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1 Kunnskapsnav Trondheimsregionen 
 
"Universitet og forskningsinstitusjoner som er sterke innen forskning og teknologi, vil være i front i 
kunnskapsproduksjon, og ha potensial til å ta denne kunnskapen i bruk. Når disse universitetene og 
forskningsinstitusjonene evner å koble denne kapasiteten med de faktorer og ressurser som trengs for koble 
ideer og markeder, oppstår det store muligheter for å skape entreprenørbasert økonomisk vekst lokalt, 
nasjonalt og globalt" Ed Roberts, MIT. 

2 Bakgrunn 
 
De ti kommunene i Trondheimsregionen vedtok i 2010 en strategisk næringsplan for regionen (som også 
fylkeskommunen har gitt sin tilslutning til). Planen var basert på et forslag som kommunene hadde gitt 
Næringsalliansen for Trondheimsregionen (bestående av næringsforeningene) i oppdrag å utarbeide i 
samarbeid med en lang rekke andre relevante aktører.1 Plandokumentets undertittel er "Om hvordan vi skal 
forene hjernekraft og handlekraft"2, og planen har som eksplisitt premiss at "NTNU og de andre 
kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn". Bedre utnyttelse av forskningsmiljøene i Trondheim for 
næringsutvikling i regionen gjennomsyrer planen. Dette er i tråd med andre regionale utviklingsstrategier 
som har vokst fram i Trøndelag i kjølvannet av den etter hvert så mye omtalte rapporten fra OECD3, som 
framhevet at Midt-Norges fremste fortrinn i kunnskapssamfunnet var forsknings-, utviklings- og 
utdanningsinstitusjonene med NTNU og SINTEF (og samarbeidet mellom dem) i spissen, men at dette 
fortrinnet var underutnyttet med tanke på oppgradering av næringsliv og forvaltning i regionen selv. 
To av næringsplanens mål (med tilliggende strategier) gjelder derfor etablering av bedrifter basert på disse 
kompetansemiljøene, og utvikling av det som ble omtalt som kunnskapsnav, et relativt nytt begrep den gang. 
Det sistnevnte målet er formulert som at "Trondheimsregionen skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 internasjonale 
kunnskapsnav," uten at begrepet er nærmere omtalt i plandokumentet. Organisasjonen Trondheimsregionen 
har bedt SINTEF om en faglig utdyping av dette, en relevant situasjonsanalyse, og forslag til hvordan denne 
målformuleringen kan omsettes i praktiske strategier. Denne rapporten er et svar på det. 
Som det vil framgå, har vi i løpet av prosjektet funnet det hensiktsmessig å fokusere på regionens evne til å 
kommersialisere teknologi, særlig fra de offentlige og halvoffentlige4 forsknings- og utdanningsmiljøene. 
Denne funksjonen er ett av de viktigste bidragene som regionen i dag gir til Norges posisjon som globalt 
kunnskapsnav innenfor tre næringsområder: offshore olje- og gassutvinning, maritime næringer, og 
sjømatproduksjon. Disse næringene har sterkere konsentrasjon av bedrifter, og dermed arbeidsplasser og 
verdiskaping, andre steder enn i Trondheim og omegn. Allikevel vil regionen ha stor nytte av å fokusere på 
denne funksjonen fordi det vil videreutvikle forsknings- og utdanningsmiljøene i byen og deres posisjon som 
viktige bidragsytere til næringsutvikling i krevende global konkurranse. Dermed vil også regionens 

                                                      
1 Ordet Trondheimsregionen er flertydig. Heretter bruker vi det fortrinnsvis om samarbeidet mellom de ti kommunene 
og fylkeskommunen, styrt av det politiske fellesorganet Trondheimsregionen-regionrådet, koordinert og drevet fram 
gjennom et sekretariat med Trondheim som vertskommune. Når vi snakker om det geografiske området som dekkes av 
disse kommunene, bruker vi ikke dette ordet, men uttrykk som regionen, Trondheim og omegn, og så videre. Når vi 
snakker om det bredere aktørbildet i denne geografiske regionen, unngår vi også å bruke ordet Trondheimsregionen, for 
å unngå uklarheter. 
2 Trondheimsregionen (2010): Strategisk næringsplan. Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft. 
Trondheim: [Trondheim kommune]. 
http://trondheimsregionen.no/images/stories/dokumenter/110110_Endelig_kortversjon.pdf 
3 Sotarauta, Markku, Patrick Dubarle, Magnus Gulbrandsen og Claire Nauwelaers (2006): Supporting the contribution 
of higher education institutions to regional development. Peer review report: Trøndelag (Mid-Norwegian Region), 
Norway. Paris: OECD. http://www.oecd.org/dataoecd/8/2/37089380.pdf 
4 Selv om forskningsinstituttene i regionen for det meste er helt eller delvis i privat eie, gjerne som allmennyttige 
stiftelser, kalles de noen ganger halvoffentlige, bl. a. fordi en del av omsetningen består av konkurransebaserte 
offentlige tilskudd. 
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attraktivitet for bedriftsetableringer i disse bransjene øke, nærmest uavhengig av avstanden til de 
naturressursene som utvinnes og foredles. Den kultur og kompetanse for kommersialisering som da bygges 
opp, må være av ypperste kvalitet for å lykkes. Miljøene for kommersialisering rettet mot andre 
kompetansefelt og næringer som vil ha større tilbøyelighet til vekst i Trondheimsregionen selv, vil helt klart 
dra nytte av dette, uten at en trenger å velge noen "vinnerbransjer" i forkant. 
Det samlede miljøet i og rundt Trondheim kan altså sies å ha en særlig viktig funksjon i norske globale 
kunnskapsnav gjennom bidrag til ny eller utvidet næringsvirksomhet, noe som understreker sammenhengen 
med næringsplanens mål om å etablere flere bedrifter med utspring i forskningsmiljøene. 
Rapporten er derfor oppbygd som følger. I kapittel 3 gjør vi kort rede for hva som ligger i det nye begrepet 
om kunnskapsnav og hvordan det forholder seg til eksisterende begreper og teorier som ofte legges til grunn 
for næringspolitiske strategier. Dernest forklarer vi i kapittel 4 hvordan vi gikk fram for å kartlegge 
regionens delaktighet i kunnskapsnav med sterk lokalisering i Norge, og hva vi fikk ut av kartleggingen som 
var av særlig betydning for forslag til tiltak (kapittel 5). Selve kartleggingsresultatene ligger bakerst i 
rapporten som vedlegg. Så presenterer vi i kapittel 6 forslag til strategier og tiltak basert på det vi fant og på 
vår samlede erfaringsbase om hva som vil fungere. Det er helt klart at et interkommunalt samarbeidsorgan, 
som Næringsrådet, verken kan eller bør ta ansvaret for å utvikle dette alene, så vi har også lagt vekt på 
rolledeling og samspill mellom ulike aktører lokalt og nasjonalt. 
 

