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NTNU og SINTEF - Viktigste 
fagmiljø for norsk industri!

NTNU og SINTEF i Trondheim rangeres på 
topp som samarbeidspartner av norske 
industribedrifter. 

Det viser en undersøkelse Norsk Industri har 
gjort blant 380 av sine konserner og bedrifter.

Hele 96 prosent svarer at NTNU eller SINTEF 
i Trondheim er det fagmiljø de rangerer som 
viktigst. 



NTNU er best på nyskaping

• De siste 10 årene har NTNU-miljøet etablert ca 100 
kunnskapsbedrifter.

• Hvorav 80% av selskapene fortsatt har 
forretningsadresse i Midt-Norge.

• Hvorfor er vi gode?
– Hovedfokus teknologi – forskningskvalitet og relevans
– Innovasjonsøkosystem med høy kvalitet
– Samarbeid med industri

• Gjennom ”Take-Off” har 225 prosjekter ført til 165 
bedrifter i Midt-Norge 5 år etter oppstart. 
– (20 ideer->(2+2+2) 2x pr år )
– Årlig ekstern finansiering (krevende)
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NTNU Nyskaping
• NTNU Technology Transfer (NTNU TTO as)
• Gløshaugen Incubator
• NTNU Entreprenørskolen
• Eksperter i team
• Venture Cup
• Midt Norge Take- Off 
• Partnere for nyskaping 
• Utspring/Ideportalen
• Etter- og videreutdanning
• Start NTNU
• Store industripartnere
• …..

Innovasjons-
økosystemet
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Partnere for nyskaping
• Samarbeid med regional bank 

(SMN 1) og energiverk (NTE). 7 
mill pr. år. 

• Står bak blant annet:
– Topplederkonferanse, CEOs møter 

akademiske ledere
– Grundernes Oscarfest Innovator, (14.april)
– StartStøttestipend til grundere (a kr. 500 

000), 
– Satsing på Design, fremtidens bygg og 

grønne Trøndelag for å utvikle regionen 
basert på NTNUs kompetanse.

– …………
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Utdanning og entreprenørskap
Eksperter i team – obligatorisk på masternivå (7,5 stp)
• Bruke egen fagkompetanse og utvikle samspill-kompetanse
• Relevante problemstillinger fra samfunns- og næringsliv
• Pilot Grønne Trøndelag – 300 studenter våren 2011

Entreprenørskolen
• 2 årig masterprogram
• Teori, praktisk erfaring med oppstart av bedrift, utenlandsopphold Boston
• Modulbasert tilbud i immaterielle rettigheter, Master, EVU

Studentenes egen kontakt med arbeidslivet
• Start NTNU, Venture Cup, Midt Norge Take-off, Ideportalen, 

Næringslivsdager
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Utdanning og praksis
• Ideportalen.no

– Studentoppgaver i bedrift 
– Alle studenter i Norge kan presentere seg/søke jobb på ideportalen
– NTNU, UiT, UMB, HiNT, HiST, HiMolde og BI Trondheim/Oslo 
– Vil bli finansiert som ideell forening - alle norske læresteder inviteres med

• God erfaring med næringslivsringer i siv.ing.- 
programmene
– Studentrekruttering
– Skaffe praksisplasser
– Innspill til faglig utvikling

• Humanister i praksis (7,5 stp)
– Semesteremne og tre ukers praksis 
– Student og bedrift bevisstgjøres på humanisters kompetanse



Et eksempel på hvordan vi kan få til MYE mer! 

NTNU Discovery – tilskuddsmidler:

• Til verifisering av flere ide’er gjennom testing av nye prototyper.
• For å realisere fullt ut nyskapingspotensialet ved NTNU
• For å etablere flere kunnskapsbedrifter i regionen



Etter selskapsetableringFør selskapsetablering

NTNU Discovery dekker behovet

Offentlig ansvar Felles ansvar Bedriftens ansvar

Statlig
finansiering



Hva er NTNU Discovery?

• Verktøy for å teste flere ide’er og få flere oppfinnelser ut fra NTNU .

• Støtte nye innovasjonsprosjekter ved NTNU med minimum 5 MNOK 
pr år eksterne midler.

• 3-årig pilotprosjekt med evaluering av måloppnåelse før eventuell 
videreføring.
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Regionalt samarbeid

Orkladal
Trondheim
NTNU/SINTEF

VerdalLeksvik

Samhandling med FoU-miljøene 
for å fremskaffe ny kunnskap

Samarbeide mellom bedrifter for 
økt markedskraft

Stjørdal

Utvikle industrimiljøer som kan ta 
gevinst av NTNU/SINTEF

Få fram nettverksentreprenører
og samfunnsentreprenører Overhalla

Hemne

Skogn



WWW.UTSPRING.NO

Noen oppnådde resultater IMN/UTSPRING
• Støtte av ca 50 forretningsideer, bla.

