
R Ø D S J Ø
PROSPEKT FRA INDRE FOSEN KOMMUNE

Sentralt plassert tomt på Rødsjø i Indre Fosen kommune som 
er tilgjengelig for etablering av industrivirksomhet. Tomten er 
på ca. 500 dekar i første fase, med ca. 1200 dekar tilgjengelig 
for mulig ekspansjon i andre fase. I bakgrunnen skimtes 
Storheia Vindpark. Kilde ©2021 Google, CNES/Airbus, Maxar 
Technologies og Kartdata.



INNLEDNING
Dette prospektet er utarbeidet av Indre Fosen kommune som svar på 
invitasjonen fra Panasonic, Equinor og Hydro om å melde interesse om 
mulige tomter for etablering av batterifabrikk.  

Indre Fosen kommune har Midt-Norges største konsentrasjon av 
teknologibedrifter i forhold til innbyggertall, og huser flere bedrifter 
som er ledende innen sine bransjer. Regionen er langt fremme innen 
industriell innovasjon. 

Den aktuelle tomta ligger i et skjermet dalføre på Rødsjø, sentralt 
plassert på Fosen, og er derfor godt egnet til store industribygg. Det er 
tilstrekkelig plass til både til en førstefase-utbygging på ca. 400 dekar, 
og en senere utvidelse på opptil ca. 1 200 dekar. Det ligger til rette for 
ytterligere ekspansjon av næringsarealet.

Ikke langt unna ligger også Europas største vindkraftprosjekt på land, 
med en produksjon på over 1000 MW grønn og kortreiset strøm. Det 
er planlagt en kraftlinje i umiddelbar nærhet til tomten, med mulighet 
for å sette opp egen transformatorstasjon dersom det etableres 
batterifabrikk. Kraftlinjen skal senest ferdigstilles i 2028. 

Rødsjø i Indre Fosen kommune er en lokasjon med store muligheter 
og sterke fortrinn for etablering av konkurransedyktig industriell 
virksomhet: 

• Stor tomt med mulighet for senere utvidelse i flere trinn. 
• Tilgang til fornybar energi, med tilgang til kjøle- og prosessvann fra 

nærliggende Rødsjøen.  
• Vann og avløp med god kapasitet i det merkede arealet.   
• Flere kaianlegg i regionen muliggjør fleksibel og bærekraftig 

transport til og fra lokasjonen.  
• Industritung historie med dype røtter i lokalsamfunnet gir tilgang til 

kompetent bemanning og industri- og næringsvante støttetjenester. 
• Med flere tettsteder rundt Rødsjø er det god tilgang til 

servicefunksjoner og ulike fritidstilbud. 
• Nærhet til Trondheim og Trondheimsregionen gir spesielt gode 

rekrutteringsvilkår av kvalifisert arbeidskraft. 
• Nærheten til Trondheim gir også tilgang til noen av landets 

sterkeste utdanningsinstitusjoner og kompetansemiljøer, deriblant 
NTNU og SINTEF. 

• God kommunikasjon over fjorden til Trondheim, med kort reisetid 
fra hele kommunen.

KONTAKTINFORMASJON INDRE FOSEN KOMMUNE

Bjørnar Buhaug (Sp) 
Ordfører

920 59 403 
Bjornar.Buhaug@indrefosen.kommune.no

Thomas Bergo 
Leder for Omstillingsprogrammet

464 25 753 
Thomas.Bergo@indrefosen.kommune.no
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Tomten på Rødsjø ligger i et skjermet dalføre med stabile 
grunnforhold, og er velegnet til store industribygg.  
Modellen tilsvarer en bygningsmasse på ca. 200 000 m3  
og høyde på ca. 20 meter.
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FAKTA OG NØKKELTALL

LOKASJON
• Rødsjø i Indre Fosen kommune, Trøndelag. 
• Koordinater (EU89 - Lat/Lon):

NORD:
• 63.7758452
• 63°46.5507139′
• 63°46′33.04283″

ØST:
• 10.2152761
• 10°12.9165637′
• 10°12′54.99382″

TOMT
• Eierforhold er privat eie, avklart med 

grunneier.  
• Størrelse på tomt ca. 500 dekar 
• Ekspansjonsmuligheter for utvidelse opp til 

ca. 1200 dekar totalt, med muligheter for 
ytterligere ekspansjon senere.   

• Skjermet dalføre med grunn og drenert 
myr, mye fast fjell i dagen. 

• Stabile grunnforhold. Det er ikke registret 
kvikkleire eller sensitive løsmasser innenfor 
arealet. 

• Snittpris på råtomt i området er mellom 
50–100 kr pr. m2.  

