34

-1 %

2. Momentum Technologies
(Trondheim)

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020
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Annen industri

42

selskaper i 2021
39 aksjeselskaper
3 underavdelinger

Antall selskaper

1 063

ansatte i 2021

3,0

Ansatte
42

42

milliarder kr. i
omsetning i 2020

Omsetning [mill. kr]

1 175

1. Autronica Fire and Security
(Trondheim)

3 131

2. Sandvik Teeness (Trondheim)

41
1 084

39

2017

2018

2 978

1 076

1 063

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

3. Washington Mills (Orkland)
4. Glen Dimplex Nordic (Stjørdal)

2 889 2 885

1 029

2019

omsetningsvekst fra
2019 til 2020

5 største selskaper (omsetning 2020)

3 084

39

-3 %

2016

2017

5. Devico (Trondheim)

2018

2019

2020
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Vekstvinnere
Tabell 6: Størst omsetningsvekst siste år

Tabell 7: Størst gjennomsnittlig omsetningsvekst siste fem år

Kåringen er basert på regnskapstall for 2019-2020, omsetning i [mill. kr].

Kåringen er basert på regnskapstall for 2015-2020, omsetning i [mill. kr].

Norwegian Fishfarming Technologies AS
(Nofitech) er årets vekstvinner i kategorien størst
omsetningsvekst siste år.

Biokraft AS er årets vekstvinner i kategorien størst
gjennomsnittlig omsetningsvekst siste fem år.

Selskap
Norwegian Fishfarming Technologies AS

2 019
14,0

2 020
145,1

Vekst
930 %

Selskap
Biokraft AS

19,3

83,9

335 %

Spillfree Analytics AS
Adtube AS

6,4
6,5

14,6
14,0

129 %
114 %

Alcatel Submarine Networks Norway AS
Norwegian Fishfarming Technologies AS

Alva Industries AS

7,9

15,4

95 %

Haf Power Solutions AS

5,0

9,8

Aquaoptima AS

80,4

Iwmac AS
Zolve AS

Oceantech Innovation AS

Shawcor Norway AS

2015
10,6

2020
102,5

CAGR 5 år
57 %

17,4
20,2

129,6
145,0

49 %
48 %

5,3

34,9

46 %

Signicat AS

54,7

353,7

45 %

94 %

Inrigo AS

16,8

101,8

43 %

155,4

93 %

Myworkout AS

5,0

28,5

42 %

41,1

78,5

91 %

Vitacon AS

5,6

22,6

32 %

5,5

9,9

79 %

Epcon Evaporation Technology AS

22,2

88,7

32 %

252,2

449,2

78 %

Maritime Robotics AS

16,6

51,1

25 %

Se vedlegg 6 for metodikk for beregning av vekstvinnere.

Mazemap AS
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Størst omsetningsvekst siste år: Norwegian Fishfarming Technologies AS
Norwegian Fishfarming Technologies AS
● Nofitech (Norwegian Fishfarming Technologies) utvikler og leverer
teknologi og anlegg for oppdrett av fisk på land. Selskapet er
markedsleder for levering av standardiserte RAS-anlegg, og har blitt
preferert leverandør til flere av verdens største oppdrettere. Nofitech
leverer i år prosjekter i Norge, Skottland, Japan og på Færøyene.
● Selskapet samarbeider tett med kunder og forskningsinstitusjoner for
stadig å forbedre RAS-teknologien. Avanserte styringssystemer, grundig
opplæring og driftstøtte, gjennomtenkte konstruksjoner, og
energibesparende løsninger, har alle den samme hensikten: å sikre
optimale produksjonsforhold for oppdretter, ivareta miljøet og gi best
mulig velferd for fisken.
Nofitechs egne vurderinger om hvorfor de har oppnådd sterk vekst
● En solid økning i antall prosjekter, både i Norge og i utlandet, førte til stor
omsetningsvekst fra 2019 til 2020. Veksten har fortsatt i 2021 og 2022.
Selskaper som Mowi og Bakkafrost har valgt ModulRAS – Nofitechs
standardiserte, kostnadseffektive og driftssikre RAS-konsept.
● Velprøvde teknologiske løsninger sammen med innovasjoner, fokus på
fiskevelferd og et langsiktig salgs- og markedsarbeid, har gjort Nofitech til
en foretrukket totalleverandør av RAS-anlegg. Nofitechs fokus på
livsløpsperspektivet, hvor oppdretternes drift av anleggene trygges
gjennom grundig opplæring og et helhetlig support- og servicekonsept,
står sentralt i leveransene.

