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NR 12/22 Konstituering av møtet  

Forslag til vedtak: 
 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 
 

NR 13/22 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 26.01.22  
 
Forslag til vedtak:  

Referatet godkjennes. 
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NR 14/22 Presentasjon av Trondheim sitt nye City Brand 

     

Sak:  Næringsrådet har bedt om en mer uttømmende presentasjon av Trondheim 
kommune sitt nye City Brand. På grunn av sykdom ble saken utsatt fra det forrige 
Næringsrådet, men denne gangen kommer Stian Bugten fra kommunikasjonsbyrået 
Anti som har vært sentral i utarbeidelsen, til å presentere det. 

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 
 

NR 15/22 Presentasjon av kapital-rapporten fra Investinor. 
 

Sak:  Behovet for mer tidligfasekapital er en gjenganger i diskusjonene om hvordan vi kan 
få fram flere og bedre bedrifter i regionen, men det har manglet mer konkrete 
beregninger av hvor stort behovet er. Nå har Investinor gjort et fortjenestefullt arbeid 
med å kartlegge hva som finnes og hvor stort gapet er, se vedlegg.  
 
Rapporten vil bli presentert i møtet, og i tillegg vil NiT presentere de eksisterende 
initiativene om flere tidligfase-fond. Dette bør gi et godt grunnlag for en mer 
informert diskusjon om veien videre.  

 
Vedlegg 2: Rapport fra forprosjektet 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
 
 
NR 16/22 Presentasjon av rapport fra Impello over Mikroelektronikk- og 

kommunikasjonsteknologiselskaper i Trøndelag.. 
 

Sak:  Innovasjon Norge/Invest in Trøndelag ved Christian Hemmingsen har tatt et godt 
initiativ for å få kartlagt mikroelektronikk-bedrifter i Trøndelag. Det er en nisje der vi 
har en sterkt stilling, først og fremst i Trondheimsregionen. 
 
Christian Hemmingsen vil presentere rapporten, og også komme inn på kraftfulle 
utviklingsmuligheter her, knyttet til at EU lanserer European Chips Act for å styrke 
Europas teknologiske lederskap. De har lansert en strategi og investeringsplan for den 
europeiske halvledersektoren. Halvledere anses av Kommisjonen som en strategisk 
viktig teknologi for europeisk industrilederskap, der man per i dag er sårt avhengige 
av tredjeland. Målet er at innen 2030 skal 20% av verdens halvledere produseres i 
Europa. I tillegg til regulatoriske forslag, vil EU lansere en storskala "Chips for 
Europe"-investeringsplan for å fostre europeisk innovasjon og utvikle nye markeder 
for europeisk teknologi, ved å bringe sammen opptil €11 mrd. fra EU, medlemsland 
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og privat sektor. Kommisjonen anbefaler også medlemslandene å sette opp en 
"verktøykasse" for å sikre forsyninger av halvledere i nødstilfeller. 
 

 

 
Vedlegg 3: Rapport. 
Forslag til vedtak:    
 

                   Saken legges fram for diskusjon. 
  
 
 

NR 17/22 Oppdatering på Talent Attraction Management (TAM) – diskusjon om veien videre. 
 

Sak: Arbeidet med TAM har god progresjon, landingssiden workintrondheim.no er straks 
klar til lansering, og da vil også ambassadør-programmet lanseres. Den tredje delen 
av prosjektet er å lage en business case om hvordan et slikt arbeid bør organiseres 
og finansieres. Christian Haugen NiT vil presentere status i dette arbeidet, og gi 
mulighet for å diskutere det før den kommer som en beslutningssak i juni 2022. 
 

Forslag til vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
 
 
 NR 18/22 Trøndelag fylkeskommune sin rolle i gjennomføringen av Verdiskapingsstrategien, 

mulige partnerskap med Trondheimsregionen 

Sak: Som kjent har vi i Trondheimsregionen lagt oss tett opp mot Trøndelag 
fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi, for å forenkle og legge bedre til 
synergivirkninger. Men det har vært knyttet til en tydelig forventning om at 
fylkeskommunen må tenke nytt om gjennomføringen av strategien, bort fra en rolle 
som passiv søknadsmottaker og mer villig til å gå i strategiske partnerskap med 
sentrale gjennomføringsorganisasjoner som for eksempel Trondheimsregionen. 
 
Even Ystgaard vil innlede om hvordan fylkeskommunen tenker om gjennomføring, 
som et oppspill til en diskusjon i Næringsrådet. 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering. 
 

 
 

NR 19/22  Trondheim kommune sine planer for bruk av Næringsfondet. 
 

Sak: Det har gjentatte ganger vært pekt på at Næringsfondet kan være en aktuell 
finansieringskilde for næringsarbeidet i Trondheimsregionen. Det jobbes nå med 
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vedtekter og innretning for fondet, og Kristian Dahlberg Hauge vil innlede om status 
for dette arbeidet. 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
 

 
 

 NR 20/22 Smart Mobility Norway 

Sak: Smart Mobility Norway AS har som mål om å få realisert et nasjonalt- og 
internasjonalt forsknings- og testanlegg for sammenkoblede og autonome kjøretøy 
(CAV) og intelligente transportsystemer (ITS) på Frigården i Stjørdal kommune. 
Reguleringsplanen for området er forventet å bli endelig godkjent i løpet av første 
halvår 2022. Selskapet har over tid arbeidet med å kartlegge markedets behov for 
innhold i et testanlegg, og å finne aktører som kan gi en langsiktig og forutsigbar 
kontantstrøm inn i anlegget. I arbeidet har man også avdekket at for å kunne tilby 
fasiliteter av interesse for internasjonale aktør, må en hel region stå bak initiativet. 
Et forsknings- og testanlegg av internasjonal interesse etterspør mye mer ressurser 
enn bare selve test-anlegget. 
 
Det er flere grunner til at Trondheimsregionen/Trøndelag er attraktiv i en slik 
sammenheng:  
• God tilgang til ingeniører til konkurransedyktig priser. Norge er langt fremme 
teknologisk/digitalt 
• Klima: Stort behov for å teste sensorer i sludd og vekslende vær 
• Terreng: Muligheter for å teste i bakker og ulendt terreng 
• Infrastruktur: 

• Nærhet til sjø, veier, flyplass og FoU-miljøer 
• 5 G teknologi 
• Ren kraft i store mengder 

• Tilgang til testing på ordinær infrastruktur 
• Tilgang til veier av ulik standard og profil, bruer, tunneller, bygater etc 
 

Det er over tid vært kontakt med Audi i det tyske VAG-konsernet, og de har uttrykt  
interesse i å være med og forplikte seg til bruk av et slikt testområde. I tillegg må det  
jobbes med å få på plass andre partnere, ikke minst NTNU og SINTEF, Forsvaret, og 
andre private kommersielle aktører. Grunnen til at dette tas opp i Næringsrådet er 
at tilrettelegging for testarenaer er en sentral av våre strategier, og at dette 
prosjektet åpenbart vil ha regionale implikasjoner utover enkeltkommuner. 
 
Torhild Aarbergsbotten, prosjektleder fra Proneo, vil presentere prosjektet. 
 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 21/22  Statusoppdatering 

 

Sak:  
Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
 
 

 
NR 22/22  Eventuelt  

 

Sak:   
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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 26.01.2022 
Saksbehandler:   Bård Eidet Referanse: Dato: 02.02.2022  
 

Sted: Storsalen, Rådhuset 

Tidsrom: 26.01.2022, kl. 12.00 – 15.30 

Deltagende: Berit Rian, Bård Eidet, Stein Ivar Strøm, Toril Nagelhus Hernes, Kirsten Ingjerd 
Værdal, Even Ystgaard, Petter Lindseth, Morten Wolden, Ståle Vaag, Håkon 
Kibsgaard Jordet.  