3 Om kunnskapsnav, klynger, triple helix og andre begreper i innovasjonsøkologien 

3.1 Kunnskapsnav er kjernen i klynger med sterk kunnskapsdynamikk 
Det begrepet om kunnskapsnav som har fått sterkest feste i den norske debatten, er dyrket fram gjennom en 
omfattende analyse av norsk næringsliv i internasjonal konkurranse på 2000-tallet5. Hovedforfatteren, Torger 
Reve, har preget forståelsen på policy-nivå av norsk næringsliv i flere tiår. Hans to store analyser av et 
konkurransedyktig Norge6 og et verdiskapende Norge7 bidro sterkt til å gi begrepet om næringsklynger 
(engelsk: cluster) den sterke posisjon det har fått i den norske debatten. Begge studiene brukte Michael 
Porters klyngebegrep. En klynge består i denne betydningen av en geografisk konsentrasjon av bedrifter 
innen en næring og beslektede næringer som både rivaliserer sterkt og som har samarbeid på flere områder, 
både langs verdikjedene og på tvers av dem, og av relevante støtteorganisasjoner som finansiører og 
forsknings- og utdanningsinstitusjoner som er godt tilpasset behovene i næringen. Det er gått inflasjon i 
klyngebegrepet fordi det er etablert mange gode støtteordninger for bedriftsmiljøer som har ambisjon om å 
styrke samarbeidet seg imellom og dermed utvikle et næringsmiljø med klyngekarakter, men Reve er klar på 
at Norge bare huser et lite antall klynger: olje og gass, metaller, shipping, treforedling og fiskeindustri er de 
konkurransedyktige klyngene i 1992-studien, og sektorene energi, maritim og sjømat ti år senere (med 
viktige støttefunksjoner i IKT, finans og handel). Analytisk legger han til grunn de fire kreftene som 
enkeltbedriftenes strategivalg må forholde seg til: innsatsfaktorer, etterspørsel, konkurranseforhold, og 
relaterte næringer og støtteinstitusjoner, popularisert som Porters "diamant", og med myndigheter og 
tilfeldigheter som ytterligere omkringliggende forhold. Disse to klyngestudiene til Reve legger liten vekt på 
regioner som er mindre enn Norge som helhet. 
Når Reve og Sasson ser på klyngedannelser internasjonalt ti år senere, observerer de at både de sterkeste 
forskningsmiljøene og de sterkeste bedriftsmiljøene klynger seg sammen enda mer enn tidligere på en global 
skala. Innen næringer som IKT, bioteknologi, finans, film osv., er det ikke ti sentre omkring i verden som 
slåss om hegemoniet, men ett eller to miljøer som er langt større enn de øvrige og dermed setter mange av 
standardene for hva det vil si å være internasjonalt konkurransedyktig. Ettersom toneangivende 
forskningsinstitusjoner og bedrifter trekkes mot de samme knutepunktene, på engelsk hub-er eller på norsk 

                                                      
5 Reve, Torger og Amir Sasson (2012): Et kunnskapsbasert Norge. Oslo: Universitetsforlaget. 
6 Reve, Torger, Terje Lensberg og Kjell Grønhaug (1992): Et konkurransedyktig Norge. Oslo: Tano. 
7 Reve, Torger og Erik W Jakobsen (2001): Et verdiskapende Norge. Oslo: Universitetsforlaget. 



 

PROSJEKTNR 
102002853 

 

RAPPORTNR 
A25468 

VERSJON 
Versjonsnummer 5 av 17 

 

også nav, kan en mistenke at nettopp utnyttelsen av ny kunnskap er et fellestrekk for de stedene som har 
slike konsentrasjoner. Mange studier tyder på at kunnskapsmiljøene spiller en mye sterkere rolle i den 
industrielle dynamikken i de sterkeste klyngene enn for bare ti år siden8. Man kan (fortsatt) snakke om at 
produksjon og bruk av ny kunnskap i høy grad skjer i en allmenning, slik at den er tilgjengelig for alle 
aktørene, selv om det selvsagt er mye hemmelighold for at hver enkelt bedrift skal kunne dra nytte av sine 
egne investeringer i forskning og utvikling. Den sterke samlokaliseringen globalt tyder imidlertid på at 
kvaliteter ved denne kunnskapsallmenningen blir stadig viktigere for bedriftenes lokaliseringsvalg – ikke for 
hvor de plasserer produksjonsanleggene sine, men utviklingsavdelingene. 
Reve og Sasson har derfor i sin studie fokusert mye mer på forskningsinstitusjonenes rolle i klyngeutvikling 
enn tidligere, og har brukt hele fire av sine seks indikatorer på klyngene til å karakterisere nettopp denne 
kunnskapsallmenningen. Dette gjelder utdanningens attraktivitet i regionen for bedriftene (at den har høy 
relevans, kvalitet og kapasitet), at den er attraktiv for talent (at de flinkeste personene heller søker dit enn 
andre steder), at regionens forsknings- og innovasjonsmiljø er av så høy standard at toneangivende 
bedrifter vil samarbeide med dem, og at regionen er attraktiv for kompetente eiere (og særlig slike som er i 
stand til å ta uferdig teknologi fram til et globalt marked).  De to siste indikatorene gjelder klyngeattraktivitet 
(altså at klyngekonsentrasjonen er så sterk i regionen at bedrifter går glipp av mange fordeler hvis de ikke er 
til stede) og miljøattraktivitet (at regionen gir bedriftene fortrinn i forhold til å møte nye miljøkrav osv.). 
Det er også besnærende at de snakker om nærings- og kunnskapsmiljøenes attraktivitet, og ikke om rent 
objektive størrelser. På den ene siden gir dette rom for individers og bedrifters strategiske preferanser, slik at 
lokaliteter kan utvikle hver sin nisjespesialisering basert på gjensidig tiltrekningskraft mellom bedrifter og 
mellom mennesker. På den andre siden gir det også et spillerom for myndighetenes policy for tilrettelegging 
gjennom å styrke de sider av miljøet, herunder særlig kunnskapsallmenningen, som virker attraktivt for den 
typen mennesker og bedrifter som kan bidra til regionens pågående eller ønskede utvikling. 
En attraktiv kunnskapsallmenning og et attraktivt næringsmiljø forøvrig karakteriserer altså presumptivt de 
sterkeste klyngene globalt i dag, men det trengs ytterligere en komponent: bedriftenes (og 
forskningsinstitusjonenes) evne til å faktisk utnytte de mulighetene som miljøet gir. Dette kaller Reve og 
Sasson kunnskapsdynamikken, altså hvordan samspillet bidrar til å gi kunnskapsproduksjonen en retning og 
kunnskapsutnyttelsen en strategisk rolle i bedriftenes innovasjonsarbeid, og hvordan dette driver 
konkurransen i klyngen og dermed også konkurransekraften vis-à-vis bedrifter i andre miljøer. For å 
illustrere sin analysemodell, legger de de seks attraktivitetskriteriene ut som aksene i en sekskant og legger 
til kunnskapsdynamikken som en høydeakse i midten. Dermed har de en "smaragd" og kan utvide Porters 
juvelsamling. Og de eneste næringsmiljøene som globalt sett har kunnskapsnav i Norge, sier Reve og 
Sasson, er olje- og gassutvinning, maritim virksomhet, og sjømatproduksjon. De to første har til og med så 
sterkt overlapp, særlig på leverandørindustrisiden, at de snakker om en offshorekonsentrasjon. Dette er klart 
interessant også i forhold til framtidige muligheter i offshore vindkraft osv. 

3.2 Er det bare kunnskapsnav som gjelder fra nå? 
Hvordan går Reves nyeste forståelsesramme og kunnskapsnavbegrepet sammen med andre, og mer 
velkjente, teorier om det komplekse samspillet som etter hvert mange omtaler som innovasjonsøkologien? 
Triple Helix-samspillet mellom industri, universiteter og myndigheter9 har et visst fotfeste i Norge. 
Myndighetenes rolle i slike samspill er i Norge ofte redusert til et spørsmål om finansiering av samarbeidet 
mellom de to øvrige parter og noen ganger også til tilrettelegging av arenaer for at de skal møtes. I 
kunnskapsnavets smaragdmodell ser vi klart at lokale eller regionale myndigheter også kan ha betydning for 
flere attraktivitetsdimensjoner, gjennom arealplanlegging, tilrettelegging for gode studentmiljø og gode 