Nettside: www.nofitech.com
Bilde: Nofitech/Erko Settefisk

Tabell 8: Nøkkeltallsutvikling Nofitech
[mill. kr]

2018

2019

2020

Driftsinntekter

71,0

14,1

145,1

Driftsresultat

11,4

-8,7

27,9

Resultat før skatt

11,5

-8,8

27,9

9

11

16

Ansatte
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Størst omsetningsvekst siste fem år: Biokraft AS
Biokraft AS
● Biokraft er verdens største produsent av flytende biogass (LBG, liquid
biogas). Biokraft inngår i konsern med Scandinavian Biogas, og er
børsnotert i Stockholm.
● Biokraft produserer LBG, biogjødsel og biokjemikalier – alt fornybart og
basert på resirkulerte avfallsressurser. LBG anvendes som drivstoff i
tungtransport og skipsfart, biogjødsel anvendes i landbruket og
biokjemikalier anvendes i annen industrivirksomhet.
● Etterspørselen etter LBG i Europa er i dag mye større enn det Biokraft og
andre klarer å produsere og levere. Selskapet har derfor fokus på lønnsom
drift i de fabrikkoperasjonene de allerede har, og i tillegg ny tilvekst av
produksjonskapasitet – i form av nye fabrikker både i og utenfor Trøndelag.
Biokrafts egne vurderinger om hvorfor de har oppnådd sterk vekst
1. Sterk individinnsats i svært kompetent team og stolt bedriftskultur
motivert av å skape ny, grønn og lønnsom norsk industri.

Nettside: www.biokraft.no
Bilde: Biokraft

Tabell 9: Nøkkeltallsutvikling Biokraft
[mill. kr]
Driftsinntekter

2018

2019

2020

20,6

90,9

102,5

2. Et team på meget erfarne industrielle seriegründere.

Driftsresultat

-25,4

-10,8

14,4

3. Våget å satse på et nytt produkt (LBG) og var heldig med timingen.

Resultat før skatt

-31,9

-26,9

-2,3

4. Gode samarbeid med SpareBank 1 SMN, Nordea, TrønderEnergi og

Ansatte

15

16

20

mange flere!
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Siden 2001 er det identifisert 126 oppkjøp av teknologiselskaper i Trondheimsregionen.
2021 viser nok et år med høy aktivitet med 10 nye identifiserte oppkjøp
Figur 16: Antall oppkjøpte teknologiselskaper i Trondheimsregionen 2001-2021

Tabell 10: Oppkjøp av teknologiselskaper i 2021

En transaksjon defineres som et oppkjøp dersom minimum en tredjedel av aksjene har endret eier.

Akkumulert antall oppkjøp

Antall oppkjøp årlig
14

120

12

12

11
10 10

10

7
6

6

7

7

7

6

60
5

5

5

4

4
2

80

8

8

100

4
3

3

40

3

2

Oppkjøpt selskap År
Cebyc
2021

Kjøper
IWMAC

Embida

2021

Inventas

Lingit

2021

Texthelp

MyWo

2021

TouchNetix Ltd.

Assitech

2021

Topro Industri

Nofitech

2021

Summa Equity

Fieldata

2021

Namdal Ressurs

Inventas

2021

Ansatte

Ørn Software

2021

Børsnotering

Sportsradar

2021

Børsnotering

20

1

0

0
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021
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Utvalgte oppkjøp av teknologiselskaper i Trondheimsreginonen 2021
Topro Industri kjøpte Assitech

Texthelp kjøpte Lingit

Namdal Ressurs kjøpte Fieldata

Trondheim, helse

Trondheim, IKT

Trondheim, teknisk konsulentvirksomhet

Bilde: Assitech

Bilde: Lingit

Bilde: Bjørn Tore Næss, Namdalsavisa/NT24

Gjøvikselskapet Topro Industri har produsert
rullatorer og andre ganghjelpemidler i mer enn 30
år. Selskapet kjøpte gründerselskapet Assitech
med utspring fra NTNU. Assitech har utviklet et
ganghjelpemiddel kalt Assistep som hjelper
brukeren å bevege seg opp og ned trapper.
Assistep skal komplementere Topro Industri sin
eksisterende produktportefølje av
ganghjelpemidler, og det er tiltenkt at Topro
Industri sin markedsposisjon og distribusjonsnettverk vil kunne akselerere salget
internasjonalt.