Fraværende: Alf Petter Tenfjord, Jon Uthus, Berit Laanke, Tord Lien, Kristian Dahlberg 
Hauge, Ingvill Kvernmo. 

 

 

  
  

 Saksliste 
01/22 Konstituering av møtet 
02/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 
03/22 Presentasjon av City Brand  
04/22 Presentasjon av sluttrapporten for prosjektet Regionalt produksjonsnettverk 
05/22 Ny verdiskapingsstrategi – forslag til høringsutkast 
06/22 Presentasjon av rapporten Hvordan lykkes med entreprenørskap og vekst i klynger: 

betydningen av kapital, kompetanse og andre forhold 
07/22 Oppdatering ERG 
08/22 Presentasjon av Karrieresenteret i Trøndelag fylkeskommune 
09/22 Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra krisepakkene 
10/22 Statusoppdatering 
11/22 Eventuelt 

 

NR 01/22 Konstituering av møtet.  

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
 
 

 

02/22 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 24.11.2021 godkjennes. 
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NR 03/22 Presentasjon av Trondheim sitt nye City Brand 

 
Saken måtte utsettes. 
 

 Fra møtet:  - .  

             Vedtak:   
                   Saken utsatt.   
 
 

 

NR 04/22 Sluttrapport fra prosjektet «Regionalt produksjonsnettverk». 

 
Frode Halvorsen fra FI presenterte rapporten. Utgangspunkt med uklare 
produksjonslinjer pga koronaen, og med det et behov for å se på hjemflagging. FI vil 
etablere et nytt selskap for å ta det videre.  
Bekymringsmelding: Blir ikke ny utlysning i klyngeprogrammet – kan bli kritisk for 
arbeidet med Ocean Autonomy Cluster – hvor kan klyngen gå videre? Siste året med 
klyngefinansiering.  

 

Fra møtet:  - Veldig spennende prosjekt. Viktig å koble studentbedrifter til eksisterende 
produksjonsmiljø. NTNU vil gjerne støtte opp, kanskje med midler til 
oppstartsbedriftene.  

- Hva slags bedrift skal startes? Meglerkompetanse sentralt.  
- Kunne Tech Port tatt en slik rolle? Eventuelt IN?  
- Blir litt i stuss om uvitenheten om lokale/regionale produsentmiljøer – har vi 

ikke kommet lengre?  
- Spennende prosjekt! Handler om hele innovasjonssystemet. Universitetene 

må ha sterkere incentiv. Er kapital- og produksjonsmiljøene mer sulten andre 
steder?  

- IN merker at det er et behov for dette.  
- Innovasjonssystemet – kompetansemegling et mulig virkemiddel?  
- Kan bidra til oppskalering.  

 
             Vedtak: 

                 Næringsrådet tar saken til orientering . 
 
 
 
 

NR 05/22 Ny verdiskapingsstrategi – forslag til høringsutkast. 
 
Hans Petter Øien Kvam innledet og presenterte forslaget. Må også se Næringsrådets 
rolle. Sammensetning opp mot satsingsområder? Mer samarbeid med andre regioner?  
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Fra møtet:  - Samhandling – eller samskaping? 
- Begynner å se bra ut! 
- Mange av retningsmålene er kvantifiserbare – skal man lykkes må også 

kommunene gå i takt. Trondheim kommune vil ta en tydeligere rolle inn i 
næringsarbeidet. Utfordrende at politikerne mer eller mindre har brukt opp 
næringsfondet gjennom sine disposisjoner.  

- Viktig at det stimuleres til diskusjoner i Næringsrådet og ikke bare 
informasjon.  
 

                        Vedtak:             
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

 
NR 06/22 Presentasjon av rapporten «Hvordan lykkes med entreprenørskap og vekst i klynger: 

betydningen av kapital, kompetanse og andre forhold». 
 
Espen Gressetvold, Tequity Cluster presenterte rapporten. Alle klyngene opptatt av 
hvordan kapital kan knyttes tettere til klyngene. Rapporten munner i et sett 
anbefalinger. 

 

Fra møtet:  - Ganske stor forskjell mellom klyngene mht jobbing med startups.  
- Vi har vært for dårlig på å gi tilleggsfinansiering/tilleggsoppgaver til 

klyngene regionalt og lokalt 
- Burde fått til et tidligfase-fond.  
- Burde vært mer produksjonskompetanse i klyngene.  
- Det jobbes med et tidligfasefond+, for bedrifter som har kommet noe 

lengre. Fagrådet ser på hva Startup-lab, for å se om vi kan få til noe 
lignende her.  

- SMN1 går inn med 5 mill i både NTNU og SINTEF Discovery. 

  

                             

                       Vedtak:  
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
 

 

NR 07/22 Oppdatering ERG – Trondheimsregionens prosjekt innen Europeisk matregion. 
 
Prosjektleder Eileen Brandsegg presenterte status. Har gått bredt ut, skal snevre inn og 
konkretisere nå framover.  
Viktig med samarbeid hovedprosjektet og de andre regionale prosjektene.  
Egen arbeidsgruppe innen Fagrådet for å jobbe med konferanser. Ser på en konferanse 
på vår og en på høst.  
Blir mest sannsynlig tema på Manifestasjon.  
Er på jakt etter samfinansiering på en film om våre naturgitte ressurser.  
Speed-dating produsenter – kokker to ganger i året. 
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 Fra møtet:  - NTNU kan sikkert bidra med noe til film. 
- Veldig bra! 

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

NR 08/22  Presentasjon av Karrieresenteret i Trøndelag fylkeskommune. 
 
EliSiv Skjei presenterte Karrieresenteret. Driver karriereveiledning for alle over 19 år. 
Stor pågang. Nasjonal ordning i bunn. Jobber en god del sammen med NAV. Hatt 
mange barnehageansatte og sykepleiere i det siste 

  

Fra møtet:  - Viktig at kunnskapen blir spredt til aktuelle i næringslivet. 
 

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

NR 09/22 Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra de statlige 
krisepakkene 
 

  

Fra møtet:  -  

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

 

NR 10/22 Statusoppdatering  
 

•  Oppdatering TAM. 

• Vi må bli bedre til å koordinere alle nye initiativ. 

   

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 11/22 Eventuelt  
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Utdrag fra:
«Underlag for innspill til statsbudsjett for 2022 og 2023»

1. Innhold – basert på fakta og datadrevet
2. Mandat
3. Investinor sitt fotavtrykk
4. Kilder
5. Grunnlag for våre vurderinger og estimater
6. Premisser
7. Kommitert kapital vs investert kapital 
8. NFD – tilgjengelig tidligfasekapital med off. virkemidler
9. Egenkapitalaktører i tidlig fase. 
10. Tilgjengelig kapital. 
11. Årlig dealflow – antall bedrifter i ulike faser
12. Beregning av kapitalbehov - beløp
13. Beregning av kapitalbehov
14. Identifisering av kapitalgap
15. Oppsummering av årlig kapitalbehov i ulike faser

16.02.2022
Christian Wolff-Skjelbred
Investeringsdirektør



Investinor - mandater
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Fonds- og matcheinvesteringer

Direkteinvesteringer

Såkorn- og presåkornordning

Investinor har en meget god oversikt over markedet for tidligfasekapital.

• Gjennom direkte mandatet har vi deltatt med 1/3 av kapitalen de siste årene i venture fasen
• Dealflow for 2020 og 2021 er på 771 selskaper
• Vi har full oversikt over alle institusjonelle aktører og private fond i presåkorn- og såkornfasen
• Vi har vært involvert i de fleste forsøk på å etablere nye venturefond og har investert i 10 fond siden 2020.



