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Den fremtidige Trondheimsregionen 
I dagens internasjonale konkurranse ser vi at ulike regioner utvikler seg ulikt. Noen har stor suksess, 
mens andre sliter med å skape en god utvikling. Flere av de regionene som lykkes har utviklet sine 
særegne fortrinn. Et eksempel er Silicon Valley som er ansett som en motor i teknologiutviklingen innen 
IKT. I Norge er Stavanger oljehovedstaden, Sunnmøre er ansett som en meget dynamisk region gjennom 
sine maritime næringer, og i tillegg har de møbelnæringen. Så hva skiller Trondheimsregionen 
næringsmessig fra andre regioner i Norge? Hva er eller skal være Trondheimsregionens styrke? 
Trondheim har blitt profilert som teknologihovedstaden, basert på byens sterke forsknings og utviklings 
miljøer. Vi mener det ligger et betydelig potensiale i å videreutvikle regionen basert på Trondheims 
teknologi og forskningsmiljøer. 
 

Kunnskap fremtidens naturressurser? 
Internasjonal forskning peker på at sterke forsknings og utdanningsmiljøer vil være stadig viktigere 
kunnskapsbaser i det fremtidige næringslivet. Tidligere var det i hovedsak slik at industrien klynget seg 
sammen rundt naturressursene, enten det var en foss som gav elektrisitet eller en gruve hvor man utvant 
malmer. Mye tyder på at det man i fremtiden vil lokalisere seg rundt er sterke kunnskaps og 
kompetansemiljøer. Gode universiteter og forskningsmiljøer blir for fremtiden det naturressursene har 
vært historisk sett. Det betyr at man bør se på universiteter og forskningsmiljøer som kjernen i det 
fremtidige næringslivet i en region. Med riktige beslutninger og stimulans vil de tunge kunnskaps og 
kompetansemiljøene kunne bli viktige drivere for utvikling og magneter for lokalisering. Å bygge 
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aktiviteter rundt forskningsmiljøene basert på de løsningene og de teknologiene som produseres fremstår 
som en god strategi for å utvikle et solid fremtidig arbeidsliv i en region.  
 

Kommersialisering av Teknologi  
Trondheimsregionen sitt fortrinn i forhold til andre regioner i Norge er at NTNU og SINTEF med sitt 
hovedkontor er lokalisert i Trondheim. I tillegg har vi Høyskolen i Sør-Trøndelag som er en viktig og 
praksisnær utdanningsinstitusjon som har god kontakt med regionens næringsliv. NTNU, SINTEF og 
HIST forsker og utdanner kandidater for næringslivet i regionen og landet forøvrig. En rekke studenter 
skaper egne bedrifter under eller etter studietiden. Å ta vare på disse initiativene vil være meget viktig for 
den videre utviklingen av Trondheimsregionen. Samtidig som det utdannes gode kandidater fra 
utdanningsinstitusjonene, så forskes det årlig for et par milliarder i byens forskningsmiljøer. Trondheims 
utdannings og forskningsmiljøer er i realiteten en forskningsindustri som henter inn betydelige ressurser, 
både økonomiske og menneskelige, til byen hvert eneste år. Det potensialet som ligger i dette har på 
langt nær blitt fullt utnyttet. 
For å kunne skape flere arbeidsplasser basert på dette, så må fokus økes på å skape butikk ut av gode 
forskningsresultater. Dette betyr at det må støttes opp under initiativ som har som formål å få mer 
forretning ut av Trondheims kunnskaps og kompetansemiljøer. Kommersialisering av teknologi vil i så 
måte være en viktig hovedstrategi for regionen. Dette betyr også at byens forskningsmiljøer også må 
være tilgjengelige for og støtte opp under eksisterende teknologibedrifter og næringsliv. Samhandling 
mellom forskning og eksisterende næringsliv vil være vesentlig for å lykkes med strategien. 
Kommersialisering av teknologi betyr å gjøre mer butikk på den kunnskapen forskningsmiljøene har om 
teknikk og teknologi, i god samhandling med eksisterende næringsliv og investormiljøer. 
 

Flere fond etablert 
De siste 10 årene er det etablert en rekke investeringsfond i Trondheim, det er med andre ord mer kapital 
til investeringer tilgjengelig i regionen. Disse fondene vil i hovedsak investere i nye bedrifter som 
springer ut fra byens forskningsmiljøer. Dette er bedrifter som skal sørge for å gi avkastning til 
investorene og skape arbeidsplasser for den voksende befolkningen. For å skape en god utvikling i 
næringslivet er gode investor-miljøer med tilstrekkelig kapital viktig. 
 