                                                      
8 Hans-Dieter Evers er blant de som har etablert alternative begrep om kunnskapsnav basert på denne innsikten. Evers, 
Hans-Dieter (2008): Knowledge hubs and knowledge clusters: Designing a knowledge architecture for development. 
ZEF Working Paper Series 27, Bonn: University of Bonn, Department of Political and Cultural Change, Center for 
Development Research. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8778/ 
9 Leydesdorff, Loet og Henry Etzkowitz (1998): “Emergence of a triple helix of university-industry-government 
relations.” Science and Public Policy Vol. 23, s. 279-286. 
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bymiljø, utvikling av møteplasser for forskning og næring, gode rammevilkår og veiledning for etablerere, 
osv., foruten å gå inn spesifikt med fokuserte satsninger der det oppstår spesielle muligheter eller barrierer i 
regionen. Richard Floridas forskning om den kreative klasses betydning for en regions utvikling10 kan også 
knyttes til stedsattraktivitet. Han sier faktisk også at det er stedet, altså byen med alle dens uformelle 
møteplasser, og ikke enkeltbedriftene, som er der de viktigste innovasjonsgrepene skjer (i alle fall før det 
trengs store investeringer). Attraktivitet er også kjernen i en modell som Telemarksforsking har utviklet for 
Kommunal- og regionaldepartementet, beregnet på utviklingsarbeid i utkantkommuner11, men 
attraktivitetsdimensjonene i den modellen handler om helt andre forhold enn smaragdmodellen. Smaragden 
har en dimensjon for eierskapsattraktivitet, men den må helt klart differensieres i forhold til forskjellige faser 
i et innovasjonsforløp og spesielt med tanke på den kompetanse som trengs for å føre helt ny og ukjent 
teknologi inn i konkurranse med eksisterende løsninger12. Andre forskere kritiserer klyngestudier i Porter-
tradisjonen dels for at klyngebegrepet er for lite håndgripelig, og dels for at de har en lite uttrykt forståelse av 
de nærhetsbetingelser (geografisk, sosialt og kognitivt) som underbygger kunnskapsdynamikken13. Selv om 
Reve nå tydeligere tilkjennegir betydningen av forskning innen fagområdet økonomisk geografi for å forstå 
hvordan kunnskapsallmenningen virker, er det likevel fortsatt mye arbeid å gjøre med å forstå hvilke 
samspillseffekter som trenger svært korte avstander for å fungere. For eksempel er det mange gode studier av 
hvordan forskere må jobbe i samme laboratorium for å kunne være effektive i kunnskapsoverføring, selv om 
de regelmessig reiser verden rundt og formidler sine resultater. 
Det er med andre ord neppe noe grunnlag for å legge verken den ene eller den andre modellen alene til grunn 
for utformingen av en regional strategi. Reve er imidlertid ikke den eneste som har sett at kunnskapsmiljøene 
spiller stadig større rolle i næringsutvikling globalt, så hans fokus på de seks attraktivitetsfaktorene er verdt å 
se nærmere på. Dette rammeverket bruker vi når vi i de to neste kapitlene ser på attraktiviteten som 
Trondheim og omegn har i forhold til deltakelse i globale kunnskapsnav. 
Som nevnt vil vi der se at bidraget fra Trondheim og omegn til de klyngene som har et globalt kunnskapsnav 
i Norge, er mye tyngre på forsknings- og utdanningssiden enn på industrisiden. Da blir spørsmålet for en 
regional satsing dels å se på hvilke funksjoner kunnskapsmiljøet har i forhold industrien nasjonalt, og dernest 
på hvordan dette også kan bidra til regionens utvikling. Det er selvsagt viktig for regionen at 
kunnskapsmiljøene i seg selv har høy internasjonal klasse og bidrar til utvikling av sterke næringsmiljø, 
uansett hvor disse er lokalisert. Gjør de ikke det, står de selv i fare for å bli satt tilbake i konkurransen om 
både penger og mennesker. Og da vil de heller ikke bli like godt i stand til å bidra til fornyelse av regionens 
eget næringsliv. Men det trengs mer enn som så. 

3.3 Kommersialisering av teknologi og et økosystem  
Kunnskap fra forsknings- og utdanningsmiljøene har mange kanaler til forbedret praksis i næringsliv og 
forvaltning (se fotnote14 ). Forskernes samspill med andre forskningsmiljø gir kvalitet, og samspillet med 
næringslivet gir relevans, så begge deler er nødvendig; kunsten er å kunne utnytte begge samtidig. 
Ringvirkninger i regionen kan skapes gjennom anvendt forskning for og med eksisterende bedrifter. Dette 
skjer i dag, men slike oppdrag er mest attraktive for forskningsmiljøene når det er snakk om avanserte 

                                                      
10 Florida, Richard (2002): The rise of the creative class ... and how it's transforming work, leisure, community, and 
everyday life. New York NY: Basic Books. 
11 Vareide, Knut, Lars Ueland Kobro og Hanna Nyborg Storm (2013): Programteori for attraktivitet. 
Sammendragsrapport. Bø i Telemark: Telemarksforsking. 
12 Spilling, Olav R, Øystein Moen, Ekaterina S Bjørnåli, Håkon Finne og Roger Sørheim (2011): Høyvekstforetak - 
utfordringer, behov og virkemidler. En analyse gjennomført for Innovasjon Norge. Oslo: NIFU. 
13 Se feks; Storper, M. (1997): The Regional World. The Guildford Press. eller Maskell, P. et. al(1998): ”Competiveness, 
localised learning and regional development. Specialisation and prosperity in small open economies.” Routeledge, 
London. 
14 Finne, Håkon, Adrian Day, Andrea Piccaluga, André Spithoven, Patricia Walter og Dorien Wellen (2011): A composite 
indicator for knowledge transfer.Report from the European Commission's expert group on knowledge transfer 
indicators. [Brussels]: European Commission. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/kti-report-final.pdf 
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bedrifter, slik at de sammen kan flytte forskningsfronten, om enn aldri så lite. På dette feltet finnes det både 
nasjonale og regionale virkemidler som kan forsterkes og videreutvikles. 
Faglige nyvinninger fra forskningsmiljøene som kan bidra til betydelige konkurransefortrinn, kan enten 
utvikles av eksisterende bedrifter eller gjennom nyetableringer. For at slike spin-off fra forskningsmiljøene 
skal velge å etablere seg i Trondheim og omegn, må miljøet der være attraktivt på flere måter. Alle 
smaragdens attraktivitetsdimensjoner gjelder; men hvordan skaper man tilstrekkelig attraktivitet til at det 
skal bli en selvforsterkende spiral? 
 
De fleste nyetableringer skjer der gründeren bor, så dersom en får en tilstrekkelig strøm av nyetableringer i 
og rundt Trondheim innenfor en næring, vil det bidra til attraktiviteten også for de som har større ambisjoner. 
Impello Management AS sine kartlegginger av teknologibedrifter i og rundt Trondheim med utspring både i 
forskningsmiljø og eksisterende bedrifter,15 viser at det begynner å bli et anselig antall etableringer basert på 
IKT (med olje og gass som nummer to med halvparten så mange). Dermed har bedriftene ikke bare tilgang 
til nyutdannede kandidater fra NTNU og HiST, men også erfarne fagfolk i et lokalt arbeidsmarked. I denne 
næringen skjer det også utenlandske investeringer i regionen – at noen flytter ut igjen etter noen år, er 
innenfor det en må regne med. 
En nøkkel til å øke regionens attraktivitet for bedrifter med høy kunnskapsintensitet, er å øke antall solide 
spin-off fra forskningsmiljøene og bidra til at flere av dem etablerer seg i regionen. Flere fagmiljø kan 
utvilsomt få en sterkere orientering mot en kommersialisering av forskningsresultater; dette innebærer bl.a. et 
arbeid med kulturen i fagmiljøene. Relevante forbilder i professorstillinger er ofte en sterkt medvirkende 
faktor i så måte. Mange kommersialiseringsløp strander på tegnebrettet fordi en ikke finner kapital til fasen 
mellom forskning og kommersiell interesse. I denne fasen er det absolutt viktig at både forskere og 
investorer deltar, og gjerne med forretningsutviklere som bindeledd, folk som forstår både teknologiens 
potensial og muligheter i framtidige bruksområder og markeder. Selv om det finnes noen nasjonale 
virkemidler for kommersialisering, er det et betydelig potensial for å gi kommersialiseringsarbeidet et 
sterkere regionalt fokus. Dette er særdeles viktig når en ser at virkningene i egen region fordrer fokus på 
samspillet mellom alle attraktivitetskriteriene og ikke bare er avhengig av hvor godt kunnskapsmiljøene er i 
stand til å spille med næringslivet. 
Som Impello-analysene viser, er det ikke alle nye teknologibedrifter som springer ut av forskningsmiljøene. 
Det er selvsagt et sunnhetstegn at også eksisterende virksomhet kan fornye seg gjennom knoppskyting eller 
gjennom at noen begynner for seg selv. Det finnes selvsagt også nye ideer som både fødes og videreutvikles 
internt i eksisterende bedrifter. Dette er kanskje den formen for fornyelse som det forekommer mest av. I 
mange tilfeller kan disse bedriftene dra nytte av forskningsmiljø for å verifisere slike ideer før de legger for 
mye arbeid i dem. Uten at vi har undersøkt det systematisk i Trondheim og Midt-Norge forøvrig, vet vi også 
at mange ideer i gode teknologibedrifter aldri blir realisert i markedet fordi bedriftene mangler den 
kommersialiseringskompetansen som trengs for å lykkes, særlig dersom ideene rettes mot andre enn de faste 
kundene. En styrking av forretningsutviklingskompetansen i regionen gjennom bl. a. et styrket 
utdanningstilbud vil også redusere den risikoen som alltid ligger i at bedrifter vil utvikle nye produkter og gå 
inn i umodne markeder. Dette kan også gjøre det mere aktuelt for flere bedrifter å satse på vekst. 
Det finnes flere aktører i det som stadig oftere kalles økosystemet for kommersialisering. 
Økosystembegrepet er oppstått dels fordi man innser at ingen aktør kan oppnå gode resultater alene (derfor 
system), og dels fordi sammenhengene er så komplekse at det ikke finnes en omforent god modell for 
hvordan ulike institusjoner kan dele på oppgavene (altså et komplekst økosystem med både lokale og globale 
forhold å ta hensyn til). NTNUs og SINTEFs respektive selskaper for forvaltning av immaterielle rettigheter 
av en viss betydning kan f. eks. neppe alene forventes å kunne rå bot verken med mangelen på dyktige 
forretningsutviklere eller mangelen på investorer med kompetanse på tidlige faser. Her er det trolig en 
åpning for viktige initiativ i regionen. Likeledes er det viktig å legge til rette for større mobilitet, slik at 

