
Management for hire 
• CEO 
• CFO 
• Forretningsutvikler 
• Controller  

Strategisk rådgivning 
• Forretningsanalyser 
• Forretningsplaner 
• Strategiprosesser 
• Prosjekt/konseptutvikling 
• Lederstøtte 
• Partnerstrategi/søk 

 

Hovedfokus 
• Industri 
• Teknologi (energi/miljø, 

IKT, olje/gass/maritim) 
• Handel, transport  
• Vekst + Restrukturering  

 

Finansiell rådgivning 
• Tilskudd og egenkapital 
• Lånefinansiering 
• Finansielle analyser 
• Verdivurderinger 
• M&A 

 

Vi bygger eller revitaliserer 

industri- og teknologibedrifter 

i samarbeid med eiere, 

ledere/gründere og investorer ! 

Impello Management – utvikler, synliggjør og realiserer verdier 
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Impello Analysen 2010 
 

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i 
Trondheim siden 70-tallet med spesiell fokus 
på utviklingen siste 5-års periode 



Impello Analysen 2010 
 

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper 
i Trondheimsregionen for perioden 2005 – 2009 
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 I årene 2006-2010 har Impello Management gjennomført en analyse av 
teknologibedriftene i Trondheim. Databasen for Trondheim består p.t. av 360 
selskaper, hvorav 45 avdelinger. 

 Våren 2011 har Impello på oppdrag for Trondheimsregionen i tillegg gjennomført en 
analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i 
Trondheimsregionen.  

 Formålet med undersøkelsen er å kartlegge alle teknologiselskapene som er etablert 
i kommunene som inngår i Trondheimsregionen, dvs. Stjørdal, Malvik, Melhus, Rissa, 
Leksvik, Orkdal, Klæbu, Skaun og Midtre-Gauldal.  

 Analysen tar for seg siste 5-års periode, dvs. årene 2005-2009.  

 Målsettingen med undersøkelsen er å ta temperaturen på teknologibransjen, samt å 
følge selskapenes utvikling og vekst over tid i forhold til sentrale nøkkeltall. 

Bakgrunn 



5 

Fakta om 2009 

 52 aktive virksomheter per 31.12.2009, hvorav 49 med hovedkontor i Trondheimsregionen og 3 
underavdelinger. (Technip, Braillo Norway og KDA). 

 2nyetablerte selskaper i 2009 (Lycro Maskinering og Vibrasense). 

 Ingen selskaper gikk konkurs, flyttet eller ble meldt oppløst i 2009. 

 Netto tilvekst på 2 selskaper fra 2008 (4,1%), sammenlignbart med Trondheim (3,9%). 

 

 

 

Kommentarer 

 Statistikk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen i perioden 2005-2009 
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Fakta om 2009 

 2,94 mrd i samlet omsetning. 

 0,81 mrd i total egenkapital. 

 1.450 ansatte fordelt på 49 selskaper (gjennomsnitt 29,6). 

 16 selskaper oppnådde vekst, 10 selskaper hadde uendret omsetning, og 23 selskaper hadde en 
negativ vekst i omsetning i 2009. 

 56 % av selskapene hadde positiv driftsmargin. 

 Driftsresultatet for den samlede selskapsporteføljen var på +96,6 mill kr. 

 

 Industrielle investorer eier 9 av selskapene. 

 Venture kapital fond hadde eierandel i kun 1selskap. 

 Internasjonale aktører hadde eierandel i 4 selskaper. 

 Ingen selskaper var børsnotert. 

 

Nøkkeltall for 49 teknologiselskaper 
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Status i kommunene 2009 

 Leksvik er den kommunen i analysen med lavest 
innbyggertall. Likevel var Leksvik kommunen med flest 
teknologibaserte bedrifter i 2009.  

 Kommunen med høyest innbyggertall er Stjørdal. 14 
teknologibedrifter var registrert i Stjørdal.  

 Orkdal er kommunen med de største selskapene målt 
etter omsetning og ansatte. 5 av 12 modne selskaper 
er lokalisert i Orkdal og disse omsatte for til sammen 
omtrent 61 % av den totale omsetningen for alle 
selskapene. 