 

To suksessfaktorer 
Regionen har derfor et godt utgangspunkt for å skape mange nye og attraktive arbeidsplasser i fremtiden. 
Trondheimsregionen har de to viktigste tingene som skal til for å skape gode bedrifter; gode ideer og nye 
teknologiske løsninger (fra forskningsmiljøene) og penger til å investere i de gode ideene 
(Investormiljøet) Dette er et utgangspunkt mange regioner rundt omkring i verden, og ikke minst Norge, 
vil være misunnelige på. Det å skape mer verdi i form av flere arbeidsplasser ut av de forsknings og 
utdanningsinstitusjonene vi har i regionen gjennom å skape nye bedrifter ut av den kompetansen som 
allerede eksisterer, er en gylden mulighet vi skylder å foredle på best mulig måte for fremtidige 
generasjoner. 
 
 

Trondheimsregionen og Trøndelag lykkes 
Er det slik at Trondheimsregionen har en lang vei å gå for å kunne konkurrere med andre regioner om å 
være en drivende god region for utvikling av nye arbeidsplasser? Om vi ser på tallene så er situasjonen 
slik at Trondheimsregionen ligger på andre plass av regionene i NHOs Nærings NM, kun slått av den 
oljesmurte Stavangerregionen. Trondheimsregionen og Trøndelag er med andre ord godt i gang med å 
lykkes. Det er etablert over 500 teknologibedrifter i regionen de siste 25 årene. GSM teknologien ble 
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utviklet i byens forskningsmiljøer, det er noe regionen bør være stolt av. Vi må ikke fremstille det som et 
nederlag at det var Nokia og Ericson som senere utviklet produkter basert på teknologien. Det samme 
gjelder søkemotor teknologien til Fast og de påfølgende etableringene av Google og Yahoo. Sist men 
ikke minst er det utviklet et aldri så lite industri eventyr på Rosten med Atmel. Dette er bare noen få av 
suksesshistoriene regionen kan vise til. Med en målrettet satsning og en omforent strategi på 
kommersialisering av teknologi så bør det være mulig å gjenskape disse suksessene flere ganger. 
 
 
 

En region for de som vil 
En slik satsning betyr at man tar et valg som legger noen premisser for utviklingen, Det betyr blant annet 
at man går i en retning hvor det er relativt godt definert hva det er det skal satses på. Kobling til 
kunnskaps og forskningsmiljøene i regionen ligger på mange måter som en premiss for denne 
tenkningen. Det betyr ikke at det kun skal satses på ideer som kommer fra Forskningsmiljøene, men 
heller gjerne ideer som kommer fra næringslivet og som kanskje kan foredles noe videre med gode 
koblinger til forskningsmiljøene. Erfaringer viser at det er et enormt tilfang av gode ideer og praktiske 
løsninger i det næringslivet vi allerede har, men bakken opp til Gløshaugen og forskerne oppleves som 
bratt og utilgjengelig. Dette jobbes det med i regi av SNP Trondheimsregionen. Gjennom å definere 
kommersialisering av teknologi som den hovedstrategien som regionen velger, så betyr det også at det 
skapes muligheter i denne regionen for de som faktisk vil oppnå noe innenfor de rammene man har 
definert.  
 

Kjernen: Den praktiske eksperten møter den akademiske eksperten 
Trondheimsregionen har altså et næringsliv som utmerker seg i konkurranse med andre regioner og som 
er vitalt og verdensledende på flere områder. Videre er det som nevnt to måter å se kommersialisering av 
teknologi på. Det ene er kommersialisering av forskningsresultater gjort i forskningsmiljøene, det andre 
er å koble gode praktikere med gode ideer og prosjekter sammen med kunnskapsmiljøer der det 
representerer et mulig fortrinn. Dette handler i stor grad om å la den praktiske eksperten møte den 
teoretiske eksperten. Det er når mennesker som tenker forskjellig, tenker sammen, at de virkelig 
spennende tingene skjer. 
 
 

Kunnskapsmiljøenes styrke 
Nøkkelen til suksess med en strategi for kommersialisering av teknologi ligger i kunnskapsmiljøenes 
styrker, god og relevant forskning som er orientert mot anvendelse. Mulighetsrommet ligger med andre 
ord i miljøenes evne til å gjøre seg relevante for omgivelsene og å bli oppfattet som relevante. Analyser 
de seneste årene viser positive tendenser, det er skapt betydelig med bedrifter innen det som er 
kunnskapsmiljøenes kjerne forskningsområdene slik som IKT, Olje og Gass, Marin, Maritimt og Energi 
og miljø. Dette gjenspeiler kunnskapsmiljøenes store styrke, nemlig bredden. Det er forskningens bredde 
som er NTNU's store styrke, noe som også gjenspeiles i SINTEF. 
 