Det internasjonale programvareselskapet
Texthelp kjøpte den trondheimsbaserte
språkteknologibedriften Lingit. Lingit tilbyr
flerspråklig lese- og skrivestøtte til dyslektikere
og andre med lese- og skrivevansker. Oppkjøpet
gjør at Texthelp kan tilby en bredere og mer
komplett produktportefølje til sine kunder,
samtidig som 38 millioner brukere får tilgang til
Lingit sin teknologi. Lingit har sitt utspring fra
språkforskermiljø på NTNU tilbake i 2001 og har
de siste årene vokst bl.a. gjennom oppkjøp i
utlandet.

Namdal Ressurs leverer utstyr og annet
forbruksmateriell til avfallsbransjen. Fieldata
utvikler og leverer integrasjonsplattformer,
mobile løsninger og annen software, hovedsakelig
rettet mot renovasjonsbransjen. Oppkjøpet av
Fieldata omtales som et viktig strategisk kjøp for
å styrke selskapets posisjon i
renovasjonsbransjens digitale omstilling.
Viktigheten av å utnytte verdien av usorterte
ressurser fremover trekkes frem, hvor sensorikk
og programvare står sentralt. Oppkjøpet skal
bidra til at Namdal Ressurs beholder og
forsterker sin posisjon i et marked i endring.
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Det er også økende aktivitet på oppkjøpssiden blant teknologiselskapene i regionen,
hvor både Ørn Software og Signicat har gjennomført tre oppkjøp i 2021
Utvalgte oppkjøp gjort av teknologiselskaper i regionen
Signicat kjøper Encap Security

Tabell 11: Gjennomførte oppkjøp 2021
Ørn Software kjøper Landax

Bilde: Signicat

Bilde: Landax

Det trondheimsbaserte ID-selskapet Signicat
kjøpte Encap Security for å skape markedets
beste brukeropplevelse for autentisering på
mobil, opplyses det om i pressemeldingen. Som
følge av oppkjøpet blir Encap Security norskeid
igjen, etter at amerikanske ALLClear ID kjøpte
selskapet tilbake i 2016. Encap Security
spesialiserer seg på sterk kundeautentisering
(SCA) på mobil. Oppkjøpet muliggjør at Signicat
kan tilby en mer komplett portefølje av
indentifiserings- og autentiseringstjenester. Dette
utgjør et av totalt tre oppkjøp Signicat har
gjennomført i 2021.

Ørn Software kjøpte Quality Management SaaSselskapet Landax. Ørn Software, med Viking
Venture som største eier, utvikler SaaS-tjenester
for effektiv drift og vedlikehold i et bredt spekter
av bransjer. Landax er et norsk
programvareselskap som står bak
administrasjonsverktøyet med samme navn.
Oppkjøpet legger ifølge pressemeldingen 540 nye
kunder i Ørns portefølje, samtidig som
plattformen har bred og attraktiv funksjonalitet
for Ørns eksisterende kunder. Dette utgjør et av
totalt tre oppkjøp Ørn Software har gjennomført i
2021. Selskapet ble også selv børsnotert i 2021.

Kjøper

År

Oppkjøpt selskap

Asolvi

2021

Perform IT

Asolvi

2021

Momote

Ørn Software

2021

Rapal

Ørn Software

2021

Landax

Ørn Software

2021

Facilit

NORBIT ASA

2021

iData Kft

Signicat

2021

Encap Security

Signicat

2021

Electronic
IDentification

Signicat

2021

Dokobit

IWMAC

2021

Egain

IWMAC

2021

Moldeo
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Impello-analysen 2021: Økosystemet for kommersialisering

Økosystemet for kommersialisering av teknologi i Trondheimsregionen
802 teknologiselskaper

6 aksjeselskaper på børs

Utdanning

33 scaleups

Kommersialisering

Næringshager

Investeringsselskaper

SINTEF TTO

Børsnoterte*
Forskning

Offentlige virkemiddelaktører

Oslo børs:

Utenlandske børser:

SINTEF Venture

Annen finansiering
Klynger, foreninger, nettverk

Studentorganisasjoner

Veiledning og kompetanse

Inkubator og coworking
Euronext growth:

*Basert på aksjeselskaper og morselskapene til underavdelinger inkludert i Impellos datagrunnlag. Aksjeselskapene utgjør Norbit (XOSL), Nordic Semiconductor (XOSL), Q-Free (XOSL) , Zedge
(NASDAQ), Sportradar (NASDAQ) og Ørn Software (Euronext Growth), mens de resterende selskapene har en eller flere underavdelinger i regionen.