                                                      
15 Iglebæk, Frode og Jon Ragnar Viggen (2013): Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for 
teknologiselskapene i Trondheimsregionen. Trondheim: Impello Management. 
http://impello.no/sites/default/files/dokumenter/2013-01-30-Impello-analysen-2012.pdf 
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kommersialiseringskompetansen kan smitte over mellom næringsliv og forskningsmiljø og mellom ulike 
deler av næringslivet. Vi skal se nærmere på dette for Trondheimsregionens vedkommende i samarbeid med 
øvrige aktører i regionen etter gjennomgangen av trøndersk deltakelse i de globale kunnskapsnavene som har 
Norge som base. 

4 Metode 
Reve og Sasson har som sagt identifisert de næringene der de finner globale kunnskapsnav i Norge. Vi har 
samlet data om hvilke roller Trondheim og Midt-Norge for øvrig spiller i disse. 
Datamaterialet omfatter eksisterende rapporter, som vil bli tilkjennegitt etter hvert, foruten intervju med 25 
relevante aktører i regionen fra både næringslivet, forskningsmiljøer og virkemiddelapparatet. Det er blitt 
holdt flere presentasjoner underveis i prosessen både i Næringsrådet og ved andre arrangement, som har 
startet gode diskusjoner som har gitt verdifulle innspill til prosessen. 

5 Analyse 

5.1 Maritim næring som globalt kunnskapsnav og regionale muligheter for vekst 
Gjennomgang av rapporter16 17som er utarbeidet om maritim næring , og som underbygger at den kan 
betegnes som et globalt kunnskapsnav, og egen informasjonsinnhenting og samtaler med nøkkelpersoner i 
næringen, er vedlagt i notatet: Maritim næring – globalt kunnskapsnav – Trondheim og Midt- Norges rolle 
(Vedlegg 3).  
Det er der dokumentert at den maritime næringen, som består av alt fra rederier til verft, utstyrsleverandører 
og konsulentselskap knyttet til utvikling, produksjon, drift og omsetning av skip, rigger osv., har demonstrert 
en fremragende omstillingsevne og seinere vekst, slik at den i 2009 hadde 96.000 ansatte, 390 milliarder 
NOK i omsetning i alle ledd og 133 milliarder i samlet verdiskaping. Næringen er globalisert med aktiviteter 
i verdikjeder over hele verden.  Veksten er først og fremst i maritim offshore. 
Kunnskapsutvikling og klyngedynamikk har vært de viktigste virkemidlene for å styrke den internasjonale 
posisjonen.  
Den maritime næringen har ulike tyngdepunkt langs store deler av kysten i Norge. Møre og Romsdal med 17 
rederier, 14 skipsverft, 155 leverandørbedrifter og 15 skipskonsulenter, utgjør en meget sterk maritim 
næringsklynge.  Samlet årlig omsetning i denne klynga var 46 milliarder NOK med nærmere 18.000 årsverk 
i 2010. I Trøndelag var det på samme tidspunkt ca. 8.500 ansatte i den maritime næringen.  
Trondheim ved NTNU og SINTEF/MARINTEK er en sentral kunnskapsleverandør til det globale maritime 
kunnskapsnavet ved: 

• Utdanning innen maritim teknologi på høyere nivå som er ledende globalt på flere 
fagområder, bl.a. med basis i laboratoriefasiliteter. (Utdanningsattraktivitet) 

• Sterke internasjonale forskningsmiljøer  ( ca 350 forskere og et årlig tilskudd på 20 
doktorgrader) på nøkkelområder som er i tett samarbeid med næringen nasjonalt og som har 
dokumentert bidrag til verdiskapingen i næringen. Trondheims maritime kunnskapsmiljøer 
tiltrekker i økende grad internasjonale studenter og forskere.  Det nye AMOS-senteret, som 
har fått status som Senter for fremragende forskning (SFF), demonstrerer hvilken posisjon 
Trondheim har innen maritim grunnforskning. (Talentattraktivitet) 

• I den maritime næringsklyngen har NTNU og SINTEF/MARINTEK en nøkkelrolle både i 
næringen og i forholdet til nasjonale myndigheter.  Disse rollene er på en del nøkkelområder 
komplementære til rollene Det Norske Veritas har i klyngen. Dette er demonstrert gjennom 

                                                      
16 Erik WW. Jakobsen; En kunnskapsbasert maritim næring, Forskningsrapport s/2011 Handeslshøyskolen BI 
17 Lanseringsrapporten til Maritim 21: Maritim 21. En helhetlig Forsknings- og innovasjonsstrategi. 2010, Nærings og 
handelsdepartementet. 
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utviklingen og nå implementeringen av næringens forsknings- og innovasjonssatsing:  
Maritim 21.  

• Ocean Space Centre, som er i ferd med å bli et faktum, vil styrke Trondheims posisjon  
innen maritim næring, og fungere som et globalt knutepunkt innen maritim  utdanning, 
forskning og innovasjon  regionalt, nasjonalt og internasjonalt.   

Trondheim og omegn har imidlertid begrenset maritim industri.  Det er et stort potensiale for vekst i den 
maritime næringen i Møre og Romsdal sentrert rundt i Ålesund.  Selv om denne klyngen har kunnskaps- og 
innovasjonsmiljø i sin nærhet ved Høgskolen i Ålesund, Møreforskning og Kunnskapssenteret med NCE 
Maritime, er det et behov for, og et stort potensiale for, langt mer intensivt samarbeid med NTNU og 
SINTEF.  Det pågår et arbeid for å utvikle samarbeidet. Noe av substansen i dette samarbeidet er å bringe inn 
kunnskap og kompetanse fra andre bransjers verdikjeder og produksjonsmetoder.  
I Trondheim er det siden 2009 etablert 23 nye bedrifter innen maritim næring.  Ved å ha mer fokus på 
entreprenørskap og kommersialisering av ny teknologi i de relevante fagmiljøene på NTNU og SINTEF, er 
det grunnlag for å øke omfang av etableringer betydelig, samtidig som et kompetent 
kommersialiseringsmiljø kan spille en mer offensiv rolle for å bidra til innovasjoner i etablert maritim 
næringsliv.  Dette vil styrke Trondheimsregionen som del av et globalt kunnskapsnav også gjennom en lokal 
og regional maritim industri.   Se Kapitel (5.4) om kommersialisering av teknologi i Trondheimsregionen.  

5.2 Olje- og gassnæringen som globalt kunnskapsnav og regionale muligheter for vekst. 
Gjennomgang av rapporter 1819og egen vurdering av Trondheimsregionen er vedlagt i notatet Olje- og 
gassnæringen – globalt kunnskapsnav – Trondheim og Midt-Norges rolle (Vedlegg 4) 
 
Norge er den 13. største produsent av olje og den 4. største produsent av gass i verden. 