30 + 14 + 10 + 6 = 60 fond / aktører
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Venture Fond Investinor er medeier

Tidligfase fond der Investinor er medeier

Northern Farmhouse Capital AS
ARKWRIGHT NORWAY AS
Victrix
TheFactory AS
Katapult Ocean
Tripod Capital Collective AS
Microtech Innovation AS
New Normal Group AS
VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap AS
Simula Innovation AS
Protomore
Sagene Tech Ventures
Antler Europe Fund I
ÅKP AS
Norinnova Startcap
Skyfall Ventures AS
Startup-lab
Spike Venture
T:Lab AS
Inven2 AS
KUPA nordnorsk tidligfasefond
Katapult Accellerator
Cofounder II AS
Kongsberg Innovasjon
Kunnskapsparken Bodø AS

VIS
Startup Norway 
Moment
Smart Innovation Norway
Kjeller Innovasjon
Indre Finnmark Investeringsselskap (IF
Fossefall (ESG fond)
Victrix 
Co-Founder 
Simula Innovasjon
Tripod Capital Collective 
Impact Spark
Spike Venture
The Factory 
Peak Venture
Momek Invest
Norinnova / Startcap
KUPA nordnorsk tidligfasefond
Katapult Accelereator
Katapult Ocean
New Normal Ventures 
Inven2
Validé
Sprettert 
Agens Ventures
Firda Seed
Link venture Capital

Presåkorn aktører (30 som er i presåkornordningen) Såkornordningen

Oversikt



Faktabasert grunnlag for våre vurderinger og estimater

• Vi har bygd på kunnskapsgrunnlaget fra tidligere analyser utført av fra Menon, Deloitte, Civita og NVCA samt andre offentlige utredninger.

• Vi har data fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge (fått tilgang til database med 36.000 linjer fra 2018-2021). Dataene er også søkt verifisert gjennom andre kilder til 
informasjon, f.eks. NVCA og SSB.

• Vi har diskutert funnene med markedsaktører, herunder også Aksel Mjøs (NHH / Mjøs-utvalget). Det er gjennomført en masteroppgave basert på våre funn som blir 
offentliggjort til sommeren.

• Det er gjennomført en kartlegging / spørreundersøkelse blant 38 aktører (fond, TTO’er, inkubatorer, syndikater ol.) som opererer i pre-såkorn fasen. 

• Investinor har 100 % oversikt over statlige såkornfond og kapitaltilgang til disse. 

• Investinor har i løpet av 2020/2021 oversikt over alle venture fond som har forsøkt å reise kapital og vi har kartlagt kapitaltilgang til de forvalterne som har klart å reise fond. 

• Det er gjennomført pressesøk og vi har kartlagt kapitalmiljøer som har planer om å starte fond. Shifter sin database over tidligfaseinvestorer benyttet.

• Generelt sett er det vanskelig å få konkretisert hva aktørene mener med «start-up», noe som gjør allokering av kapital mellom tidligfase og venture vanskelig å estimere.

Vi er klar over at dette er «work in progress» og tallene blir derfor løpende oppdatert.
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Kilder
• Civita: «Norske eiere» (Mathilde Fasting 2016)

• Civita: «Kompetent kapital: Innovasjon, eierskap og skatt» (Viljemann Vinje  2014)

• Deloitte – «områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet» (2019)

• DNB: «Virkemidler for verdiskaping (Benedicte Scilbred Fasmer 2019)

• Investinor / Menon : Investinors samfunnsrolle 2021 (ikke publisert pt)

• Investinor / Innovasjon Norge: Såkornordningen - årsrapporter (2018 – 2020)

• Marina Rybalka: Offentlig støtte til privat innovasjon – omfang, varighet og gjengangere (Økonomiske analyser 2/2016)

• Mjøs-utvalget: «Kapital i omstillingens tid» (NOU 2018:5)

• Menon: «Eierskap og emisjoner i norske foretak» (nr. 71/2017)

• Menon: «Forretningsengler i Norge» (nr. 15/2010)

• Menon: «Vekstvilkår for norske scale-ups» (nr. 58/2018)

• Menon: «Følgeevaluering av Presåkornordningen» (nr. 104/2019 og nr. 86/2018)

• Menon: «Between entreprenuership and technology transfer: Evaluation of the FORNY programme» (19/2009)

• NFD: Småbedriftslivet: «Strategi for små og mellomstore bedrifter» (nr. 19/2009)

• NVCA/Menon: «Verdiskapingsanalyse for de aktive eierskapsfondene i Norge: Såkorn, Venture og Buyout (2020 & 2021)»

• Produktivitetskommisjonen: «Ved et vendepunkt»: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi» (NOU 2016:3)

• Perspektivmeldingen 2021 (Meld. St. 14)

• Oxford Research: «Stødig stode – Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse 2018»
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Noen premisser…

Definisjoner - fase:

• Presåkorn og såkorn = tidlig fase. Selskapene som reiser kapital i disse «seed» rundene befinner seg i TRL fase 4-8 (Technology Readiness Level), som 
kjennetegnes av at selskapene ikke har omsetning og har høy risiko knyttet til teknologi, marked og team. Selskaper i presåkornfasen er på et tidligere TRL 
nivå enn såkorn.

• Venture: deles inn i (i) tidlig venture (series A) og (ii) sen venture (series B og senere). Selskap som reiser kapital i disse rundene kjennetegnes av lav 
teknologirisiko og noe markedsrisiko. De er kommet forbi TRL 9 og er i en vekstfase der målet er å øke omsetning.

Definisjoner – type selskap:

• Dette utelukker normalt kapital til eiendomsselskaper, levebrødsselskaper, off. eide selskaper, tradisjonelle selskaper uten nye forretningsmodeller i bransjer 
som byggevare, dagligvare, annen varehandel og service, bygg & anlegg, overnatting og serveringsvirksomhet.

Definisjoner grønne skiftet:

• Kapitalbehov for å gjennomføre det grønne skiftet kommer i tillegg. Dette omfatter muligheter for grønt og blått hydrogen, produksjon av batterier, grønt stål, 
datasenter, karbonfangst, fornybar energi innenfor vind og sol mv, her er kapitalbehovet til infrastruktur ekstremt stort og må holdes utenfor analysen. 
Eks. «Northern Light» – karbonfangst under havbunnen - Staten har på forhånd bundet seg til å ta 17 milliarder av totalregningen på 25 milliarder for fangst, 
transport og lagring.

Det koker ned til hvordan vi kan bygge store selskaper ut av norske startups. Det dreier seg om å sikre tilstrekkelig egenkapital til at oppstartsselskaper kan 
utvikle robuste løsninger på viktige problemer med stort internasjonalt markedspotensiale, og deretter kommersialisere det basert på ambisiøse vekstplaner.

Privat and confidential – not for distribution 6



Kommitert kapital vs tilgjengelig for investering i første transje

• Profesjonelle investorer fordeler sin kapital på flere selskaper og i «transjer». Det betyr at de går inn med kapital i flere omganger, basert på milepæler i 
porteføljeselskapene.

• Eks med et såkornfond på 300 mill. kroner i kommitert kapital og ti års levetid. 

• Ca. 20 % holdes av til å dekke forvaltningshonorar i fondets levetid som tilsvarer 60 mill. kroner (=> 6 mill. i året). Ledig kapital = 240 mill. som kan brukes til 
å bygge en portefølje med 10 selskaper (erfaringstall: det settes av ca. 25 mill. per selskap)

• 25-30 %, tilsvarende 75 – 90 mill. kroner,  av kommitert kapital benyttes til å bygge opp porteføljen på maks ti selskap. 
Tilsvarer førstegangsinvestering på mellom 5 -10 mill. kroner. Dette skjer over 3-4 år, altså 3 selskap per år.