40

Impello-analysen 2021: Teknologiselskaper i Trondheimsregionen

En av fem nyetablerte teknologiselskaper har opphav fra NTNU – andelen er synkende
Figur 17: Nyetablerte teknologiselskaper i Trondheimsregionen med opphav
fra SINTEF og NTNU
Nyetableringer per år i perioden 2011 til 2021 med opphav fra NTNU/SINTEF. Stiftelsesdato er brukt
som etableringsdato. Kun selskaper med forretningsadresse i Trondheimsregionen er inkludert. Andel
NTNU/SINTEF i prosent [%] av alle registrerte nyetableringer per år.

NTNU

SINTEF

Andel NTNU

Andel SINTEF
30%
25%

6
3

4

14

1
12

13

14

Lybe Scientific (2021)
Lybe utvikler kostnadseffektiv løsning
for prøvepreparering til ulike
diagnostiseringsverktøy. Deres første
produkt har blitt brukt til diagnostisering
av Covid-19-prøver.
www.lybescientific.com
Agroprene (2021)

14
11

Agroprene er en materialteknologi-startup
som utvikler et alternativt gummimateriale
fra plantefibre. Dette materialet gir
betydelig reduserte klimaavtrykk
sammenlignet med vanlig gummi.
www.agoprene.com

15%

1

16

Etableringsår i parentes.

20%

3

1

Eksempler på nyetableringer fra FoU-miljøene

15

1

10%
Aviant (2020)

12
8

8

5%
0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Se vedlegg 3 for oversikt over registrerte nyetableringer i 2020 og 2021.

Aviant har utviklet en autonom drone for
transport av last mellom sykehus og andre
medisinske fasiliteter. Lasten blir
kontinuerlig overvåket. Selskapet har 17
ansatte.
www.aviant.no
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Lån og tilskudd fra innovasjon Norge økte i koronaåret 2020
Figur 18: Lån og tilskudd fra Innovasjon Norge til teknologiselskapene

Figur 19: Lånetilsagn fra Innovasjon Norge til teknologiselskapene

Datagrunnlaget er innhentet fra Innovasjon Norges egne databaser.

Lånene er ikke periodisert over prosjektperiodene. Oversikten viser sum lånetilsagn [mill. kr] for de
aktuelle årene lånene er formelt innvilget.

Innovasjon Norge er en viktig finansieringskilde for teknologiselskapene i
Trondheimsregionen. Gjennom et bredt tilbud av virkemidler får nystartede
og etablerte bedrifter i vekst- og utviklingsfase viktig risikoavlastning.
Sum lån og tilskudd til teknologiselskapene i Trondheimsregionen utgjorde
206 mill. kr i 2021. Dette er en nedgang fra 2020 som i all hovedsak skyldes
ekstraordinære korona-tildelinger i 2020.
I tillegg ble det i 2021 gitt ut mer driftskreditt til norske bedrifter enn noen
gang før i form av vekstgarantilån*. Innovasjon Norge garanterte til sammen
for 32 mill. kr i 2020 og 40 mill. kr i 2021.
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Figur 20: Tilskudd fra Innovasjon Norge til teknologiselskapene
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*Vekstgarantilån er et samarbeid mellom utvalgte norske banker og Innovasjon Norge, der raskt voksende bedrifter som har betjeningsevne men mangler
sikkerhet kan søke om lån i banken sin (inntil 4 mill. kr). Innovasjon Norge garanterer sammen med det Europeiske investeringsfondet for 75% av lånet.

100
50
0

43

Vedlegg

44

Vedlegg

Vedlegg 1: Metode og datagrunnlag
Metode

Datagrunnlag

Siden 2005 har Impello bygget opp en database med mer enn 1200 teknologiselskaper (aksjeselskaper og juridisk registrerte underavdelinger) i
Trondheimsregionen. Trondheimregionen består av kommunene Trondheim,
Orkland, Melhus, Malvik, Indre Fosen, Stjørdal, Midtre Gauldal og Skaun.

Kilder

Definisjon av teknologiselskap
Impello har benyttet følgende definisjon for å vurdere selskapene i regionen:
«Et teknologiselskap kjennetegnes av at selskapets hovedaktivitet er basert
på ny eller eksisterende teknologi (høyt kunnskapsinnhold), og der en
vesentlig del (> 50 %) av selskapets omsetning kommer fra egenutviklede
produkter, metoder, teknologier, tjenester og kunnskap.»