– Lyng composite, Ortodent, Seat4You, Konveks, Vannsenter, Pelagic 
Power, Securo, CruSin, Resman, Suvitek, AgroMarin

• Etablering av 2 næringshager
– Leksvik Industriell vekst i Vanvikan og OBU i Orkanger/Meldal

• Bl.a. startet 4 samarbeidsprosjekter mellom industrimiljøene 
• Flere samarbeidsprosjekt mellom NTNU og SINTEF-ansatte og 

industrimiljøene
– Dynavec
– Vindklynge på Verdal og Arena Automasjon

• Koblingsvirksomhet: Securo mot arkitekt ved NTNU, Ecowat og 
CerPoTech mot Orkdalsmiljøet,  Maskon mot Rupro, Dynamic Rock 
Support mot mulige produsenter, SmartMotor mot Leksvikmiljøet, 

• Vannklynge Leksvik – Arena?
• Hist-studenter i praksis-LIV/Leksvik
• Regionalt FoU-fond



Dynavec AS

• Regionale krefter - 
internasjonale 
leveranser

• Basert på unik 
teknologi  fra NTNU 
som forhindrer 
sanderosjon på 
vannkraftturbiner 
leverer Dynavec AS 
turbiner til et 
internasjonalt 
marked. Adresseavisen, 20. august 2009



Dynavec AS

• Samarbeid mellom forskningsmiljø ved NTNU og 
industrimiljø i Vanvikan/Leksvik.

• Underleverandører: Delprodukter AS på Kvål og PTM 
AS  i Leksvik.

• TrønderEnergi og Midt-Vest Fondene har investert 20 
MNOK.



Chapdrive AS

• Nytt girsystem som muliggjør offshore vindkraft. 
• Første felttest på feltstasjon Valsneset, eid av Viva AS.
• Miras AS i Mo i Rana er underleverandør.
• Kobling til Arena Vindkraft  og NOWITECH
• 20 ansatte og hovedkontor i KLP-bygget på Lade. 
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April 2010www.ntnu.no

New Index

• Utvikler løsninger for interaktive tavler
som kobles til eksisterende utstyr

• Varemerke Anyboard
• Gründer er Tormod Njølstad ved

Institutt for fysikalsk elektronikk 
• Plastdeler produseres av

Industriverktøy i Leksvik
• Løkken bedriften Simpro produserer elektronikk, og 

tar sammenstilling montasje av produktet
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April 2010www.ntnu.no

Fesil Sunergy
• Skal produsere og levere silisium av solcellekvalitet 

basert på den metallurgiske Solsilc-prosessen som er 
utviklet i tett samarbeid med SINTEF 

• Ca. 70 prosent mindre energiforbruk enn standard 
kjemisk prosess

• Inntil 90 prosent lavere CO2-utslipp
• Prøveproduksjon på Lilleby smelteverk i Trondheim
• Orkanger er en sannsynlig lokalisering for 

fullskalafabrikk – nærhet til kompetansemiljø er viktig



MemfoACT AS

• 2. driftsår: Fem nye 
arbeidsplasser.

• 3. driftsår: Investering fra 
regionale og nasjonale 
investorer.

• 4. driftsår: Etablerer egen 
fabrikk for produksjon av 
membraner i Trøndelag, 
HVOR? 
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April 2010www.ntnu.no

Dynamic Rock Support

• Utvikler bergsikringsbolter for gruveindustrien
• Basert på forskning ved NTNU
• Lokal investeringskapital inn i selskapet 

(Orkdalsselskapet Salvesen & Thams)
• PÅ JAKT ETTER LOKAL PRODUSENT !!!



Vi kan få til MYE mer!

Positiv vilje! 
- Er et godt 

utgangspunkt 

Trøndelags største fortrinn: 

Teknologi, forskning og utdanning
Kulturutfoldelse og opplevelse
Naturressurser og matsatsning



Positiv vilje! 
- Er et godt utgangspunkt

Fundament for planen:  
• Kunnskapsmiljøene er regionens sterkeste 

fortrinn.

• Vår viktigste oppgave å beholde dette 
fortrinnet, å bruke kunnskapen til å utvikle 
dagens bedrifter og å starte opp nye basert 
på kunnskapsmiljøene.

Mål:
• Trondheimsregionen skal være best på å 

utvikle og starte bedrifter basert på 
forsknings- og utviklingsmiljøene og 
utdanningsinstitusjonene.

• Trondheimsregionen skal være best på 
samarbeid mellom næringsliv, FoU/ 
utdanningsmiljø og offentlige myndigheter 
(Triple Helix) på områder hvor det er 
betydelige marked. ……

• ……..

Stra
teg

isk
 nærin

gsplan 

for T
rondheim

sre
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Trondheimsregionen 
= nyskapingsregionen!

• NTNU/SINTEF skaper nye bedrifter fra FoU og er best i Norge!

• Hva gjør vi for å bli bedre?
– NTNU Discovery
– Etablering av en Innovation week for kunnskapsbasert innovasjon, der vi 

sammen viser frem vår attraktivitet! 
– Etablering av et Innovasjonssenter og Science park 

• Anbefalinger til regionen for å få flere kunnskapsbedrifter:
– Stipendordinger for de som etablerer seg her av kunnskapsbaserte 

nyskapingsbedrifter? (gjerne utdelt ifm. Innovator). 
– Billige lokaler å leie for nyetablerte bedrifter 
– Konkurransedyktige lån 
– Investeringsgodtgjørelser
– Generelle rammebetingelser for yngre familier
– etc
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