 

Kunnskapsmiljøenes utfordringer 
Kunnskapsmiljøenes utfordringer er i hovedsak kulturelle og samtidig paradoksalt nok 
kompetansemessige. Det er i liten grad, men med noen få unntak, en entreprenøriell kultur ved regionens 
forskningsmiljøer. Forskningsmiljøene i regionen har i hovedsak tre hovedfokus: utdanning, 
grunnforskning og anvendt forskning (oppdragsforskning).  I tillegg er SINTEF og NTNU i stor grad 
orientert nasjonalt og kanskje i noen grad internasjonalt i sine nedslagsfelt. Det regionale har historisk 
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sett vært beskjedent fokusert. Det gjør at kunnskapsmiljøene har to utfordringer: manglende 
entreprenøriell kultur og kompetanse og en romlig utfordring i at man i større grad er orientert ut av 
regionen og ikke inn i regionen. Så hvordan kan man øke den entreprenørielle kompetansen og gjøre 
Trondheimsregionen i større grad relevant for forskningsmiljøene? 
 
 

Investeringsmiljøene 
Fra årtusenskiftet og frem til i dag er det etablert en rekke investeringsfond i regionen. Denne endringen 
er kanskje en av de viktigste endringene i strukturen i det trønderske næringsmessige landskapet. Det er 
investeringskapital på flere milliarder kroner i disse selskapene. Dette gjør at det er muligheter for 
betydelige investeringer i regionen, samtidig så åpner også dette opp for at det kan trekke til seg nye 
investorer og fond fra eksternt hold. Gjennom de trønderske investormiljøenes nettverk åpner det seg nye 
muligheter for koblinger til andre internasjonale investeringsmuligheter. I januar 2014 eksemplifisert 
med European Investment Fund sin inntreden i SINTEF IV fondet. 
 

Samhandling 
For å lykkes med en strategi for kommersialisering av teknologi er det avgjørende at investormiljøene og 
forskningsmiljøene jobber godt sammen og at det bygges tillit mellom miljøene. Å få til gode prosesser 
mellom disse miljøene hvor det både samtenkes og samskapes vil være nødvendig for å få til en 
langvarig og relevant samhandling som gir gode muligheter for forskerne til å få satt sine ideer ut i livet, 
og for investorene for å få god avkastning på sine investeringer. 
 

Fra ord til handling 
Hva må gjøres for at denne strategien skal transformeres til en suksess for Trondheimsregionen? 
En slik strategi må forankres hos besluttende myndigheter og hos beslutningstakere i næringslivet og i 
forskningsmiljøene. En slik forankring må også sørge for at det etableres et solid eierskap til strategien. 
Deretter må strategien formidles til de det angår i regionen, det betyr at det må mobiliseres entusiasme 
for strategien. 
 

- Det må etableres en rekke kvantifiserbare målsettinger for denne strategien: 
Eksempelvis innen 2025: 
- 1000 nye bedrifter i regionen 
- 20000 nye arbeidsplasser 
- 50 MRD i omsetting? 

 
Vi må få hit de beste professorene innen entreprenørskap og kommersialisering av teknologi. Det bør 
etableres Executive MBA og PhD utdanninger. 
 

- Det etableres arenaer hvor de som har lyktes tidligere møter og kan tjene som rollemodeller for 
de som går med gründerambisjoner. (En ny runde "First Tuesday" variant i regionen) 

- Støtte opp under de entreprenørskapsutdanningene som allerede eksisterer i regionen (IØT og 
Geografisk institutt). Anerkjenne disse tilbudene, bidra til at det blir gjort kjent og får økt status. 
Et viktig bidrag for å øke fokuset på entreprenørskap i regionen, både i næringslivet og i 
virkemiddelapparatet. 

- Etablere et nytt studietilbud og EVU-kurs: Akselerert Regional Innovasjon (ARI). Kontakt 
Asbjørn Karlsen og Sverre Konrad Nilsen for dette. 

- Etablere skreddersydde kommersialiseringsløp innen Marin, Maritimt og Olje og Gass 
- Foreta en gjennomgang av virkemiddelapparatets kommersialiseringsstøtte og gjøre rede for i 

hvilken grad det er tilpasset en FoU-sterk region. 
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- Etablere en arena hvor investeringsmiljøene og forskningsmiljøene kan møtes regelmessig. 
Hensikten er å bygge relasjoner slik at man åpner opp miljøene for hverandre. 

- Etablere et fagråd i NiT på kommersialisering av teknologi som sammen med 
Trondheimsregionen kan bidra til å holde trykket oppe på temaet. 

- Kan Trondheimhandelshøyskole innta en profil som støtter opp om dette, eller utvikle et 
studietilbud på kommersialisering av teknlogi? 
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