● Foretaks- og regnskapsinformasjon:
• Forvalt (www.forvalt.no)
• Purehelp (www.purehelp.no)
• Brønnøysundregistrene (www.brreg.no)
● Antall ansatte:
• NAV Aa-registeret (www.nav.no) – primærkilde
• Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no)
Omsetning i underavdelinger

Selskapene som inngår i analysen
Selskapene som inngår i databasen er aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger (AVD) som har organisasjonsnummer, og
som hadde forretningsadresse i én av kommunene i Trondheimsregionen pr.
31.12.2021. Underavdelinger har ikke regnskapsplikt, men er pliktige til å
rapportere antall ansatte.
Alle selskapene som inngår i Impellos database er individuelt vurdert med
hensyn til virksomhet, teknologi, produkter og tjenester. Vurderingene er
basert på førstehånds kunnskap, bedriftenes web-sider, informasjon fra
internett og media, vedtekter, mv.

Impello har estimert omsetningen i underavdelingene basert på omsetning pr.
ansatt i konsernet og multiplisert med antall ansatte i underavdelingen. I de
tilfeller der Impello vet at metoden kan gi feil utslag (primært i store underavdelinger) så er estimatene korrigert.
Løpende justering av historiske data
Historiske data (antall selskaper, nyetableringer og økonomiske nøkkeltall) er
oppdatert i årets analyse. Det vil derfor være noen avvik mellom Impelloanalysene publisert tilbake i tid. Forklaringer er blant annet at noen selskaper
ikke har blitt fanget opp tidligere eller at virksomheten i enkelte selskaper har
endret karakter og således ikke lenger tilfredsstiller definisjonen for et
teknologiselskap.
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Vedlegg 2: Bransjeforklaringer
Bransjespesifikke kategorier
● Olje og gass: Bedrifter som leverer mekanisk og elektrisk utstyr,
programvare, industrielle IKT-løsninger, elektronikk, instrumentering
og ulike engineering- og spesialisttjenester til olje- og gassnæringen.
● Maritim: Tilsvarende teknologi- og produktområder som olje og gass,
men der shipping og øvrig maritim industri er hovedmarkedet.
● Marin: IKT-løsninger, teknisk utstyr for havbruksnæringen, fiskefôr,
yngel/settefiskprodusenter, tekniske konsulenter, mv.
● Helse: Medisinsk teknologi og medisinteknisk utstyr, IKT-teknologi
(f.eks. ultralyd) og programvare rettet mot helsemarkedet, farmasi
(forskning og utvikling av legemidler), samt relatert kjemi- og
bioteknologi.

Ikke-bransjespesifikke kategorier
● IKT: Selskaper som primært leverer produkter og tjenester som ikke
inngår i de bransjespesifikke kategoriene. IKT omfatter egenutviklet
programvare og maskinvare, instrumentering, kommunikasjonsløsninger, spill og underholdning. De fleste av selskapene i IKTkategorien er bransjeuavhengige, eksempelvis de store konsulenthusene, eller leverandører IT-systemer for drift, økonomi og
virksomhetsstyring.
● Energi- og miljøteknologi: Produkter og tjenester innen fornybar energi
(vind-, vann- og bølgekraft), vannrenseteknologi, membranløsninger,
mekaniske og elektriske komponenter, elektronikk/instrumentering,
programvare og tekniske konsulenttjenester.
● Mekanisk produksjon og produktutvikling: Bedrifter som i hovedsak
utvikler og/eller produserer avanserte komponenter i metall, plast og
kompositter, tilbyr avanserte tjenester innen sveising, overflatebehandling, og som henvender seg til flere enn én bransje.
● Teknisk konsulentvirksomhet: Tekniske konsulentvirksomheter,
rådgivende ingeniører og spesialister som enten leverer sine tjenester til
flere bransjer, eller som faller utenfor de ni hovedkategoriene.
● Annen industri: Bedrifter som leverer produkter og tjenester til
spesifikke bransjer, men som er for få i antall til at de er plassert i
kategori 1-4. Eksempler på bransjer er bygg/anlegg/eiendom,
næringsmiddel, transport, gruveindustri, forsvar og kommunal/offentlig
sektor.
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Vedlegg 3: Liste over nyetableringer fra 2020
(1/3)
Selskap
APIIR AS
Applicrew AS
Aviant AS
Avisafe AS
Aztek Trondheim AS
Bauck Technologies AS
Betatech AS
BitPet AS
Blims AS
Bluethink AS
Bryte As
Closr AS
Clout Software AS
Colsolo AS
Company of Things AS
Computerwell AS
Coolnet Norge AS
CPS Consulting AS
Deep Learning AS
Dreamknit AS
Edge AI AS
Exmarte AS
Fornix AS
Gfms AS
Glede Norway AS