• Da gjenstår ca. 150 mill. kroner ( 240 – 90 mill. ) til oppfølgingsinvesteringer over fondets levetid på ti år. Dette er penger som går til eksisterende 
porteføljeselskap og ikke til nye selskap.

• Dette gir en kapitaltilgang på mellom 25- 30 mill. kroner hvert år de første 3-4 årene.

Privat and confidential – not for distribution 7

Teoretisk fondsplan - kapitalallokering 300 mill - 60 = 240 mill over 10 år

Tall i 1000 NOK År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
Nye selskap 30 000              30 000              30 000              -                    -                    -                    

Oppfølging 22 156              21 338              29 620              26 152              16 730              16 290              8 643                4 516                4 608                

Sum 30 000              52 156              51 338              29 620              26 152              16 730              16 290              8 643                4 516                4 608                



NFD’s estimater på kapital til 
tidligfaseselskaper  er basert på Investinors 
rapporter om såkornordningen

Vi kommer til å være i samme situasjon som i 
2012-2014 da det var kapitaltørke. Det var i 
denne perioden ingen såkornfond som hadde 
tilgjengelig kapital for å investere i nye 
selskaper.

Kapital til presåkorn- og såkornfasen rettes 
mot selskaper som har TRL 5-8. Det vil si at de 
ikke har utviklet et ferdig produkt / tjeneste og 
har ingen markedsbasert omsetning.

NFD sin vurdering av nyinvesteringer fremover

Privat and confidential – not for distribution 8



Egenkapitalaktører i tidligfase (allokert til presåkorn og såkorn)
Kommitert kapital ca. 1,8 mrd. hvorav 500 mill. investeres i 2022

Egenkapital fra 
Investinor sine ulike 

mandater

Egenkapital 
tilgjengelig fra fondene 
i den siste bølgen fra 

såkornordningene 
(bølge III)

Egenkapitalbevilgning 
for 2022

Egenkapital fra 
medlemmene av 

Norwegian Venture 
Capital Association 

(NVCA), dvs. VC fond 
som gjør investeringer 

i tidlig fase.

Egenkapitalinvestering
er  fra tidligfasefond, 

inkl. TTO’er, 
inkubatorer.

Egenkapitalinvestering
er  fra venturefond der 
Investinor har deltatt 

med egenkapital

Egenkapitalinvestering
er  fra mindre 

profesjonelle og 
profesjonelle 

investorer

CV = corporate Ventures, FO = Family Offices, “Uprofesjonelle investorer” = de som gjerne investerer èn gang 
og som ikke setter av penger til oppfølgingsinvestering

9

Investinor Såkornfond Nysnø NVCA Tidligfasefond Venturefond
CV, FO, 

Engler & 
Crowfunding

80 mill. 120 mill. 0 mill. 823 mill. 550 mill. 200 mill.

Privat and confidential – not for distribution



Tilgjengelig kapital i 2022 – beregnet ut fra kommitert kapital per 01.01.2022

Privat and confidential – not for distribution 10

Uansett fase vil fond bli modellert ut i fra tre faser, (I) investeringsfasen, (II) utviklingsfasen og (III) exit fasen. Investeringsfasen varer gjerne i 3-5 år 
avhengig av type fond og fondets levetid. Typisk vil et såkornfond med levetid på 10 -12 år ha en investeringsperiode på mellom 4-5 år. Fond som 
er etablert i 2020 vil derfor være ferdig med å bygge sin portefølje i løpet av 2024, etter dette gjelder kun utvikling av porteføljeselskap og tilførsel 
av kapital ved «oppfølgingsinvestering». Enkelte venturefond i sen fase kan ha kortere levetid og dermed også kortere investeringsperiode.



Behov for egenkapital som en følge av bevilgninger fra virkemiddelapparatet

Privat and confidential – not for distribution 11

Virkemidler som utløser krav om egenfinansiering Innovasjon Norges krav om egenfinansiering av et prosjekt

Behov: 1,2 – 1,5 mrd. kroner

• Krav om “Egenfinansiering” for bedrifter i tidligfase vil si krav om ny
egenkapital eller konvertible ansvarlige lån.

• Det normale kjennetegnet er at disse selskapene ikke har positive EBITDA. 
De er i en utviklingsfase, gjerne i TRL 6-9, noen mer modne som er i ferd
med å skalere, men som ikke har særlig betjeningsevne eller mulighet for å 
ta opp lån i banker pga. “tynn” balanse.

Intervall for støttebeløp (Alle)
Eøs Vurdering (Alle)
Delmål2013 Gründer

Summer av Innvilget - annullert I rapporteringsår Year
Virkemiddelkategori 2018 2019 2020 2021
Distriktsutviklingstilskudd 78 591 423 88 940 975 106 356 328 64 363 932
Ekstraordinære tiltak 667 004 146 324 548 783
Innovasjonstilskudd 339 577 200 393 960 672 315 868 747 340 260 265
Internasjonale tilskuddsprogrammer 3 450 000 1 605 000 11 078 653 7 300 000
Lavrisikolån 132 700 000 66 142 000 170 200 000 133 631 667
Næringsspesifikke utviklingstiltak 5 710 000 17 247 000 4 430 000 2 775 000
Oppstartstilskudd 164 712 019 149 898 221 326 452 920 124 481 947
Risikolån og garantier 522 625 000 453 165 000 979 982 500 439 892 500
Totalsum 1 247 365 642 1 170 958 868 2 581 373 294 1 437 254 094

Alle - kun "gründer" 2018 2019 2020  per nov 2021
Finansering fra IN 1 247 365 642   1 170 958 868   2 581 373 294   1 437 254 094    
Finansiering fra bedrift X % egenfinansiering 1 247 365 642   1 170 958 868   2 581 373 294   1 437 254 094    
Omsøkt beløp som skal finansieres 2 494 731 284   2 341 917 736   5 162 746 588   2 874 508 188    
Simulering egenfinansiering 50 %

Utvalg: "EØS vurdering" = "alle" og "delmål" = "Gründer"



40 - 80 
bedrifter

70 – 100 
bedrifter

140 – 200 bedrifter

300 + 250 = 550 bedrifter

160 + 100 + 1000 = 1260 bedrifter
Nivå I oppstart

Nivå II Presåkorn

Nivå III Såkorn

Nivå IV Series A

Nivå V Series B

Forskningsrådet
Innovasjons- / kommersialiseringsprosjekter

Innovasjon Norge
Etablerer tilskudd

Innovasjon Norge
F&U-, miljøtek.- og innovasjonstilskudd

Innovasjon Norge
Kommersialiseringstilskudd og oppstartslån

Innovasjon Norge
Innovasjonslån større enn 1,5 mill.

Årlig dealflow basert på  
såkornfond & direktemandatet til 
Investinor

Faktiske tall fra Innovasjon Norge 
sin database

Privat and confidential – not for distribution
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Årlig behov NOK 1,4 – 2,0 mrd. NOK 3,1 – 3,8 mrd. NOK 6 – 8 mrd.

TYPISK BRANSJE-
BENEVNELSE Pre-seed & Seed = tidlig fase Series A Series B

# BEDRIFTER 140 -200 70 -100 40 -80

EMISJONSBELØP NOK 7 - 10 mill. NOK 40-50 mill. 100 -150 mill.

