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SINTEF TTO 

95 business angels

Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen

http://siva.no/
http://siva.no/


Trondheimsregionen 

• 10 kommuner med mer enn 285.000 innbyggere

• Regionen vokser med 4.000 i året

• Variert næringsstruktur – mange vekstbransjer (ikke 

så konjunkturutsatt som andre regioner)

• Rik på mineraler og naturressurser 

• Mange ansatte i forskning og høyere utdanning; 

internasjonalt fremragende på mange områder

• Nærheten til FoU-miljøene er regionens fremste 

fortrinn

• God på samarbeid på tvers av sektorer

• Felles Strategisk næringsplan



Vi har et meget godt omdømme

Ordkrafts Omdømmebarometer:

• Flere sier de kan tenke seg å bo, jobbe og studere i  

Trondheimsregionen enn i Oslo, Bergen og Stavanger

Vi blir sett på som:

• Det beste stedet å ta høyere utdanning

• Regionen med det beste forskningsmiljøet

• Den tryggeste storbyregionen

Flere spørreundersøkelser sier at:

•Trondheim er Norges beste studieby



Trondheimsregionens to store fortrinn

1. Kunnskapsfabrikkene 

o NTNU, SINTEF og andre FoU-

miljø

2. Storbyen 

o Trondheim som regionens 

dynamo

 Hjernekraften gir grunnlag for vekst i hele 

regionen

 Storbyen øker bolyst og attraktivitet også i 

omlandet



Mer om FoU og kunnskap

Trondheim: 36.000 studenter og 5.500 forskere 

NTNU (Norges største universitet):

33.000 studenter i Trondheim

3.500 årsverk i forskning og undervisning i Trondheim

SINTEF:

1.500 av 2.100 er ansatt i Trondheim

Skandinavias største uavhengige forskningskonsern

40 prosent i Trondheim har høyere utdanning

(høgskole/universitet) - 30 prosent i Norge 

20 prosent av alle forskningsmidler går til Sør-Trøndelag

Mest forskning per hode i Norge: 27.000 kr



Norges største universitet

 https://www.facebook.com/ntnu.no/videos/

My NTNU

https://www.facebook.com/ntnu.no/videos/


Teknologihovedstaden

I følge Impello-analysen 2016 har Trondheimsregionen:

618 teknologiselskaper – en økning på 25% siden 2011

21,9 mrd. i omsetning – en økning på 20% siden 2011

11.695 ansatte – en økning på 10% siden 2011

Felles mål i regionen: 1.000 tech-selskaper med 20.000 ansatte innen 2025



Mulighetenes region 

 En meget attraktiv storbyregion (iht. Omdømmebarometeret)

 Nr. 2 i NæringsNM (iht. NHOs målinger)

 Teknologihovedstaden (NTNU, SINTEF, teknologibedrifter etc -

komplett økosystem)

 Bredt sammensatt næringsliv med mange vekstbransjer – ikke så 

konjunkturutsatt

 Mange store utbyggingsprosjekter i de kommende år

 Vi jobber sammen om en Strategisk næringsplan - med felles, 

ambisiøse mål om vekst i verdiskapingen

 Trondheimsregionen = mulighetenes region



Kort om Næringsforeningen (NiT)

• Interesseforening for bedrifter og kunnskapsorganisasjoner i 
Trondheimsregionen

• Næringsforening for Trondheim, Malvik, Melhus, Skaun, Klæbu og 
Midtre Gauldal

• Handelskammer for Midt-Norge 

• Stiftet i 1862 (i nåværende form fra 1999)

• Ca. 1.650 medlemsbedrifter/organisasjoner med 50.000 ansatte

• 24 fagråd og et aktivt styre med totalt ca. 250 ledere fra regionens 
nærings- og arbeidsliv som jobber på dugnadsbasis for næringsutvikling 
i regionen

• Eget forretningsnettverk for kvinnelige ledere (GROnett) med ca. 650 
medlemmer og for unge ledere/talenter (Ung Arena) med ca. 230 
medlemmer

• Arrangerer årlig mer enn 160 seminar med 12.000 deltagere 

• Aktiv mht. næringspolitikk

• 13 ansatte + 0,40 innleid + 3 studentassistenter

• Jobber med å bedre rammevilkårene for næringslivet i regionen for å 
bidra til vekst i verdiskapingen