Bransje
Helse
IKT
Helse
Teknisk konsulentvirksomhet
IKT
IKT
IKT
IKT
Mekanisk produksjon og produktutvikling
Marin
Energi- og miljøteknologi
IKT
IKT
Teknisk konsulentvirksomhet
IKT
Olje og gass
IKT
IKT
IKT
IKT
IKT
IKT
IKT
Energi- og miljøteknologi
IKT

Kommune
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Skaun
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim

Nettside
www.apiir.tech.no
www.aviant.no
www.aztek.no

www.bitpet.io

www.bryte.no
www.closr.com

www.computerwell.com
www.coolnet.no
www.cpsc.no
www.dreamknit.no

www.fornixvr.com
www.gfms.no
www.glede.app
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Liste over nyetableringer fra 2020
(2/3)
Selskap
Greenfox Marine AS
Heliacc AS
Hev-pcb AS
Heyloft AS
Hk Bits AS
Hybond Solutions AS
Inission Løkken AS*
Inkubinatior AS
Jordpro AS
Juke AS
Kode AS
Kodesmil AS
Kvist Solution AS
Lab5e AS
Maritech systems AS avd Trondheim
Mayflower AS
Nedland Software AS
Njord Robotics AS
Norikor AS
Norse Solutions AS
Ntention Extended Utility Solutions AS
Ocean Access AS
Oceanex AS
Omnimod AS
Onwork AS

Bransje
IKT
IKT
IKT
IKT
IKT
Mekanisk produksjon og produktutvikling
IKT
IKT
Energi- og miljøteknologi
IKT
IKT
IKT
IKT
IKT
IKT
IKT
IKT
Marin
Helse
IKT
IKT
Olje og gass
IKT
IKT
IKT

*«Ny» i regionen pga. kommunesammenslåing mellom Meldal og Orkland.

Kommune
Stjørdal
Skaun
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Orkland
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim

Nettside
www.greenfox.no
www.heliacc.no
www.heyloft.global
www.hkbits.no
www.hybond.no
www.inission.com
www.jordpro.no
www.juke.no
www.kodeas.no
www.kvistsolutions.com
www.lab5e.com
www.maritech.com

www.ntention.com
www.oceanacces.no
www.omnimod.com
www.onwork.no
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Liste over nyetableringer fra 2020
(3/3)
Selskap
Pholio AS
Precor AS
Prismatch AS
Protrust AS
Qtrl AS
Selmer Energi AS
Sensorlink Swarm AS
Sharp Raccoon AS
Siero Platform AS
Sif Marine AS
Skjold Service AS
Sleepy Turtles AS
Smarttakst AS
Solstorm Rocket Propulsion AS
Ssd AS
Sultan AS
Syngens AS
Tmac AS
Topi AS
Travel-Tek AS
Trøndertech AS
Vassup AS
Viprotec AS
Xphage Biosolutions AS
Yme Technologies AS
Zxy Navigation AS

Bransje
IKT
Teknisk konsulentvirksomhet
IKT
IKT
IKT
Energi- og miljøteknologi
Olje og gass
IKT
Annen industri
Teknisk konsulentvirksomhet
IKT
IKT
IKT
Mekanisk produksjon og produktutvikling
IKT
Teknisk konsulentvirksomhet
IKT
Energi- og miljøteknologi
Olje og gass
IKT
IKT
IKT
Helse
Helse
IKT
Annen industri

Kommune
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Orkland
Trondheim
Trondheim
Melhus
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim

Nettside
www.pholio.no
www.precoras.no
www.prismatch.no
www.protrust-as.com

www.sensorlink.no
www.sharpraccoon.com
www.siero.no

www.smarttakst.no
www.solstorm.io

www.syngens.ai

www.xphage.com

49

Vedlegg

Liste over nyetableringer fra 2021
(1/2)
Selskap
Agoprene AS
Anicare Tech AS
Append AS
Arcanum AS
Arealize AS
Baering Norway AS
Braillo Norway AS*
Center365 AS
Cleanergreen AS
Cohere XR AS
Damoc AS
Datatid AS
Daxap AS
Degreen Energy AS
Disoxy AS
Edyou AS
Ei Solutions AS
Enernite AS
Enua AS
Enve AS
Fieldata AS*
Flat Earth Entertainment AS
Givn Norge AS
Green Up AS
Greenfox Solutions AS

Bransje
Energi- og miljøteknologi
Helse
IKT
IKT
IKT
Annen industri
Helse
IKT
Energi- og miljøteknologi
IKT
IKT
IKT
IKT
Energi- og miljøteknologi
Marin
IKT
IKT
Energi- og miljøteknologi
Energi- og miljøteknologi
IKT
Teknisk konsulentvirksomhet
IKT
IKT
Energi- og miljøteknologi
Energi- og miljøteknologi