Investinors  
aktivitet og 

inndeling av 
faser Presåkorn Såkorn Venture Ekspansjon

Andre brukte 
faseinndelinger

Start-up fase Scale-up fase

Start-up fase Tidlig venture / vekstfase Sen venture / vekstfase

Beregning av kapitalbehov basert på faktisk dealflow og antall «gode bedrifter» 
med internasjonalt potensiale

Årlig dealflow fra virkemiddelapparatet Årlig dealflow fra såkorn- & venturefond

Privat and confidential – not for distribution
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TYPISK TRL

Tilgjengelig 
kapital i 2022

KAPITAL GAP

Behov

4-6 6-9 Lav teknologi-
risiko

NOK 900 mill. – 1,5 mrd. NOK 1,0 – 1,7 mrd. NOK 3,2 – 5,2 mrd.

NOK 1,4 – 2,0 mrd. NOK 3,1 – 3,8 mrd. NOK 6 – 8 mrd.

TYPISK BRANSJE-
BENEVNELSE Pre-seed Seed Series A Series B

TYPISK #ANSATTE
# BEDRIFTER

< 4
300

<10
140 -200

>10
70 -100

>20
40 -80

NOK 500 mill. NOK 2,1 mrd. NOK 2,8 mrd.

TYPISK EMISJONSBELØP NOK 0,5-3 mill. NOK 5-15 mill. NOK 40-100 mill. >NOK 100 mill.

Investinors  
aktivitet og 

inndeling av 
faser Presåkorn Såkorn Venture Ekspansjon

Andre brukte 
faseinndelinger

Start-up fase Scale-up fase

Start-up fase Tidlig venture / vekstfase Sen venture / vekstfase

Analyse av tilgjengelig kapital – behov og gap
Privat and confidential – not for distribution
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+

Presåkorn
+

Såkorn

Venture

Serie A

Venture

Serie B

Identifisert kapitalgap

Målrettet og økt satsning på virkemiddelapparatet vil være avgjørende for å adressere 
kapitalgapet, og dermed aktivt bidra til økt nyskapning og teknologiutvikling

15

~NOK 1 - 1,5 mrd p.a.

~NOK 1 - 2 mrd p.a.

~NOK 3 - 5 mrd p.a.

Totalt identifisert 
kapitalgap (ekskl. 

ekspansjon /sen fase): 

~NOK 5 - 8,5 mrd p.a.

Privat and confidential – not for distribution



Observasjoner

• Vi ser en økt risiko for kapitaltørke i tidligfase segmentet. 

• Det er liten interesse fra institusjonelle investorer og private formuende personer å gå inn som investor i presåkorn- og såkornfasen.

• Flere forvaltere som har ambisjoner om å etablere venturefond har trukket tilbake sine initiativer. 

• Tilbudet av matchekapital fra profesjonelle investorer er mindre enn det som kreves for å utløse virkemidler (tilskudd) fra Innovasjon Norge. FFF?

• Det er få venturefond i Norge, markedet er fremdeles underutviklet i forhold til f.eks. Sverige.

• Venture fondene i Norge er små i forhold til sammenlignbare land i Europa og må anses som veldig små i forhold til USA. Dette gjelder både i antall fond og i kommitert 
kapital. 

• Det er få norske venture fond som kan løfte store emisjoner og ta en lead posisjon i vekstselskaper (samlet investering > 100 mill.). 
Dette kan også leses som mangel på «cross-over» fond som evner å følge porteføljeselskaper fra serie A –D. 

• I venture segmentet så selges bedriftene for tidlig og / eller utenlandske fond tar posisjoner i det som skal bli nye norske suksessbedrifter.

• I Norge er det få tilbydere av «venture debt». Innovasjon Norge har under utvikling en låneordninger som er tilpasset vekstselskaper med «tynn» balanse. 

• I buyout segmentet (oppkjøpsfond) er det tilstrekkelig kapital.

• Euronext Growt har hatt en positiv effekt for vekstselskaper i 2020 og 2021, men det er tvilsomt om dette vil vedvare i 2022 og fremover. Vi registrerer at selskaper uten 
topplinje, og som i tillegg har teknologi risiko, sliter med å bli notert / få reist penger.

16Privat and confidential – not for distribution



Microelectronics and communication 
technology companies in Trøndelag 
Invest in Norway (Innovation Norway)
Karabin Impello AS - Ragna Kristine Randeberg, Frode Iglebæk 
7 February, 2022



Summary

● A total of 137 ME/CT companies are identified in Trøndelag
● The companies are sorted in the following categories (number of 

companies), those who…

2

Micro electronics and communication technology (ME/CT ) in Trøndelag

Categories
1 Development and sales of ASICs or related IP 11
2 Direct application of integrated circuits in own products, either 

by developing inhouse ASICs or using FPGA
14

3 Application of ready-made integrated circuits in self-developed 
hardware systems

47

4 Application of ready-made microprocessor hardware platform in 
combination with self-developed customized software

57

5 Other
• Development/production of raw materials (2)
• Manufacturing/assembly of products (2)
• Service and competence providers (4)

8

Total 137

Categories and number of ME/CT companies

137 ME/CT companies in Trøndelag

4 399 employees 

NOK 11.1 bn in total revenues in 2020

116
137

2017 2021

+18%

Number of ME/CT companies:

ASIC: Application Specific Integrated Circuits
FPGA: Field-Programmable Gate Arrays
IP: Intellectual Property



Background1
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About the report

● Trøndelag has a strong industry and ecosystem 
in Microelectronics (ME) and communication 
technology (CT). The objective of this report is 
to map and illustrate the variety of companies 
and competencies the region has to offer. 

● Each year Impello publishes the ‘Impello 
Analysis’ of the technology companies in the 
Trondheim Region*. 

● This study may serve as a starting point for a 
step-by-step approach to conducting a more 
extended analysis both regionally and 
nationally. 
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Background and objectives

1. Background

● The report contains a list of the micro-
electronics (ME) and communication 
technology (CT) companies in Trøndelag. 

● The companies are screened and selected from 
Impello’s database of 800+ technology 
companies in Trøndelag county. 

● The companies considered as either a ME/CT 
company have been categorized in four main 
categories or ‘levels’. See the description of 
the levels on next page. 

● The report also contains analyses of financial 
figures of the ME/CT companies. All data are 
extracted from Proff Forvalt – a provider of 
financial company information.

● The definition of microelectronics and 
communication technology ME/CT is provided 
by Institute of electronics at NTNU – thanks to 
professor Per Gunnar Kjeldsberg.

● The categorization of the ME/CT companies is 
quality assured with industry professionals –
thanks to Vegard Wollan and Gaute Myklebust 
in TouchNetix. 

Method and content

Title: Microelectronics and communication 
technology companies in Trøndelag 
Client: Innovasjon Norge, Invest in Norway-
Trøndelag
Authors: Ragna Kristine Randeberg, Frode Iglebæk
Project period: December 2021- January 2022
About Impello: Impello is a leading company in 
M&A, strategy and financial advisory. We give 
ambitious businesses direction, growth and 
increased value. 
Impello has head office in Trondheim and is a part 
of Karabingruppen. Our customers are listed 
companies and larger corporations, investment 
companies, growth companies and the R&D sector. 
Impello has extensive experience from consulting in 
technology, industry, R&D and service industries, 
with a special focus on ICT, energy, seafood and 
maritime industries. Our employees have MSc's or 
higher educational background. 