 Melhus hadde 5 teknologibedrifter i 2009, Rissa 3 og 
Klæbu 2. 

 Det var ikke registrert noen teknologibedrifter i 
Midtre-Gauldal eller Skaun i 2009, men det er et 
nyregistrert selskap i Midtre-Gauldal i 2010. 

  

 

Kommentarer 

 Fordeling av bedrifter på kommuner i Trondheimsregionen 2009 
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Utvikling i kommunene 2005-2009 

 Leksvik har vært kommunen i regionen med flest teknologiselskaper siden 2007, mens Stjørdal hadde 
flest selskaper i perioden 2005-2007.  

 Teknologiselskapene i Orkdal har flest ansatte av kommunene (636 ansatte i 2009). Orkdal hadde i 
overkant av 750 ansatte i 2005, men antallet ble redusert med omtrent 100 etter at Bredero Shaw 
reduserte staben i Orkanger med over 100 personer.  

 På andreplass finner vi Stjørdal som har hatt en betydelig vekst i antall ansatte siden 2005. Utviklingen 
er en følge av flere etableringer, samt at selskapene i kommunen har hat generell vekst 

 

 

Kommentarer  

Utvikling i antall selskaper i perioden 2005-2009. Utvikling i antall ansatte sysselsatte i perioden 2005-2009. 
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 Majoriteten av teknologiselskapene i 
Trondheimsregionen driver innenfor avansert 
industriell produksjon (bl.a. Bewi Norplasta, 
Collet Plast, Maskon og Microplast), i motsetning 
til Trondheim kommune hvor det er ingen 
selskaper innenfor denne bransjekategorien.  

Bransjefordeling i 2009 

 Det er en større andel energi/miljø-selskaper i 
Trondheimsregionen enn i Trondheim kommune. 

 Olje/gass/maritim er tredje største bransje. 

 Andelen IKT bedrifter er kun 6,1 % i 
Trondheimsregionen, mot 53,6 % i Trondheim. 

Kommentarer 

 Bransjeinndeling for teknologiselskaper i Trondheimsregionen i 2009. 



 Den eldste blant teknologibedriftene er Microplast i Stjørdal, etablert i 1972.   

 Det har vært en positiv tilvekst i antall teknologibaserte nyetableringer i Trondheimsregionen siden 
starten av 1980-tallet, og etableringstakten har økt etter år 2000.  

 Etter år 2000 har det vært gjennomsnittlig 3 årlige etableringer. 30 av 49 bedrifter (61 %) er etablert 
etter år 2000. 

Kommentarer 

Utvikling i antall bedrifter 1972-2009 
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 Utvikling i antall nyetableringer per år, akkumulert antall bedrifter etablert og gjennomsnittlig antall nyetableringer per år. 
Akse til venstre indikerer antall nyetableringer per år. Akse til høyre viser akkumulert antall etablerte bedrifter. 



Faser i selskapets utviklingssyklus 

Illustrasjonen over definerer fasene start-up, vekst, moden og 0-vekst. 
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Faser i selskapets utviklingssyklus 

 Selskaper som er eldre enn 7 år, som omsetter for 
mer enn 50 mill kr og som har nådd «break-even» 
inntjening i form av akkumulert positivt 
driftsresultat er klassifisert som modne selskaper.  

 Kategorien «levende død/0-vekst» er selskaper 
som er eldre enn 7 år og som har årlig omsetning 
under 20 mill kr. 

 Start-up fasen består av selskaper som er 7 år 
eller yngre og som har lavere omsetning enn 20 
mill kr.  

 Vekstfasen inkluderer selskaper som omsetter for 
mellom 20 og 50 mill kr. 

Kommentarer 
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 Antall selskaper innenfor hver fase i perioden 2005-2009. 



 Antall ansatte blant teknologiselskapene i Trondheimsregionen har vært stigende i perioden 2005-2009, 
og i 2009 var tallet 1.450.  

 Totalt antall ansatte i Trondheimsbedriftene var til sammenligning 4.875 i 2009.  