 
Olje- og gassnæringen er ansett som den viktigste næringen i Norge med 250.000 sysselsatte (14% av alle i 
norsk næringsliv)  i direkte eller indirekte petroleumsrelatert virksomhet (2012 – tall). Da regnes selvsagt 
ikke bare olje- og gassutvinning og rørtransport med, som er den offisielle statistiske definisjonen, men all 
virksomhet i andre næringer som bidrar til utbygging og drift. Det er kartlagt 177.000 ansatte i nærmere 
3.000 bedrifter som hovedsakelig leverer direkte petroleumsrelaterte varer og tjenester. Det anslås at 150.000 
ansatte av disse er engasjert i disse leveransene til petroleumsrelatert virksomhet, siden en del av disse 
bedriftene leverer til andre næringer også.   Det er bedrifter i alle fylkene i denne næringen, med Rogaland, 
Hordaland og Akershus, etterfulgt av Møre og Romsdal som de med flest sysselsatte 
Olje- og gassnæringen i Midt-Norge er i betydelig vekst, med en sysselsettingsvekst på over 10% per år de 
seinere år (ca 33.000 sysselsatte i 2012) og med verdiskapingsvekst (i 2011 var verdiskapingen 29,1 mrd 
NOK). 
Næringen er meget vesentlig for Midt-Norge med 654 bedrifter som definerer seg som del av den. 87 av 
disse er bedrifter med mer enn 100 ansatte. Den regnes for å være den viktigste vekstnæringen de kommende 
årene med betydelige investeringer.   
Næringen har et økt fokus på kunnskapsoppbygging, både for å øke utvinningsgraden fra sokkelen, for å 
effektivisere virksomheten (subsea – automatisering) , og for å bedre sikkerhet og miljø.  Dette medfører at 
det investeres i økt utdanning, forskning/utvikling og innovasjon. 
Trondheims forskningsmiljø, som også inkluderer forskningsvirksomhet i næringen selv (Statoils 
forskningssenter), har en meget sentral posisjon i  olje- og gassnæringen som globalt  kunnskapsnav.   Dette 
kommer til uttrykk på flere måter:  

                                                      
18 Rapport fra IRIS: Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut mot havet og mellom bakkar og berg. Atle Blomgren 
m.fl., Rapport IRIS – 2013/031 
19 Rapport fra Impello Managment AS: Molga-analysen 2013, Olje- og gassbransjen i Midt-Norge 
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• Det er rundt 800 forskere i Trondheim som er engasjert i petroleumsrelatert forskning og forskning 
for leverandørindustri til olje og gass næringen. 

• Rolle som NTNU og SINTEF spiller i forsknings og innovasjonsprogrammet  Olje og Gass 21 
• Statlige og private investeringer i nøkkellaboratorier innen olje og gass. 
• Miljøattraktivitet ved forskning på CO2-håndtering og annen miljørelatert forskning innen næringen. 

I perioden fra 2009 – 2012 er det etablert 79 nye teknologiselskap innen olje- og gassnæringen.   Ved siden 
av utdanning og forskning, er altså kommersialisering av ny teknologi en betydelig styrke for Trondheim og 
omegn i det globale kunnskapsnavet. Denne styrken er dokumentert ved internasjonale selskapers etablering 
i Trondheim og vil i fremtiden kunne bety enda mer for å tiltrekke seg nasjonale og internasjonale selskap, 
og andre elementer i næringskjeden for entreprenørskap. (Se eget notat om kommersialisering av teknologi - 
Vedlegg 1) 

5.3 Marin næring som globalt kunnskapsnav og regionale muligheter for vekst 
Gjennomgang av rapporter2021 som er utarbeidet om den marine næringen, inkludert sjømatnæringen, i et 
kunnskapsnavperspektiv, egen informasjonsinnhenting og samtaler med nøkkelpersoner , er vedlagt i notatet: 
Marin næring – globalt kunnskapsnav – Trondheim og Midt Norges rolle (Vedlegg 2 ).  
Sjømatnæringen vurderes ikke som et globalt kunnskapsnav i den "stringente definisjonen av begrepet", men 
industrien er ledende globalt på flere områder.  Det legges vekt på at næringen har en internasjonalt ledende 
kunnskapsbase, teknologisk ledende leverandører, stor FoU-kapasitet, høy forvaltningskompetanse og sterke 
og internasjonalt ledende private eiere. 
Omsetningsverdien for den biomarine industrien var i 2010 på ca. 80 milliarder NOK.  
Den marine næringen, som omfatter mer enn sjømat, er vurdert å kunne ha en samlet omsetning fra alle ledd 
i verdikjeden i 2050 på 550 milliarder NOK.  Dette er basert bl.a. på følgende observasjoner og 
forutsetninger: 

• Norge har komparative fortrinn med hensyn til råstoff basert på marine biologiske ressurser 
• Videre utvikling av kunnskapsbasert forvaltning av kyst og havområder. 
• Utvikling av globale klynger (gjennom det nye klyngeutviklingsinitiativet "Global Centers of 

Expertise") for å utnytte synergier med slik utvikling i andre næringer. 
• Næringen må prioritere investeringer i FoU i kombinasjon med tilsvarende prioritering av offentlige 

virkemidler. 
• Næringen må utvikles til å være mer attraktiv for talent. 
• Utdanningen må utvikles til å bli mer behovsorientert i forhold til næringens behov. 

Sjømatnæringen i Midt-Norge hadde i 2010 en verdiskaping på 15 mrd NOK og 14.500 sysselsatte. I tillegg 
kommer leverandørindustrien i regionen som er i vekst. 
Trondheim ved NTNU og SINTEF er sentrale kunnskapsleverandører til det marine kunnskapsnavet innen 
teknologi og næringsrettet FoU (ca. 300 forskere i Trondheim). 
Det har i regionen vært vekst i leverandører til næringen, og innovasjoner hos leverandører har i mindre grad 
involvert FoU-miljø. I den seinere tid er samarbeidet mellom FoU-miljøene i Trondheim og bedrifter i 
næringen blitt betydelig styrket.  FoU miljøene er og i en sentral pådriver-rolle for å utvikle klyngedynamikk 
både ved å samarbeide regionalt og nasjonalt. 

                                                      
20 Frank Asche og Ragnar Tveterås; En kunnskapsbasert Sjømatnæring, Forskningsrapport 8/2011, Handelshøyskolen 
BI 
21 Trude Olafsen m.fl.; Rapport fra en Arbeidsgruppe oppnevnt av DKNVS og NTVA; Verdiskaping basert på produktive 
hav 2059, Rapport NTVA og DKNVS, 2012 
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Nyetableringer, som det har vært en del av, har i liten grad kommet som følge av kommersialisering fra 
Trondheims kunnskapsmiljø (11 bedrifter etablert i perioden 2009 – 2012).  Her er det et betydelig potensiale 
for mer vekst ved entreprenørskap både i NTNU, SINTEF og HiST. 
Etableringen av Ocean Space Centre gir et meget stort potensiale for å øke kunnskapsleveranser og 
innovasjonsevnen i det marine kunnskapsnavet både regionalt og nasjonalt. 
Næringen har store muligheter for å bli mer konkurransedyktig ved å hente kunnskap og kompetanse fra 
andre næringer som er mer modne.. Både NTNU og SINTEF har mye å bidra med her basert på erfaring og 
roller i slik industri. 
Den veksten en ser for seg, forutsetter betydelig økning i kompetent arbeidskraft. Tiltak for å styrke 
utdanningen innen marin næring, spesielt på de teknologiske områdene, er derfor sentralt. 
 