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

* Trondheim Region municipalities: Indre Fosen, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Orkland, Skaun, Stjørdal and Trondheim

mailto:info@impello.no
http://www.impello.no/
mailto:info@impello.no
http://www.impello.no/


1. Level 1: Development and sales of ASICs or 
related IP

2. Level 2: Direct application of integrated circuits in 
own products, either by developing inhouse ASICs 
or using FPGA

3. Level 3: Application of ready-made integrated 
circuits in self-developed hardware systems

4. Level 4: Application of ready-made micro-
processor hardware platform in combination 
with self-developed customized software

5. Other
• Development/production of raw materials
• Manufacturing/assembly of products
• Service and competence providers

Microelectronics is defined as the part of electronics that uses miniaturized electronic 
circuits

Definition: The part of electronics that uses miniaturized electronic 
circuits. These circuits, such as transistors of a size currently 
measured in nanometers, are then normally integrated in large 
numbers in a single chip and thus differ from the use of larger single 
components such as resistors and capacitors. Both integrated circuits 
and individual components are normally used together on circuit 
boards in electronic systems. 
Norwegian microelectronics companies can be categorized in four 
main categories, or ‘levels’ :

5

1.Background

Definition of microelectronics and communications technology and categorization of Norwegian ME companies

The definition and level categorization is provided by Institute for electronic systems at NTNU. See 
Appendix 1 for the full-text description. 

1. ASIC/IP development and sales
Includes companies that delivers IP, 
for example circuit data, to 
companies that design finished 
circuits. 

2. IC/ASIC/FPGA direct application 
Either by developing their own ASICs 
or using FGPAs.

3. IC application in self-developed 
hardware systems
Ready-made integrated circuits are 
mounted on self-developed circuit 
boards as part of a larger system. 
The system also often contains a 
microprocessor for which specially 
adapted software is developed. 

4. Self-developed software on ready-
made hardware platform
Uses a ready-made hardware 
platform with a microprocessor –
writes customized software.
Broad category that includes many 
companies, including communication 
technology. These are traditionally 
not included in the microelectronics 
sector. 

Note: See Appendix 2 for overview of terms and abbreviations

Levels

Categories and levels

ASIC: Application Specific Integrated Circuits; FPGA: Field-Programmable Gate Arrays; IP: Intellectual Property



The microelectronics and communication 
technology ecosystem in Trøndelag2
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Microelectronics and communication technology companies in Trøndelag (1/2)
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2. The microelectronics and communication technology ecosystem in Trøndelag

Raw materials
• Crayonano AS
• Wacker Chemicals Norway AS

Manufacturing and assembly
• Inission Løkken
• Norbit EMS

Service and competence providers
• Bitreactive AS
• CPS AS
• Force Technology Norway AS 

avd. Trondheim
• Kodeworks Trondheim AS

• Aurotech Ultrasound AS
• Garmsmia AS
• Inventas AS
• Kongsberg Seatex AS
• Minoko Design AS

• Norbit Aptomar AS
• Norbit ITS AS
• Norbit ODM AS
• Norbit Subsea AS
• Norwegian Creations AS

• Scandinavian Tooling & Production AS
• STP Technology AS
• Tecnec Electronics AS
• Zolve AS

• Anicare Tech AS
• Aquasonics AS
• Autronica Fire And Security AS
• Aziwell AS
• Briks AS
• Cimon Medical AS
• Daal Noise Control Systems AS
• Defa AS avd. Trondheim
• Devico AS
• Elektro Utvikling AS
• Elotec AS
• Eltorque AS
• El-Watch AS
• GE Vingmed Ultrasound AS 

avd. Trondheim
• Heatexp AS
• Indusenz AS

• Inphase Solutions AS
• Integrated Optoelectronics AS
• Interwell Norway AS avd. Trondheim
• Kontur AS
• Lilbit Odm AS
• Mode Sensors AS
• Nordiq Products AS
• Nortroll AS
• Ntention Extended Utility Solutions AS
• Optoscale AS
• Panoptes
• Q-Free ASA
• Q-Tagg R&D AS
• Roxar AS avd. Trondheim
• Scout Drone Inspection AS
• Sealab AS
• Sensor Innovation

• Sensorlink Subsea AS
• Sentisystems AS
• Sevendof AS
• Siemens AS avd. Building Technologies 

Trondheim
• Siemens AS avd. Energy Management
• Siemens AS avd. Process Industries 

and Drives
• Siemens AS avd. Subsea Trondheim
• Skynordic AS avd. Trondheim
• Snowflake AS
• Submerged AS
• Tech Norway AS
• Thelma Biotel AS
• Ubiq Aerospace AS
• Zmartedge AS

1. ASIC/IP development and sales
• Arm Norway AS
• Edatek AS
• Microchip Technology Norway AS
• Midcom Trondheim AS
• Nordic Semiconductor ASA
• Novelda AS avd. Trondheim
• Skaland PCB Design AS
• TouchNetix AS
• Verranto AS

3. Application of ready-made integrated circuits in self-developed hardware systems

2. Direct application of integrated circuits in own products, either by developing inhouse ASICs or using FPGA



Microelectronics and communication technology companies in Trøndelag (2/2)
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2. The microelectronics and communication technology ecosystem in Trøndelag

• Alcatel Submarine Networks Norway AS
• Amparo Solutions AS
• Anteo AS
• APX Systems AS  avd. Oppdal
• Augmenti AS
• Baker Hughes GE Trondheim VGSAS
• Blueye Robotics AS
• Breach Reality AS
• Brewbuddy AS
• Cargosafe Systems AS
• Cavotec Micro-Control AS
• Conoptica AS
• Ctm Lyng AS
• Devinco AS
• Digital Innovation AS
• Dtecto AS
• Eelume AS
• Fara AS
• Ferrx AS

• Flying Foil AS
• Fugro Norway AS avd. Trondheim
• Geneseque AS
• Greenfox Marine AS
• Hansen Technologies Norway AS avd. Trondheim
• Hark Technologies AS
• Initial Force AS
• Kongsberg Digital AS avd. Trondheim
• Maritime Robotics AS
• Nisonic AS
• Ocean Access AS
• Ocean Space Acoustics AS
• Ocein AS avd. Klæbu
• Olex AS
• Precision Navigation AS
• Radionor Communications AS
• Realtimeid AS
• Safebase AS
• Safedrive AS

• Seabed Geosolutions AS avd. Trondheim
• Sikom AS
• Sikom Connect AS
• Skorstad Engineering AS
• Smartbells AS
• Smarthelp AS
• Systor International AS
• Systor Trondheim AS
• Telenor Digital AS avd. Trondheim
• Telenor Inpli AS avd. Trondheim
• Thales Norway AS avd. Trondheim
• TTA AS
• Vision Remote AS
• Vitacon AS
• Water Linked AS
• Widril AS
• Wins Geo AS
• Wireless Instrumentation Systems AS
• Xtronica AS

4. Application of ready-made microprocessor hardware platform in combination with self-developed customized software



Key figures: ME/CT in Trøndelag3
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1. ASIC/IP 
development and 

sales
2. IC/ASIC/FPGA direct 

application

3. IC application in self-
developed HW systems

4. Self-developed SW on ready-
made HW platform

5. Other

The ME/CT ecosystem is growing steadily 4% per year – dominated by category 3 and 4

10

Number of ME/CT companies 2017-2021

Historical data only available for the Trondheim region.* Estimate for rest of Trøndelag (2017-2020) 
based on the ratio between companies in the Trondheim region and outside (2021). Compound annual 
growth rate = 4 %.

3. Key figures: ME/CT in Trøndelag

Distribution of companies within each category (2022)

Category ‘5. Other’ includes raw materials, manufacturing/assembly and service and competence 
providers.