 Antall ansatte per bedrift var 30 i 2009, mot 18 for teknologiselskapene i Trondheim  

Utvikling i antall ansatte 

Kommentarer 
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 Utvikling i antall ansatte og gjennomsnittlig antall ansatte per bedrift i perioden 2005-2009. Akse til venstre indikerer totalt antall 
ansatt og akse til høyre indikerer gjennomsnittlig antall ansatte per bedrift. Tall i parentes viser vekst i totalt antall ansatte. 
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Omsetningsutvikling 

 Utvikling i totalomsetning, nominell omsetningsvekst og omsetningsvekst justert for inflasjon. 

 Omsetningen blant teknologiselskapene i Trondheimsregionen har vokst betydelig siden 2005, men 
veksten har variert sterkt fra år til år avhengig av utviklingen i de største selskapene.  

 Veksten skyldes delvis at det er blitt etablert flere selskaper i regionen, og i tillegg at selskaper med 
relativt høy omsetning har opplevd sterk vekst.  

 Total omsetning var 3,3 mrd kr i 2009, 

Kommentarer 
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 Teknologiselskapene i Trondheimsregionen har hatt positive resultater i perioden 2005-2009 

 Det samlede driftsresultatet for 2009 var 96,6 mill kr, ned fra 151,5 i 2008 og 150,5 mill kr i 2007.  

 Den negative utviklingen i det samlede driftsresultatet skyldes hovedsakelig dårligere resultater i Elkem 
Tamshavn og Aqualyng. 

 29 av totalt 49 selskaper (56 %) hadde positiv driftsmargin i 2009.  

Resultatutvikling 

 Antall selskaper klassifisert ut fra driftsmargin i 2009. 

Kommentarer 

Andel selskaper med positiv driftsmargin i perioden 2002-2009.  



 Total egenkapital blant teknologiselskapene var 806 mill kr i 2009, opp fra 599 mill kr i 2008.  

 Gjennomsnittlig egenkapital i perioden 2005-2009 var 633 mill kr.  

 Fra 2007 til 2008 ble den totale egenkapitalen redusert med 29 mill kr. Nedgangen skyldes hovedsakelig 
en tilbakebetaling av egenkapital i Bredero Shaw Norway. 
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Total egenkapital 

Kommentarer 

Utvikling i egenkapital (mill kr). Prosent viser økning per år (mill kr). 



Innskutt og opptjent egenkapital 
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Utvikling i opptjent og innskutt egenkapital (mill kr). Prosent viser økning per år. 

 I likhet med teknologiselskapene i Trondheim kommune er hovedandelen egenkapital innskutt. 

 Andelen opptjent egenkapital er høyere blant selskapene i Trondheimsregionen enn i Trondheim.  

 Redusert opptjent EK fra 2005 – 2007 tyder på at det ble utbetalt ekstraordinære utbytter i perioden.  

Kommentarer  
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 Figuren viser antallet selskaper 
hvor respektive eierkategori har 
kontrollerende eierandel 
(majoritetseier).  

 I likhet med teknologiselskapene i 
Trondheim kommune er 
majoriteten av selskapene eid av 
gründere.  

 Det er en langt mindre andel av 
selskapene som har internasjonale 
eiere i Trondheimsregionen enn i 
Trondheim kommune.  

 Det er også en lavere andel 
venture-eide selskaper i 
Trondheimsregionen enn i 
Trondheim kommune. 

 2 bedrifter er eid av to ulike eiere 
med like stor eierandel (50%): 
Maskon AS i Stjørdal og Seat4You i 
Leksvik.  

Kommentarer 

Eierstruktur 2009 

 Kategorisering av investorer med eierandel i teknologiselskaper i 2009.   



H 
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 Selskapene ble tilført til sammen 133,6 mill kr  i egenkapital i 2009.  

 Industrielle eiere representerte 54 % av kapitaltilførselen, internasjonale eiere 35 % og gründere 9 %.  

 Selskapene med mest tilført egenkapital i 2009 var Aqualyng og Bredero Shaw Norway, med henholdsvis 
66,3 mill kr og 45,5 mill kr.  