Råd og nettverksgrupper i NiT

Handel
Jørgen Sagmo
Retro AS 

Finans
Bent R. Eidem
Danske Bank 

IKT
Snorre Meland
Acando AS

Energi
Svein Olav Munkeby
NTE AS

Havbruk og fiskeri
Leder ikke utpekt

Mat og drikke
Aslaug Rustad
Oi! Trøndersk Mat      
og Drikke

Bygg og anlegg
Kjell Håvard Nilsen
ÅF Advansia

Reiseliv
Cathrine Stadsvik
Comfort Hotel Park/
Hotel Augustin

Eiendom
Knut Efskin
Norion Næringsmegling 

Kreative og 
kulturbaserte 
næringer 
Bente Dyrseth
Trøndelag Teater

Olje og gass
Frank Wettland
Teekay Petrojarl
Production AS

Helse
Leder ikke utpekt

NiT Melhus
Dag Runar Båtvik
Norgeshus

NiT Malvik
Olav Løvseth
Sveberg Handels-
og Næringspark AS 

NiT Skaun
Even Lefstad
Da-Tel AS

NiT Klæbu
Bjørn Riise
Klæbu Sparebank

NiT Midtre Gauldal
Steffen Rogstad
Ramudden Norge AS

Internasjonalt Råd
Fredrik Karlsen
Doble Transinor AS

Ledelse og 
kompetanse
Ketil Olsen, Volo AS

Infrastruktur og 
samferdsel 
Gunnar P. Lian
Rema Distribusjon

Styrearbeid 
Nina Straume Stene
KPMG

Kommersialisering
av teknologi
Herbjørn Skjervold
ProVenture

GROnett
Berit Rian, NiT

Ung Arena 
Olav Lindebrekke 
SpareBank 1 Regnskapshuset

Bransje-fagråd Tverrfaglige råd Geografiske råd



Strategiske satsningsområder 

• Kommersialisering av teknologi

• Bidra til en økning av antall teknologiselskaper og ansatte i disse                                        

Mål: 1.000 bedrifter med 20.000 ansatte i 2025!

• Økt kommersialisering fra FoU-miljøene

• Kultur og nettverk, samt branding

• Styrke risikokapitaltilgangen i hele verdikjeden 

• Offentlige innkjøp som verktøy for innovasjon og start-ups

• Tilgang på relevant kompetanse

• Relevans i utdanningen 

• Få flere studenter til å bli i regionen etter endte studier

• Bedre samarbeid mellom videregående skole/næringsliv (spesielt ifht. yrkesfag)

• Synliggjøre og utvikle den kompetansen som finnes i næringslivet i regionen

• Internasjonalisering av næringslivet

• Gjøre regionens SMB-bedrifter bedre rustet til internasjonal satsing og vekst

• Kompetanseheving og erfaringsutveksling

• Nettverksbygging



Prioriterte næringspolitiske saker 2017

• Økonomisk vital og miljømessig god sentrumsutvikling i alle våre 

kommuner 

• Mer bolig- og næringsareal i våre sentrumsområder

• Sikre tilgjengelighet til sentrum for alle brukere

• Helhetlig areal- og samferdselspolitikk i regionen

• Rask oppstart av FV704 til Tulluan som del av Miljøpakken 3

• Få oppgradering av FV30 Støren – Røros inn i STFKs planer

• Sikre nok bebyggbart næringsareal i regionen i et 30-års perspektiv

• Oppfølging av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

• Bidra aktivt til at revidert plan gjennomføres, med spesiell fokus på:

• Mer næringsfremmende politikere og offentlige administrasjoner

• Kommunal saksbehandling av bygge- og reguleringssaker skal være blant de 

korteste i Norge målt hhv. fra første innsendte søknad og fra komplett søknad 

Regionale/lokale saker:



Prioriterte næringspolitiske saker 2017

• Bygge nasjonal finansindustri og flere/større aktive eierskapsmiljø

• Regionalt ansvar for nasjonalt investeringsmandat i Trondheim

• Sikre nok utviklingskapital i alle faser for gründer- og vekstbedrifter

• Gode utviklingsmuligheter for FoU/utdanningsinstitusjonene

• Byintegrert campus med Innovasjonssenter

• Ocean Space Centre

• Helhetlig transportsystem for gods- og persontransport på vei, bane, sjø og 

med fly

• Nasjonal transportplan 2018-2029 må inneholde:

• Ny godsterminal på Torgård, inkl oppgradering av vegsystem Sandmoen/Heggstadmoen

• Oppgradering av kapasitet og kvalitet på Dovrebanen

• 15 min frekvens på jernbane fra Melhus til Stjørdal

• Elektrifisering av Trønderbanen

• Enhetlig utbygging av Nye Veier AS sin portefølje i Trøndelag, inkl. Melhus – Skjæringstad

Nasjonale saker:



Skaun – den beste bokommunen!

• Hva er status ifht. næringsutvikling i Skaun i dag?

 Høy befolkningsvekst  

 Nedgang i antall private arbeidsplasser (2013-2015: -1,8%)

 Få private virksomheter; 299 bedrifter + 185 innen primærnæringene; 116 offentlige (2016)

• Hvilken rolle kan Skaun ta i Trondheimsregionen?

 Den beste bokommunen! 

 Har allerede et godt utgangspunkt: kombinasjonen urban og landlig

• Hva skal til for å nå målet?

 Nok tilgjengelig, attraktivt boligareal – for alle boformer 

 Godt offentlig tjenestetilbud – skoler, barnehager, etc. 

 Sosiale møteplasser, kultur, idrett, frivillighet

 Lokal handel og servicevirksomhet

 Kommunen må tilrettelegge for lokalt næringsliv som understøtter målet om den beste 

bokommunen - og for lokal gründervirksomhet



Takk for oppmerksomheten!