5.4 Kommersialisering av teknologi i Trondheim og Midt-Norge – i et 
kunnskapsnavperspektiv 

NTNU og SINTEF har spilt nøkkelroller nasjonalt i mange næringer ved å levere teknologiske løsninger og 
tatt del i løp for å realisere slike løsninger kommersielt, enten i direkte samarbeid med bedrifter i utvikling av 
deres produkter, tjenester og prosesser, eller gjennom overføring av rettigheter til bruk og videreutvikling av 
nye løsninger gjennom lisensiering til norske eller utenlandske selskaper, eller gjennom etablering av nye 
selskaper (spin-off) for selvstendig videreutvikling eller oppkjøp, også dette enten nasjonalt eller 
internasjonalt.  Med dette som utgangspunkt og veksten i teknologiselskaper basert på forskningsresultat fra 
NTNU og SINTEF den seinere tid, velger vi å gjennomføre en dypere vurdering av næringskjeden 
Kommersialisering av teknologi, uavhengig av næring/bransje, som tema for Trondheimsregionen i en 
kunnskapsnavkontekst. 
Det er gjennomført samtaler med personer i ulike roller innen denne næringskjeden, kartlagt relevante 
ressurser i regionen, oppsummert rapporter22 om utvikling av teknologiselskapene i Trondheimsregionen, og 
internasjonale publikasjoner om entreprenørskap regionalt Dette er vedlagt i notatet Kommersialisering av ny 
teknologi i Trondheim og Midt-Norge – i et kunnskapsnavperspektiv.( Vedlegg 1) 
Her vil vi oppsummere det vesentlige grunnlaget for konklusjonene våre: 
 
Utdanningsattraktivitet og kommersialisering av ny teknologi.  
Utdanning med relevans for kommersialisering av teknologi i fagmiljø som kombinerer teknologisk 
utdanning med utdanning innen ledelse/organisasjon og økonomi, fremstår som attraktiv.  Utdanning tilbys 
både til studenter og som etterutdanning for personer som kommer fra næringsliv. 
Utdanning med spesifikk relevans for entreprenørskap og innovasjon som er spesialisert for ulike bransjer, 
tilbys av flere ledende utdanningsinstitusjoner internasjonalt.   Slik spesialisert utdanning vil det være en 
styrke for Trondheimsregionen utdanningsattraktivitet å utvikle, knyttet til fagmiljø og sentra ved NTNU. 
Dette gjelder spesielt ved de sterkeste fagmiljøene som produserer kommersialiserbar kunnskap; 
innovasjonsfagmiljøene kan ikke stå alene om denne utdanningen for at den skal få en betydelig effekt.   
Den erfaringsbaserte utdanningen med Master of Business Administration (MBA)-profil og internasjonalt 
samarbeid med ledende universitet innen teknologi er attraktiv. På sikt bør et komplett MBA-tilbud, gjerne 
med en entreprenørskapsprofil, gis ved NTNU i samarbeid med HHT/HiST.   
 
Talentattraktivitet og kommersialisering av teknologi. 
Samlet antall teknologibaserte etableringer i Trondheimsregionen utgjør rundt 500 bedrifter siden midt på 
90-tallet.   

                                                      
22 Iglebæk og Viggen (2013): Impello-analysen 2012: Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i 
Trondheimsregionen.Impello manaagement.  
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Det en stor bredde i tilbud i næringskjeden som fremmer kommersialisering av teknologi, samtidig som 
profesjonaliteten i tilbudene forsterkes.  Det er likevel et stort potensiale for å øke attraktiviteten for å 
tiltrekke seg talent til kommersialisering, spesielt innenfor de relevante fagområdene i de tre globale 
kunnskapsnavene. Dagens nyetableringsprofil er sterkest på IKT-siden. I forhold til et slikt potensiale, er 
kapasiteten og kompetansen innen forretningsutvikling i hele verdikjeden, beskjeden. Det er internasjonale 
rapporter 23som tyder på at ulike bransjer eller virksomhetsområder for kommersialisering av teknologi 
gjerne har forretningsutviklere med spesialisert bransje- og teknologikompetanse.  
Det er også et potensiale for å utvikle mer samarbeid mellom regionale aktører og å videreutvikle tilbudene i 
det regionale økosystemet for entreprenørskap. Dette vil styrke attraktiviteten for å tiltrekke talent for 
kommersialisering. 
 
Forsknings- og innovasjonsattraktivitet og kommersialisering av  teknologi 
I Trondheim produseres betydelig kunnskap i verdensklasse som er relevant for kommersialisering. Denne 
kunnskapen dekker et bredt spekter av næringer.   Det gir også attraktivitet for bedrifter å lokalisere 
virksomhet i regionen, gjerne virksomhet som har utviklings- og innovasjonsprofil.  I en studie er NTNU 
rangert på fjerdeplass når det gjelder næringsrettet profil etter Massacusetts Institute of Technology, Tokyo 
Institute of Technology og Eindhoven University of Technology. Det er således et potensiale for at langt flere 
internasjonale bedrifter lokaliserer sine utviklingsavdelinger i Trondheim og omegn.    
Det er likevel begrenset produksjon av forskningsbasert kunnskap om selve næringskjeden fra idé til etablert 
virksomhet. Slik kunnskap er et sentralt element i forskningen til "Business Education Schools" og bør 
forsterkes ved både NTNU, SINTEF og HiST/HHT for å fremme entreprenørskapskultur og bedre 
rekrutteringen av forretningsutviklere.   
 
Eierskapsattraktivitet og investormiljø og kommersialisering av teknologi.  
Regionen har tilgjengelig venturekapital i store deler av næringskjeden, spesielt i utvalgte bransjer og 
teknologiområder. 
På noen områder som har potensiale for vekst i fremtiden, som helse- og bioteknologiområder, er det 
imidlertid svært begrenset kompetent kapital både regionalt og nasjonalt. 
Det trengs betydelig styrking av kapital i tidligfase av kommersialisering av teknologi, eller i 
verifikasjonsfasen.  Kapitalmangelen for denne fasen skyldes i høy grad at statsstøtteregulativet og 
Forskningsrådets mandat gjør at den offentlige finansieringen slutter lenge før privat kapital er klar til å ta 
over, med mindre det er investorer som kjenner både teknologiens og markedenes muligheter meget godt. 
Når teknologiene er helt nye og man ikke vet hvilke markeder de kommer til å utvikle, er dette et særdeles 
vanskelig område. 
Det er også behov for å styrke tilgang på kompetent kapital for å møte behov for å vokse internasjonalt. 
Det er et økende antall private investorer med erfaringer og kompetent kapital fra egne etableringer, 
"business angels", i noen bransjer.  I olje- og gassnæringen er det god tilgang på kapital i deler av 
næringskjeden. For den maritime næringen er det bra med kapital nasjonalt, men mindre regionalt, mens 
innen sjømatnæringen er tilgangen på kompetent kapital i noen grad basert på regional kapital. 
 
Klyngedynamikk og kommersialisering av teknologi. 
Det er stor bredde i og mangfold i samhandling mellom bedrifter og mellom bedrifter og FoU-miljø i Midt-
Norge.  Mange av disse samarbeidstiltakene har også regionale og lokale myndigheter som deltagere og 
bidragsytere, med offentlige virkemiddelinstitusjoner som sentrale aktører. Det er en styrke for regionen at 
mange av disse nettverkene og kimene til klyngedannelser har nasjonale og internasjonale deltagere, gjerne 
stimulert av NTNU og SINTEF sine faglige og industrielle nettverk. 

                                                      
23 Ed Roberts og Charles Easley (2009): The Entrepreneurial Impact of MIT; Kaufmann The Foundation of 
Entrepreneurship. 
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Det er likevel et stort potensiale for å utvikle klyngene til å bli mer robuste og dynamiske samt å øke 
innovasjonstakten. På en del teknologiområder kan en gjerne styrke innsatsen og fokus på kommersialisering 
og innovasjon. 
 
Miljøattraktivitet og kommersialisering av teknologi. 
NTNU og SINTEF har sterke fagmiljø innen brede miljøområder som fornybar energi, miljøteknologi og blå 
og grønn bioøkonomi.    Det er også gjennomgående miljøprofil i utdanning og forskning ellers i regionens 
FoU-miljøer.  
Det er etablert 32 bedrifter innen energi- og miljøteknologi i perioden 2009 – 2012, noe som viser at 
regionen fremstår som miljøattraktiv med en viss kommersialiseringsprofil.  
 
Konklusjon. 
Trondheim og Midt-Norge har et bredt og dypt kunnskaps- og kompetansegrunnlag innen innovasjon og 
nyskaping basert på teknologi i bred forstand som bidrag til utvikling av næringer både regionalt og 
nasjonalt. 
Regionen er med dette utgangspunktet i økende grad attraktiv for etablert næringsliv, også internasjonalt 
næringsliv, til å trekke på denne kunnskapsallmenningen til rekruttering og til innovasjon og nyskaping i 
egen virksomhet. 
Samtidig er det demonstrert et meget stort antall nye bedrifter basert på kommersialisering av teknologi. 