137 
companies

101 109 113 118 119

15
16

17
18 18

2017 2018

116

2019 2020 2021

125
130

136 137
+4%

Rest of Trøndelag*
Trondheim region

57 companies
(42%)

47 companies
(34%)

14 companies
(10%)

11 companies
(8%)

8 companies
(6%)



The companies that develop and sell ASICs and those who directly apply them are large 
and important employers in the region – despite not being many in number
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Employees within each category

Total number of employees within each category per 26th of January 2022.

3. Key figures: ME/CT in Trøndelag

Company Employees
Nordic Semiconductor ASA 571
Autronica Fire and Security AS 333
Siemens AS avd. Process Industries And Drives 277
Wacker Chemicals Norway AS 231
Arm Norway AS 190
Kongsberg Maritime AS avd. Skonnertvegen 158
Kongsberg Seatex AS 138
Inventas AS 125
Microchip Technology Norway AS 122
Norbit EMS AS 120

Largest employers (January 2022) – all categories

Development in total number employees in ME/CT companies 2017-2021 
907

(23%)

798
(20%)

580
(15%)

1 191
(30%)

261
(7%)

192
(5%)

64
(2%)

5.1 Materials
4. Self-developed SW on ready-made HW platform

1. ASIC/IP development and sales
2. IC/ASIC/FPGA direct application
3. IC application in self-developed HW systems

5.2 Production and assembly
5.3 Service providers

3 817 3 873 4 051 4 286 4 399

20202018 20212017 2019

+4%

CAGR – Compound annual growth rate = 4%. 



Strong revenue growth (+ 9% per year) - but with varying profitability
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Total operating revenues for ME/CT companies (2011-2020)

Revenue figures for limited companies only, financial figures for subdivisions not available. Operating 
revenues in [MNOK]. Compound annual growth rate = 9%.

3. Key figures: ME/CT in Trøndelag

Total operating profit and margin (2011-2020)

Figures for limited companies only, financial figures for subdivisions not available. Operating revenues 
in [MNOK] and operating margin in [%].

+9%

5 155
5 540 5 566 5 859

6 211 6 464
7 248

8 113

9 503

11 131

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Operating revenues [MNOK]

504

396

248

409

333

472

181

523

332

775

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Operating profit Operating margin



Category 1 makes up a small proportion of companies – but accounts for a large part of 
total revenues
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Revenue distribution per category (2020)

Operating revenues in [MNOK]. Category ‘5. Other’ includes raw materials, manufacturing/assembly 
and service and competence providers.

3. Key figures: ME/CT in Trøndelag

Revenues per category (2016-2020)

Operating revenues in [MNOK]. 5 year growth 2016-2020 and 1 year growth 2019-2020 in [%].

Category 2016 2019 2020 5 yr 1 yr
1. ASIC/IP development and 
sales 1 768 2 940 4 247 140% 44%

2. IC/ASIC/FPGA direct 
application 702 1 201 1 138 62% -5%

3. IC application in self-
developed HW systems 2 136 2 548 2 550 19% 0%

4. Self-developed SW on 
ready-made HW platform 701 1 256 1 242 77% -1%

5. Other
Materials 842 1 050 1 441 71% 37%
Production and assembly 311 485 495 59% 2%
Service providers 0.9 20 17 1 658% -15%

4 247

11 131

1 138

2 550

1 242

1 953

1. ASIC/IP development and sales

2. IC/ASIC/FPGA 
direct application

3. IC application in self-
developed HW systems

4. Self-developed SW on 
ready-made HW platform

5. Other



Category 1: ASIC/IP development and sales
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Operating revenues 2016-2020

Total operating revenues in [MNOK] for microelectronics and communication technology companies in 
the Trondheim Region, Category 1: Development and sales of ASICs or related IP.

3. Key figures: ME/CT in Trøndelag

Largest companies based on revenues 2020

Operating revenues in [MNOK].

Company Revenues 2020
Nordic Semiconductor ASA 3 809.0
Arm Norway AS 269.2
Microchip Technology Norway AS 145.0
Touchnetix AS 16.1
Ablepay Technologies AS 2.5
Verranto AS 1.7
Midcom Trondheim AS 1.5
Edatek AS 1.2
Skaland PCB Design AS 0.1

Operating revenues [MNOK]

1 769

2 372
2 654

2 943

4 247

2016 2017 2018 2019 2020



Category 2: IC/ASIC/FPGA direct application
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Operating revenues 2016-2020

Total operating revenues in [MNOK] for microelectronics and communication technology companies in 
the Trondheim Region, Category 2: Direct application of integrated circuits in own products, either by 
developing inhouse ASICs or using FPGA.

3. Key figures: ME/CT in Trøndelag

Largest companies based on revenues 2020

Operating revenues in [MNOK].

703 727

888

1 201
1 138

2016 2017 2018 2019 2020

Company Revenues 2020
Kongsberg Seatex AS 442.4
Norbit Subsea AS 217.7
Norbit ITS AS 145.1
Inventas AS 131.1
Scandinavian Tooling & Production AS 50.8
Norbit Aptomar AS 49.5
Norbit ODM AS 47.6
Aurotech Ultrasound AS 24.5
Zolve AS 9.9

Operating revenues [MNOK]



Category 3: IC application in self-developed HW systems
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Operating revenues 2016-2020

Total operating revenues in [MNOK] for microelectronics and communication technology companies in 
the Trondheim Region, Category 3: IC application in self-developed HW systems.

3. Key figures: ME/CT in Trøndelag

Largest companies based on revenues 2020

Operating revenues in [MNOK].

Company Revenues 2020
Q-Free ASA 889.3
Autronica Fire And Security AS 861.8
Devico AS 210.7
Elotec AS 172.3
Eltorque AS 147.2
Sensorlink Subsea AS 72.6
Nortroll AS 51.9
Kontur AS 34.4
Aziwell AS 20.2
Thelma Biotel AS 14.3

Operating revenues [MNOK]

2 136

2 269 2 288

2 548 2 550

2016 2017 2018 2019 2020



Category 4: – application of ready-made hardware, writes customized software
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Operating revenues 2016-2020

Total operating revenues in [MNOK] for microelectronics and communication technology companies in 
the Trondheim Region, Category 4: Application of ready-made hardware, writes customized software.

3. Key figures: ME/CT in Trøndelag

Largest companies based on revenues 2020

Operating revenues in [MNOK].

701
770

1 065

1 256 1 242

2016 2017 2018 2019 2020

Company Revenues 2020
Fara AS 207.7
Ctm Lyng AS 165.5
Alcatel Submarine Networks Norway AS 129.6
Systor Trondheim AS 98.1
Cavotec Micro-Control AS 93.2
Devinco AS 87.2
Safedrive AS 51.7
Maritime Robotics AS 51.1
Radionor Communications AS 47.2
Safebase AS 36.2

Operating revenues [MNOK]



Category 5: Raw materials, manufacturing/assembly and service/competence
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Operating revenues 2016-2020

Total operating revenues in [MNOK] for microelectronics and communication technology companies in 
the Trondheim Region, Category 5: Raw materials, manufacturing/assembly and service/competence.

3. Key figures: ME/CT in Trøndelag

Largest companies based on revenues 2020

Operating revenues in [MNOK].

1 154 1 109
1 219

1 554

1 953

2016 2017 2018 2019 2020

Company Revenues 2020
Wacker Chemicals Norway AS 1 439.1
Norbit EMS AS 307.5
Inission Løkken AS 187.7
Kodeworks Trondheim AS 13.1
CPS AS 4.0

Crayonano AS 2.1
Bitreactive AS -

Operating revenues [MNOK]



Category: 5 – Raw materials, manufacturing/assembly and service/competence
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Operating revenues 2016-2020

Revenues in [MNOK] for microelectronics and communication technology companies in the Trondheim 
Region, Category 5 – Raw materials, manufacturing/assembly and service/competence.