• Regulering vil kunne skje med vedtatt 
reguleringsplan innen utgangen av 2022.

• Tomt vil kunne være byggeklar i 2023. 
• Adkomst med umiddelbar nærhet til vei. 
• Ingen kulturminner eller rødlistede arter 

registrert i området.

INFRASTRUKTUR
• VA- infrastruktur ligger frem til tomt.   
• Vassdrag med god kapasitet. 
• Middelvannføring ca. 1.1 million m3/dag.
• Bunntemperatur i Rødsjøvatn er 4,6–5,4 °C.  
• Omrøringstemperatur på maks 8 °C.   
• Planlagt kraftlinje i umiddelbar nærhet, 

med kapasitet på over 1000 MW og senest 
ferdigstilling i 2028. 

• Trafostasjon er ca. 12,5 km fra tomtegrense. 

KOMMUNIKASJON
• Fylkesveiene 715 og 718 går forbi tomta. 

Fylkesveiene 710 og 720 ligger like ved.
• Det er planlagt brosamband fra Fosen til 

Trondheim, estimert ferdigstilt i 2028. 
• Flere havner i nærheten.
• Godsterminal og jernbane i Trondheim.
• God offentlig kommunikasjon i regionen.

Hyppige avganger med ferge og hurtigbåt til 
Trondheim.

• To flyplasser i regionen.

ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE
• God tilgang på faglært og annen 

arbeidskraft innen 60 minutter reisevei.
• Felles bo- og arbeidsmarked med 

Fosenregionen og Trondheimsregionen. 
• Gode arbeids- og utdanningsmuligheter for 

familiemedlemmer.
• Stort kompetansemiljø innen industri i 

kommunen og Fosenregionen.
• Flere relevante industri- og tjeneste-

ytende bedrifter på Fosen og i 
Trondheimsregionen. 

• Nærhet til verdensledende kunnskaps- og 
FoU-miljøer i Trondheimsregionen. 

• Flere større tettsteder i nærheten,  
med godt utbygd servicetilbud.
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1.2 km2
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Fremtidig kraftlinje

Krinsvatnet
Nordelva
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0,5 km2

Foreslått tomt på ca. 500 dekar i første fase.

Tilgjengelig areal på totalt ca. 1200 dekar i andre fase.

1,2 km2
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RØDSJØ 

PLASSERING OG AREAL
Den aktuelle tomten ligger sentralt plassert på Fosen, og gunstig plassert i forhold til sentral infrastruktur 
som strøm, vei, vann og arbeidsmarked. 

Det er tilstrekkelig plass til både til en førstefase utbygging på ca. 500 dekar, og en senere utvidelse på 
opptil ca. 1 200 dekar. Ytterligere ekspansjon ut over dette vil være fysisk mulig.  

Tomten ligger i et skjermet dalføre med stabile grunnforhold, noe som gjør arealet velegnet til store 
industribygg. Invitasjonen skisserer et eksempel på en bygningsmasse på ca. 200 000 m² og en høyde på  
ca. 20 meter, noe som ikke vil være en utfordring på den aktuelle tomten. 

Bygging vil være mulig umiddelbart etter oppfylling/planering av området. Næringsområdet med bygg vil 
ligge skjermet i landskapet, og visuelt være så lite synlig som det er mulig å være for et anlegg av denne 
størrelsen. Det er ikke boligområder i umiddelbar nærhet av det aktuelle arealet. Dyrka og dyrkbar jord 
blir ikke berørt, og det er ikke registrert kulturminner eller rødlistearter i nærområdet.  

Av tilstøtende aktivitet er det i dag en skytebane, et steinbrudd og et nedlagt slakteri i den sørvestlige 
enden av området tilgjengelig for videre utvidelse. Slakteriet blir i dag brukt som lager og kontorlokaler. 
I utbyggingsfasen vil denne bygningsmassen kunne benyttes som arbeidskontor. Det står en selvbetjent 
drivstoffpumpe i operativ drift ved veien rett ved tomten. 

EIERFORHOLD
Området rundt tomten er i hovedsak i privat eie. Indre Fosen kommune har vært i kontakt med 
grunneierne i området, og samtlige er positive til å avstå aktuelt areal til næringsformål og batterifabrikk. 
Arealet er spilt inn til kommunens arealplan som tilrettelagt for næringsareal. 

REGULERING OG BYGGESTART 
Indre Fosen kommune er i ferd med å rullere kommuneplanens arealdel. I den forbindelse vil det 
aktuelle arealet, både for første fase og senere utvidelse, kunne bli avsatt til næringsformål. I forlengelse 
av denne prosessen vil regulering kunne skje med vedtatt reguleringsplan innen utgangen av 2022. 
Byggestart av vil kunne skje i 2023.