 Tilførselen av egenkapital har vært stabil i perioden 2005-2009 med unntak av 2008 

Eierstruktur og kapitaltilførsel 

Årlig tilført egenkapital (mill, 2009-kr).  Tilført egenkapital fra internasjonale eiere,  
industrielle eiere, gründere og øvrige i 2009. 

 

Kommentarer 
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Topp 5 tilført egenkapital siste år 

Topp 10 tilført EK siste år 
Økning  
[mill kr] Kilde  Etableringsår 

1  AquaLyng AS   66,4  Private investorer  2002 

2  Bredero Shaw Norway AS   45,5 Internasjonal industriell eier 1992 

3  Dynavec AS   9,6  Private investorer, såkorn, industriell VC 2007 

4  Weee Recycling AS   3,1  Industrielle investorer  2002 

5  Seat4You AS   3,0  Privat investor, industriell investor 2007 

Sum 127,5 

Teknologiselskaper med størst innskutt egenkapital i 2009. Tall i mill kr. 
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 Selskapene som er tatt med i analysen er FoU- og teknologibaserte aksjeselskaper 
(AS) med forretningsadresse i Trondheimsregionen.  

 Impello har identifisert 55 slike bedrifter i Trondheimsregionen, hvorav 52 var 
økonomisk aktiv per 31.12.2009.  
 3 av disse var underavdelinger av selskaper utenfor Trondheimsregionen. 

 De 3 selskapene uten aktivitet per 31.12.2009 er alle etablert i 2010 

 Netto 49 bedrifter var i virksomhet per 31.12.2009. Alle selskaper har levert regnskap for 2009, og 
analysen er følgelig basert på 49 godkjente regnskaper. 

 Den samlede databasen består nå av 415 selskaper i Trondheimsregionen, hvorav 
360 i Trondheim og 55 i regionen 

 Hovedkriteriet for å inngå i porteføljen er at en vesentlig del av selskapets 
omsetning skal komme fra egenutviklede produkter, tjenester, teknologier eller 
metoder.  
 Av denne grunn er for eksempel Statoil avd. Stjørdal holdt utenfor, siden selskapet i all hovedsak benytter 

innkjøpt teknologi og tjenester fra underleverandører.  

 Likeledes er bedrifter som kun er involvert i handelsvirksomhet holdt utenfor porteføljen.  

 Non-profit, statlige virksomheter og stiftelser inngår ikke i analysen. 

 

 

Utvalg, kildebruk og mulige feilkilder 



22 

 Kartleggingen har fanget opp minst 95% av selskapene som går inn i 
utvalgskriteriene over.  
 De bedriftene som likevel kan ha falt utenfor utvalget er enten selskaper med liten/ingen aktivitet og 

neglisjerbar omsetning, selskaper som har avviklet sin FoU- og teknologiutviklingsaktivitet i perioden, eller 
som av ulike årsaker er klassifisert feil.  

 Kildematerialet til analysen er hentet fra offisielle årsregnskap levert til 
Regnskapsregisteret i Brønnøysund.  
 For selskaper som leverer konsernregnskap er konsoliderte tall benyttet.  

 Totalt antall ansatte i selskapene er sannsynligvis 5-10 % høyere enn registrert tall 
siden flere bedrifter har hatt en fortsatt vekst etter regnskapsavslutning 31.12.2009, 
samt at selskapene erfaringsmessig underrapporterer antall ansatte til Brønnøysund.  

 

Utvalg, kildebruk og mulige feilkilder 
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Kontakt 

  
 
 

 

 

 

 

Impello Management AS 

Innherredsveien 7 (vis-a-vis Solsiden) 

Inngang B, 4.etg. 

7014 Trondheim 

www.impello.no 

 

Tel:  90 22 70 00 

Fax: 94 76 38 47 

Bjørnar Reitan (42): Partner 
Siv.øk. Høyskolen i Bodø/SiB, 1992 

Dr.ing NTH Industriell Økonomi, 1998 

 

• FESIL Sunergy (CFO for hire) 

• SmartMotor (CFO for hire) 

• VI Partners / Trøndelag Vekst 

• Ernst & Young Corporate Finance 

 

bjornar.reitan@impello.no  

mobil: 92 64 86 66 

 

 

mailto:bjornar.reitan@impello.no