Kommune
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Stjørdal
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Malvik
Trondheim
Melhus
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Stjørdal

Nettside
www.agroprene.com
www.appendconsult.no
www.arealize.ai
www.braillo.com

www.cohere.fun
www.datatid.no
www.daxap.no

www.edyou.no
www.enernite.com
www.enua.no
www.enve.no
www.fieldata.no
www.angygame.com
www.givn.no
www.greenfox.no

*«Ny» i regionen
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Liste over nyetableringer fra 2021
(2/2)
Selskap
Hyldra Technologies AS
Konfluent AS
Kyba AS
Læringsliv AS
Linefare AS
Lybe Scientific AS
Mimir Technologies AS
Nautilus Carbon Services AS
Nft Newco AS
Ocean Power Parks AS
Opblå2 AS
Osiris Performance Analytics AS
Øysql AS
Pdc Solutions AS
Pixelrotor AS
Reduzer AS
Rymi AS
Selto AS
Sentisystems AS
Solarseek AS
Stabelen AS
Sveetech AS
Ubm Norge AS
Webkvalitet AS
Yatek Solutions AS
Zebop Avalon AS

Bransje
IKT
IKT
Annen industri
IKT
IKT
Helse
IKT
Energi- og miljøteknologi
Marin
Energi- og miljøteknologi
IKT
IKT
IKT
IKT
IKT
IKT
IKT
Mekanisk produksjon og produktutvikling
IKT
Energi- og miljøteknologi
IKT
Helse
IKT
IKT
Helse
Helse

Kommune
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Midtre Gauldal
Malvik
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Stjørdal
Trondheim

Nettside
www.konfluent.no

www.linefare.com
www.lybescientific.com
www.nautiluscarbon.com
www.oceanpowerparks.com
www.opa.company
www.pdcs.no
www.reduzer.com

www.sentisystems.com
www.solarseek.no

www.umb.ch
www.yatek.io
www.zebopavlon.com
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Vedlegg 4: de største arbeidsgiverne i aksjeselskap og underavdelinger
Største arbeidsgivere i aksjeselskap 2021

Største arbeidsgivere i underavdelinger 2021

Basert på ansattetall per 31.12.2021

Basert på ansattetall per 31.12.2021

Selskap

Bransje

Nordic Semiconductor ASA

IKT

Q-Free ASA

Ansatte 2021

Selskap

Bransje

Ansatte 2021

565

Equinor ASA Avd Forskningssenter Ranheim

Olje og gass

544

IKT

384

Aker Solutions AS Avd Trondheim

Olje og gass

461

Autronica Fire And Security AS

Annen industri

335

Evry Norge AS Avd Sluppenveien

IKT

360

Norbit ASA

IKT

284

Rambøll Norge AS Avd Trondheim

Tekn. kons.*

325

Volue Technology AS

IKT

280

Norconsult AS Avd Trondheim

Tekn. kons.*

314

Arm Norway AS

IKT

192

Siemens Energy AS Avd Omc Trondheim

Olje og gass

278

Sportradar AS

IKT

180

Multiconsult ASA Avd Trondheim

Tekn. kons.*

216

Shawcor Norway AS

Olje og gass

173

Cowi AS Avd Trondheim

Tekn. kons.*

199

Signicat AS

IKT

168

Elkem AS Thamshavn

Annen industri

181

Aquagen AS

Marin

161

Atea AS Avd Trondheim

IKT

177

* Teknisk konsulentvirksomhet
** Mekanisk produksjon og produktutvikling
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Vedlegg 6: Beregning av antall scaleups i Trondheimsregionen 2020
Kvantitativ definisjon og beregning av scaleups
Ettersom Impello-analysen analyserer vekst og utviklingstrender i
teknologibransjen i Trondheimsregionen er det også interessant å se
nærmere på vekstselskapene og scaleups i regionen.
Det finnes mange definisjoner på hva som kjennetegner en scaleup. De fleste
viser til kvalitative krav, for eksempel at selskapet har gjennomført en «proof
of concept», har et internasjonalt marked, har brede team med kompetanse
på andre områder enn teknologi, eller at selskapet har redusert sin
produktrisiko. Impello sin scaleup-analyse baserer seg på en kvantitativ
formulering av scaleup, basert på OECDs definisjon fra 2009:

Minst 20% gjennomsnittlig årlig
omsetningsvekst (CAGR) over 3 år.