3. Key figures: ME/CT in Trøndelag

Largest companies based on revenues 2020

Operating revenues in [MNOK].

Company Revenues 2020
Wacker Chemicals Norway AS 1 439.1
Norbit EMS AS 307.5
Inission Løkken AS 187.7
Kodeworks Trondheim AS 13.1
CPS AS 4.0

Crayonano AS 2.1
Bitreactive AS -
Force Technology Norway AS avd. 
Trondheim -

842 804 896
1 050

1 441

311 303
318

484

495

2016

1 953

20
1 554

1 2

2017 2018

4

2019

17

2020

5.1 Materials
5.2 Production and assembly
5.3 Service providers
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Explanation of the categories

● Step 1: Development and sale of ASIC (+ IP related to this)
If we are to talk about the Norwegian microelectronics industry based on the 
definition of microelectronics (page 5), then this will be limited to the 
companies that currently work with development and sale of customer-
specified integrated circuits, often also referred to as Application Specific 
Integrated Circuits (ASIC). There are many of these, and Nordic 
Semiconductor, Microchip, Silicon Labs, Texas Instruments, Disruptive 
Technologies, Sony, Integrated Detector Electronics and TouchNetix are good 
examples of such companies. A company such as ARM Norway does not design 
integrated circuits itself but delivers circuit data in the form of so-called IP 
(Intellectual Property) to companies that design finished circuits. It is therefore 
natural to include them according to this definition.
● Step 2: Direct application of integrated circuits (ASIC / FPGA)
However, it is also natural to extend the definition of who is part of the 
microelectronics industry to include companies that directly use integrated 
circuits in their products. This group includes those who develop ASICs for 
their own products and those who use so-called "Field Programmable Gate 
Arrays" (FPGA). An FPGA is a ready-made circuit that can be coded to a 
specific hardware function and where the coding requires many of the same 
design steps as integrated circuits. These can then be mounted on circuit 
boards in the same way as other circuits. Various departments in the 
Kongsberg Group use their own ASIC and FPGA to a large extent in their 
products. Companies such as Datarespons, Cisco, Inventas, Norbit, EmLogic, 
Eidel, and many more, use FPGAs in their products or develop FPGA solutions 

that their customers again use in their products.
● Step 3: Application of ready-made integrated circuits in a self-developed 

system
The next step is to include companies that use ready-made integrated circuits, 
for example for wireless communication provided by Nordic Semiconductor, in 
their products. These are then usually mounted on self-developed circuit 
boards, as part of a larger system. The system often also contains a 
microprocessor for which specially adapted software is developed. With this 
extension of the definition, the number of companies is also significantly 
expanded, not least in the form of start-up companies. Examples here are 
Mode Sensors, Sensor Innovation and 3D Radar. In this case, it will probably 
vary whether the companies define themselves as part of the microelectronics 
industry or pure electronics industry.
● Step 4: Uses ready-made hardware platform - writes custom software
The next step may be companies that use a ready-made hardware platform 
with a microprocessor, for which specially adapted software is then written. 
However, these companies are not normally considered as part of the 
microelectronics industry. To the extent that the definition should also include 
companies in the field of communication technology, many of them will use 
such solutions. For example, Telenor is a communications technology 
company, even though they mainly buy ready-made electronics systems that 
they make available to end users, for example in the form of a mobile 
telephony service.
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Explanation of the categories (in Norwegian) 

● Trinn 1: Utvikling og salg av ASIC (+IP knyttet til dette)
Hvis vi ut fra denne definisjonen skal snakke om den norske 
mikroelektronikkindustrien, så vil dette begrense seg til de bedriftene som i dag 
arbeider med utvikling og salg av kundespesifiserte integrerte kretser, gjerne 
også omtalt som Application Specific Integrated Circuits (ASIC). Disse finnes 
det mange av, og Nordic Semiconductor, Microchip, Silicon Labs (oslo), Texas 
Instruments (oslo), Disruptive Technologies (oslo), Sony (oslo), Integrated 
Detector Electronics (oslo) og TouchNetix, er gode eksempler på slike selskap. 
Et selskap som ARM Norway designer ikke selv integrerte kretser, men leverer 
kretsunderlag i form av såkalt IP (Intellectual Property) til bedrifter som 
designer ferdige kretser. Det er følgelig naturlig å også inkludere dem etter 
denne definisjonen.
● Trinn 2: Direkte anvendelse av integrerte kretser (ASIC/FPGA)
Det er imidlertid også naturlig å utvide definisjonen av hvem som er en del av 
mikroelektronikkindustrien til å inkludere bedrifter som direkte anvender 
integrerte kretser i sine produkter. Det første trinnet her er de som utvikler 
egne ASIC for sine egne produkter og de som anvender såkalte «Field 
Programmable Gate Arrays» (FPGA). En FPGA er en ferdig produsert krets som 
kan kodes til en spesifikk maskinvarefunksjon og der kodingen krever mange av 
de samme designtrinnene som integrerte kretser. Disse kan så monteres på 
kretskort på samme måte som en andre kretser. Ulike avdelinger i 
Kongsberggruppen bruker egne ASIC og FPGA i stor grad i sine produkter. 
Selskap som Datarespons (viken), Cisco (viken), Inventas, Norbit, EmLogic 
(viken), Eidel (viken), med mange flere, benytter FPGA i sine produkter eller 

utvikler FPGA løsninger som deres kunder igjen bruker i sine produkter.
● Trinn 3: Anvendelse av ferdige integrerte kretser i egenutviklet system
Det neste trinnet er å inkludere bedrifter som benytter ferdige integrerte 
kretser, for eksempel for trådløs kommunikasjon levert av Nordic 
Semiconductor, i sine produkter. Disse monteres da gjerne på egenutviklede 
kretskort, som en del av et større system. Systemet inneholder ofte også en 
mikroprosessor som det utvikles spesialtilpasset programvare for. Med denne 
utvidelsen av definisjonen utvides også antall bedrifter vesentlig, ikke minst i 
form av oppstartsbedrifter. Eksempler her er Mode Sensors, Sensor Innovation 
og 3D Radar. Her vil det nok variere hvorvidt bedriftene definerer seg selv som 
mikroelektronikkindustri eller ren elektronikkindustri.
● Trinn 4: Anvender ferdig maskinvareplattform - skriver spesialtilpasset 

programvare
Neste trinn kan være bedrifter som benytter en ferdig maskinvareplattform 
med mikroprosessor, som det deretter skrives spesialtilpasset programvare 
for. Disse bedriftene vil imidlertid normalt ikke regnes som del av 
mikroelektronikkindustrien. I den grad definisjonen også skal omfatte bedrifter 
innen fagområdet kommunikasjonsteknologi, så vil imidlertid mange av dem 
benytte slike løsninger. Da kan man også gå helt til toppen av næringskjeden, 
der for eksempel Telenor er en kommunikasjonsteknologibedrift selv om de i 
all hovedsak kjøper ferdige elektronikksystemer som de gjør tilgjengelig til 
sluttbrukere, for eksempel i form av en mobiltelefonitjeneste.
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Terms and abbreviations

● ASIC: Application-Specific Integrated Circuit is an integrated circuit chip that has been designed for a specific purpose. In other words, optimized to compute a 
single or a set of related functions. 

● FPGA: A Field-Programmable Gate Array is a ready-made circuit that can be coded to a specific hardware function and where the coding requires many of the 
same design steps as integrated circuits. These can then be mounted on circuit boards in the same way as other circuits. 

● IP: Intellectual property
● ME: Microelectronics
● CT: Communications technology
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Creating impact – achieving sustainable results
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