5.5 Oppsummering 
Dette har vært grunnlaget for å vurdere kommersialisering av teknologi i en kunnskapsnavkontekst.  En slik 
kontekst har vist regionens styrker og mulige grep som regionens nøkkelaktører bør samles om for å 
forsterke økosystemet for entreprenørskap. 
Det er også argumentert for at regionens etablerte nøkkelroller i de tre globale kunnskapsnavene maritim, 
olje og gass og sjømatnæring i større grad kan ha fokus på kunnskaps- og kompetansegrunnlaget for 
kommersialisering av teknologi i disse næringene i samhandling med næringene regionalt og globalt. 
Det er identifisert flere element som bør kunne styrkes for både å bidra til mer vekst i etablerte bedrifter og 
til kapasitet på kompetente ressurser i hele næringskjeden/verdikjeden for nyskaping.  
Den langsiktige mulige virkningen av at en satser på entreprenørskap og innovasjon med utgangspunkt i 
kunnskapsmiljø med teknologisk profil, er en bærekraftig vekst, samtidig som en får og tar roller 
internasjonalt som er en forutsetning for langsiktig å være konkurransedyktig på å tiltrekke seg talent.  
 

6 Konklusjoner: NTNU og SINTEF er viktige kunnskapsleverandører i kunnskapsnavene 
Maritim-, Sjømat-/Marin-, Olje og gass næringene 

6.1 Regional forankring inn i de tre kunnskapsnavene? 
NTNU og SINTEF er sentrale kunnskapsleverandører i de tre globale kunnskapsnavene Maritim, Marin og 
Olje/Gass.  Regionenes viktige posisjon som strategisk leverandør av kunnskap forsterkes også ved at 
Trondheim har HiST (en høyskole sterk på tekniske og økonomiske fag) med relevant god utdanning og 
forskning. Dette gjør Trondheim og Trondheimsregionen til et helt sentralt sted for en videre utvikling av 
disse kunnskapsnavene. Man kan vanskelig se for seg en videre utvikling uten en solid forankring i denne 
regionen, til det er de relasjonelle og institusjonelle bindingen for sterke og varige til hurtige endringer på 
kort sikt. Men det vil selvsagt være viktig at man videreutvikler både kunnskapsinnhold og 
kunnskapskoblinger på en relevant måte for videreutvikling av kunnskapsnavene. 
NTNU og SINTEF står for en stor del av utdannings og forskningsattraktiviteten innen disse 
kunnskapsnavene for Norge sin del. Dette understreker regionens posisjon som kunnskapsleverandør og også 
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talentleverandør gjennom regionens utdanningsinstitusjoner. Trondheim og Trondheimsregionen er godt 
forankret som kunnskapsleverandør i kunnskapsnavene. 

6.2 Kunnskapsleverandørenes styrke 
Det er tidligere påpekt at regionens fortrinn ligger i de sterke forskingsmiljøene.24 Mulighetsrommet ligger 
da i disse miljøenes evne til å gjøre seg relevante for omgivelsene og å bli oppfattet som relevante.  Analyser 
viser at det er en positiv utvikling på dette feltet, med økning i antall nyetablerte virksomheter og god 
næringsutviklingsevne i regionen (fotnote 15).  Det etableres nye bedrifter i alle de kunnskapsnavene vi har 
vurdert i denne rapporten. Fordelingen av nyetableringer varierer selvsagt mellom de ulike næringene (2005 
– 2011): IKT (183), Olje og Gass (79), Marin (11), Maritim (23) og Energi og Miljø (32).  Dette gjenspeiler 
også forskningsmiljøene styrke, nemlig deres bredde. Det er bredden i Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 
Universitetet som er dets styrke, noe som også gjenspeiles i SINTEF. Å foreta en prioritering av hvilket 
kunnskapsnav eller kunnskapsfokus regionen skal ha i fremtiden bør heller forstås som en prosess hvor de 
ulike miljøene får mulighet til å utvikle seg i denne retningen man ønsker å bygge kompetanse på dette. Å 
jobbe frem en fremtidig bærekraftig satsning er tidkrevende og bør ses på som en mobiliserende prosess, 
fremfor en isolert satsning på noen få utvalgte på et prematurt tidspunkt. Potensialet for å utvikle 
virksomheter basert på SINTEF, NTNU og HISTs forskning er stort. Disse miljøene har også potensialet til å 
kunne være kjernen i å skape et attraktivt miljø for flere enn de virksomhetene som er i regionen i dag. 

6.3 Kunnskapsmiljøenes utfordringer 
Kunnskapsmiljøenes utfordringer er i hovedsak kulturelle og samtidig paradoksalt nok kompetansemessige. 
Det er i liten grad, men med noen få unntak, en entreprenerøriell 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 sett vært beskjedent fokusert. Det gjør 
at kunnskapsmiljøene har to utfordringer: manglende entrepenøriell kultur og kompetanse og en romlig 
utfordring i at man i større grad er orientert ut av regionen og ikke inn i regionen. Hvordan øke den 
entreprenørielle kompetansen og gjøre Trondheimsregionen i større grad relevant for forskningsmiljøene? 

6.4 Kommersialisering av teknologi i et kunnskapsnavsperspektiv 
Gjennom å bruke Reves kunnskapsnav som analytisk verktøy i denne tilnærmingen har vi identifisert 
områder hvor Trondheim og Trondheimsregionen har klare styrker som kan danne grunnlaget for en videre 
utvikling av regionen. Samtidig har vi identifisert områder som kan forbedres for å utvikle regionens 
potensial. Gjennom å gjøre analyser med kunnskapsnav som bakgrunnsramme, har vi belyst 
kommersialisering av teknologi utfra det som kan bidra til å øke regionens attraktivitet innen for dette 
området. I disse analysene har det blitt åpenbart for oss at kommersialisering av teknologi er et felt som vil 
kunne utgjøre et nytt industrielt fortrinn med stor verdiskaping per hode, både Trondheim og Midt-Norge 
forøvrig. Dette gjelder også innen de 3 globale kunnskapsnavene.  

6.5 Kommersialisering av teknologi er en styrke for Trondheimsregionen 
Trondheimsregionens evne til å kommersialisere teknologi er underkommunisert og underfokusert. Det er 
etablert et betydelig antall selskaper på bakgrunn av og i tilknytning til byens forskningsmiljøer. Det er i 
2012 etablert 502 teknologiselskaper i Trondheimsregionen siden tidlig på 1980-tallet. Etableringene er 
spredt utover flere ulike næringer, men det er en betydelig overvekt i IKT med 183 etableringer og Olje og 
Gass med 79 (tall her er til og med 2011) 
                                                      
24 Sotarauta, Markku, Patrick Dubarle, Magnus Gulbrandsen og Claire Nauwelaers (2006): Supporting the contribution 
of higher education institutions to regional development. Peer review report: Trøndelag (Mid-Norwegian Region), 
Norway. Paris: OECD. http://www.oecd.org/dataoecd/8/2/37089380.pdf 
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Gjennom de senere års etableringer av en rekk fond (Se Vedlegg 1) i regionen er det en helt annen tilgang på 
kapital og profesjonelle investeringsmiljøer. Dette er en viktig endring som er med på å gi et enda bedre 
grunnlag for en utvikling av kommersialisering av den teknologien og kunnskapen som utvikles i regionen. 
Økning i antall aktører med ressurser og kompetanse for å bidra til nyskaping og kommersialisering av 
teknologi er med på å understøtter en konklusjon som innebærer økt fokus på ressursallokering til 
kommersialisering av teknologi. 
Vår studie har avdekket at det innen enkelte fagmiljøer er utviklet en spesiell kompetanse og interesse for å 
kommersialisere forskningsresultater. Disse miljøene kan vise til suksess både ved etablering av nye 
virksomheter basert på utvikling av nye teknologi og kunnskap og i neste omgang også innflagging av 
beslektede selskaper. Disse miljøene bør undersøkes nærmere og tjene som et eksempel for andre og nye 
strategier i FoU-miljøene. Den evne de har demonstrert til entreprenørskap, både blant studenter og forskere, 
kan tjene som eksempel på et miljø som kan være en god rollemodell for andre miljøer.  
Det er flere personer i regionen som har lykkes med å starte opp og utvikle nye teknologibedrifter. Flere av 
disse har vist at de vil å bidra til at flere skal lykkes og stiller gjerne opp for å hjelpe nye gründere. Dette er 
en meget viktig ressurs i en ny kulturbygging rettet mot økt entreprenørskap og nyskaping. Slike "Business 
Angels" øker sannsynligheten for å lykkes med nye selskaper og teknologier. Flere hevder at seriegründere 
er avgjørende for å lykkes, noe som aktualiserer "Business Angels" som virkemiddel for 
kunnskapsoverføring i det å lykkes med nyetableringer og kommersialisering av teknologi.   
Vi finner at det er tilgjengelig kapital i Trondheimsregionen, både privat og offentlig. En utfordring er at 
denne kapitalen har fokus på lav risiko og ønsker å gå inn i prosjekter først når gründeren selv har tatt 
betydelig risiko, i for eksempel verifikasjonsfasen. I våre intervjuer får vi høre om gründere som har blitt 
møtt med en kald skulder i Trondheim, mens man er blitt tatt i mot med åpne armer i både USA og Sør-Øst 
Asia. Dette indikerer at det er et stykke å gå før vi har fått et komplett økosystem for entreprenørskap.  