«En scaleup er et selskap som har oppnådd en gjennomsnittlig årlig vekst på
minst 20% over tre år med 10 eller flere ansatte i starten av perioden.»
Definisjonen kan gjelde både vekst i omsetning og i antall ansatte. Impello har
tatt omsetningsvekst (2017-2020) som utgangspunkt og benyttet CAGR som
beregningsformel.

Minst 10 ansatte i starten av perioden.

Det ble identifisert 33 scaleups i Trondheimsregionen i 2020.

53

Vedlegg

Vedlegg 6: Beregning av vekstvinnere 2020
Kvantitativ definisjon og beregning av vekstvinnere
Kåringen er basert på offentlige regnskapstall for 2015-2020. Med unntak av
vinnerlistene har ikke Impello foretatt noen kvalitative vurderinger av
eventuelle ekstraordinære hendelser eller regnskapsposter hos selskapene.
Impello kårer vekstvinnerne både med størst omsetningsvekst fra 2019-2020
og størst gjennomsnittlig omsetningsvekst fra 2015-2020.
Vekstvinnere 2019-2020

Størst prosentvis omsetningsvekst fra
2019-2020 og størst gjennomsnittlig
omsetningsvekst (CAGR) 2015-2020.

Vekstvinnere er selskapene med størst prosentvis omsetningsvekst fra 2019
til 2020. I tillegg er det satt en forutsetning om minimum 5 mill. kr i omsetning
i 2019.
Vekstvinnere 2014-2019
Vekstvinnere er de med størst gjennomsnittlig omsetningsvekst fra
regnskapsåret 2015-2020, der CAGR er brukt som beregningsformel. I tillegg
er det satt en forutsetning om minimum 5 mill. kr i omsetning i begynnelsen
av perioden (2015).

Minst 5 MNOK i omsetning i begynnelsen
av perioden.
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Impello er et uavhengig konsulenthus med høy
kompetanse og engasjerte medarbeidere. Vi gir ambisiøse
bedrifter retning, vekst og verdiutvikling gjennom M&A,
strategisk og finansiell rådgivning.
Våre fokusområder:
● IT/programvare
● Fornybar energi
● Helse
● PE/finans

www.karabingruppen.no

Fra april 2021 ble Impello en del av Karabingruppen
som er et ansatteid konsulentselskap med
virksomhet i Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger.
Karabin Impello AS er nå eid av Karabingruppen AS
(51 %) og av ansatte i Impello (49 %).

Forretningsområder i Impello

STRATEGISK
RÅDGIVNING

FINANSIELL
RÅDGIVNING
Digital finans
Verdivurdering
Finansiell DD
Investeringsanalyse
Finansiell modellering

• Strategiprosesser
– Vekst
– Bærekraft
– Kommersialisering
• Forretningsutvikling
• Finansieringsstrategi
• Eierstrategi
• Analyse og utredning

•
•
•
•
•

• Marked

• Regnskap
• Finans
• Power BI

Analyse • Konkurrenter

• Produkt og tjenester

www.globalscopepartners.com

M&A
•
•
•
•
•
•

Partnersøk
Oppkjøp og salg
Emisjon
Fusjon og fisjon
Transaksjonsstøtte
Kommersiell DD

• Transaksjonsstruktur
• Investorsøk
• Partnersøk

Impello er medlem i Globalscope Partners som er
et nettverk av 55 frittstående M&A-rådgivere som
opererer globalt for å bistå i internasjonale
transaksjoner.
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Karabingruppen - Vi skal være utfordrer til de beste konsulentmiljøene i Norge
Karabingruppen består av fire ulike selskaper og 100+ medarbeidere fordelt på Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger. Samlet omsetning var på 125 mill. i 2020
En unik sammensetning av erfaring, kunnskap og fagområder

• Virksomhetsstyring
• Organisasjonsutvikling og
omstilling
• Prosjekt-, program- og
porteføljestyring
• Digitalisering
• Innovasjon og strategi
• Operasjonell forbedring
• Virksomhetsoverdragelser

• Forbedring av
økonomifunksjonen
• Internkontroll og
risikostyring
• Granskning
• Økonomiledelse
• Bærekraftsrapportering

• Tjenestedesign
• UX- og
produktdesign
• Design Thinking
prosesser
• Merkevarestrategi
• Prosjektstyring

• Strategisk rådgiving
• Finansiell rådgiving
• M&A

Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger
www.karabin.no

Bergen og Oslo
www.valent.no

Bergen og Oslo
www.sans.as

Trondheim
www.impello.no
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