6.6 Kommersialisering av teknologi har stort potensial for vekst Trondheimsregionen  
For å utløse det potensialet som Trondheimsregionen har for kommersialisering av teknologi så er det behov 
forbedringer på en del områder.  Det er flere steder i rapporten antydet at det er et behov for endring i 
forsknings- og utviklingsmiljøene. Det er vist til deler av IKT-miljøet som et godt eksempel på at det er 
mulig å øke graden av kommersialisering av teknologien som utvikles i miljøene. Det ser ut til at det er 
nødvendig å ta systematiske grep for å øke kompetansen på kommersialisering av teknologi og 
entreprenørskap i de ulike fagmiljøene i forskningsinstitusjonene. Økt fokus på kunnskap om og evne til 
entreprenørskap vil bidra til å utløse deler av Trondheimsregionens potensial innen kommersialisering av 
teknologi.  
I en forlengelse av økt fokus på entreprenørskap i forsknings- og utdanningsmiljøene er det flere som har 
påpekt behovet for flere og bedre koblinger mellom forretningsutviklere og forskningsmiljøene.  Dette er 
innspill som vi forstår som et behov for det andre kaller "Technology sniffers", i betydningen personer med 
kommersialiseringserfaring som kan identifisere muligheter i forskningsmiljøene basert på tidligere 
kommersialiseringserfaring. Med flere og bedre koblinger mellom forretningsutviklere/"Technology 
sniffers" og FoU-miljøene så kan det bidra til å utløse deler av Trondheimsregionens potensial innen 
kommersialisering av teknologi. 
Flere av våre informanter, med støtte i analyser av regionen, peker på behov for økt industriell forståelse og 
kompetanse på industrialisering. Spesielt pekes det på behovet for økt kunnskap om internasjonalisering og 
internasjonal vekst. Industrialiseringskompetanse og internasjonale vekst ambisjoner er faktorer som er 
viktig i en videre utvikling av Trondheimsregionens næringsliv, og som har potensialet til å bidra til en mer 
ambisiøs dynamikk i næringene. En slik dynamikk vil bidra til å utløse deler av Trondheimsregionens 
potensial innen kommersialisering av teknologi. 
Det er tidligere påpekt behovet for økt tilgang til kapital i tidligfase, verifikasjonsfasen. Her er det behov for 
å få på plass både offentlig kapital og privat kapital, samt som det er antydet at det også kan bedres noe ved 
endringer i risikoprofilen hos eksisterende aktører.  Kanskje kan et privat offentlig privat spleiselag være 
veien å gå. Et lokalt teknologifond som går inn i høyrisikofasen. Dersom det etableres bedre 
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finansieringsordninger i tidligfase så vil det bidra til å utløse deler av Trondheimsregionens potensial innen 
kommersialisering av teknologi. For at private aktører skal være interessert i dette, må kompetansen på 
denne fasen være så godt utviklet at risikoen reduseres. 

6.7 Trondheimsregionen bør satse på kommersialisering av teknologi som sitt 
overordnede satsningsområde og hovedstrategi i de neste tiårene 

Dette betyr å stimulere til og sørge for en videreutvikling av hele verdikjeden for kommersialisering av 
teknologi og alle dets aktører og nettverk 
Med kommersialisering av teknologi så menes både spinn-off fra forskningsmiljøer og eksisterende bedrifter, 
og bedrifter som etablerer sine utviklings- og forskningsavdelinger i regionen.   Kommersialisering dekker 
med andre ord vidt forretningsmessig utnyttelse av regionens komparative fortrinn. 

6.8 Anbefalinger og tiltak 
For å lykkes med å bedre regionens evne til å kommersialisere teknologi har vi flere anbefalinger og forslag 
til tiltak. Disse har vi delt inn etter kategoriene forankring og framdrift, formidling og etablering.  
En overordnet anbefaling er at satsningen videreføres i Trondheimsregionens regi. 

6.8.1 Forankring og fremdrift: 
Det er behov for forankring av forståelsen av hva en langvarig og strategisk satsning på kommersialisering 
av teknologi vil ha av konsekvenser for prioriteringer og fokus fremover. Med forankring så mener vi 
etablere eierskap til og involvere nøkkelaktører i kommersialisering av teknologi som strategi. Det vil være 
behov for en bred forankring av dette, men enkelte aktører bør spesielt vies oppmerksomhet. Det politiske og 
administrative lederskapet i både Kommuner og Fylkeskommuner bør involveres særskilt. Det samme 
gjelder ledelsen ved forskningsinstitusjonene. I arbeidet med denne rapporten har en rekke sentrale personer 
som brenner for dette vært intervjuet. For å ta vare på å videreutvikle denne entusiasmen bør de inviteres til 
en rundebordskonferanse. 

Tiltak 1: Innkalle de nevnte politiske og administrative ledere til informasjon og ideutvikling rundt 
tematikken. 
Tiltak 2: Møte med lederne for de nevnte forskningsinstitusjonene for å gi informasjon og sammen 
utvikle ideer til videre fremdrift.  

 Tiltak 3: Invitere sentrale og entusiastiske aktører til rundebordskonferanse. 
 

6.8.2 Formidling: 
En viktig aktivitet for å skape forankring og eierskap er å formidle budskapet og ta i mot konstruktive og 
kritiske innspill inn i den videre utviklingen av tenkningen som ligger til grunn for kommersialisering av 
teknologi. Formidlingen er viktig fordi, slik vi ser det,  er Trondheimsregionens suksess med 
kommersialisering av teknologi lite kjent og fokusert, det er for mye fokus på at Nokia ble rike på GSM og 
ikke at viktige elementer ble utviklet i forskningsmiljøet i Trondheim. Vi må formidle at det er etablert over 
500 teknologibedrifter i regionen siste 30 år. 
 Tiltak 1: Formidle dette på Trøndelagsmøtet. 

Tiltak 2: Lag suksesshistorien om Trondheimsregionen suksess innenfor kommersialisering av teknologi 
og spre budskapet gjennom kronikker, media og presentasjoner. 
Tiltak 3: Førstelinjetjeneste ved FoU institusjonene, kompetansemegling og Forskere i Bedrift og flere. 
Framsnakke disse operative hjelperne og sikre en videre utvikling av denne rollen i FoU miljøene. 
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6.8.3 Etablering: 
For å lykkes med en ytterligere styrking av Trondheimsregionens med kommersialisering av teknologi, så er 
det påkrevd at det blir etablert tilstrekkelige og riktige tiltak som støtter opp under ambisjonene. Her foreslår 
vi 7 tiltak som bør etableres for å sikre fremdrift, øke kvaliteten på prosesser og som styrker samhandlingen i 
regionen i den ønskede retning.: 
 Tiltak 1: 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) 

Tiltak 2: 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. 
Tiltak 3: Etablere et nytt studietilbud og EVU-kurs: Akselerert Regional Innovasjon (ARI). Kontakt 
Asbjørn Karlsen og Sverre Konrad Nilsen for dette. 

 Tiltak 4: Etablere skreddersydde kommersialiseringsløp innen Marin, Maritimt og Olje og Gass 
Tiltak 5: Foreta en gjennomgang av virkemiddelapparatets kommersialiseringsstøtte og gjøre rede for i 
hvilken grad det er tilpasset en FoU-sterk region. 

 Tiltak 6: Etablere en arena hvor investeringsmiljøene og forskningsmiljøene kan møtes regelmessig. 
Hensikten er å bygge relasjoner slik at man åpner opp miljøene for hverandre. 
Tiltak 7: Etablere et fagråd i NiT på kommersialisering av teknologi som sammen med 
Trondheimsregionen kan bidra til å holde trykket oppe på temaet. 
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