KOSTNADER 
Tomtas beskaffenhet tilsier en kostnadseffektiv klargjøring og vurderes gitt et begrenset klimaavtrykk. 
Gjennomsnittlige kostnader for tilsvarende råtomt i området ligger på kr 50–100 pr. m2. 

SENTRALT PLASSERT INDUSTRITOMT  
MED STORE UTVIDELSESMULIGHETER
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Foreslått tomt på ca. 500 dekar i første fase.

Tilgjengelig areal på totalt ca. 1200 dekar 
i første og andre fase, med mulighet for 
ytterligere ekspansjon senere. 
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Tilgjengelig areal på totalt ca. 1200 dekar i første og andre fase, med mulighet for ytterligere 
ekspansjon senere. Kartkilde: ©2021 Google, CNES/Airbus, Maxar Technologies og Kartdata.

Modellen tilsvarer en bygningsmasse på ca. 200 000 m3  
og en høyde på ca. 20 meter.
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Kvartærgeologisk kart. Kilde: NGU
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GRUNNFORHOLD 
Arealet ligger i et skjermet dalføre som er preget av grunnlent, lavbonitets mark og grunn myr med en del 
fjell i dagen. Planering/oppfylling av arealet vil kunne skje med stedegne masser.  

Det er ikke registret kvikkleire eller sensitive løsmasser i det aktuelle arealet. Dalføret med tilgjengelig 
fjell og steinmasser og stabile grunnforhold gjør arealet velegnet til store industribygg. Bygging vil være 
mulig umiddelbart etter oppfylling og planering av området. 

MILJØASPEKTER  
Det er ikke registrert noen kulturminner eller rødlista arter på arealet, og verken dyrka eller dyrkbar jord 
blir berørt. Myrområdet består i all hovedsak av grunn og drenert myr, med mye fast fjell i dagen, og er 
ikke registrert som verneverdig.   

Arealet er heller ikke registrert som område med forurenset grunn i Miljødirektoratet sin database. 

Det er ingen kjente begrensninger for arealet knyttet til støy, og det er ikke boligområder i nærheten som 
vil kunne bli påvirket av eventuell støyforurensing. 

Reindriftsinteressene er vesentlige på Fosen. Tomta, samt areal for videre ekspansjon, er en del av Fosen 
reinbeitedistrikt. Det er ikke registrert trekkruter, anlegg eller kalvingsområder på det aktuelle området.

Planområdet for verneplan for vassdrag «Nordelva» berører tiltenkt areal. Verneplanen er begrenset til 
kraftutbygging i vassdraget, og vil ikke gi restriksjoner til industriutbygging i tiltenkt areal. Det er i dag 
eksisterende industri og næringsaktivitet i området.    

Det er en forekomst av rik edellauvskog i randsonen på nordsiden av tiltenkt areal for mulig ekspansjon. 
Arealet ligger imidlertid i en bratt skråning som ikke er egnet til utbygging, og vil ikke bli fysisk berørt. Det 
er også noen miljøregistreringer i skog rett sør for tiltenkt areal.   

Rik edellauvskog i randsonen på nordsiden. Sonen er uegnet for 
utbygging og vil ikke bli fysisk berørt ved etablering av industri. 
Kilde: Nibio gårdskart
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VANN OG AVLØP 
En kommunal avløpsledning med tilgjengelig kapasitet er lagt frem til eksisterende bygningsmasse. 
Vannledning går gjennom det aktuelle arealet. 

TILGJENGELIG KRAFT 
Europas største vindkraftprosjekt på land er etablert på Fosen, bestående av seks store vindparker på til 
sammen 1057 MW. Det er derfor god kapasitet til å forsyne en eventuell batterifabrikk på Rødsjø med 
grønn og kortreist kraft. En Transformatorstasjon er lokalisert ca. 12,5 km fra tomtegrensen. 

Det er planlagt en kraftlinje i umiddelbar nærhet til tomten (rød linje på kartet), og det vil være 
mulig å sette opp egen trafostasjon dersom det etableres batterifabrikk. Fremdriftsplanen for 
kraftlinjeutbyggingen vil ferdigstilles våren 2022.

Indre Fosen kommune har vært i dialog med kraftselskapet TrønderEnergi, som er positive til å kunne 
forsyne strøm til en eventuell batterifabrikk, og at kapasitet og forsyning ikke vil være et problem.

KJØLEVANN OG PROSESSVANN 
Kjøle- og prosessvann vil kunne hentes 
fra Krinsvatnet/Rødsjøvatnet, som har 
mer enn nok kapasitet til en eventuell 
batterifabrikk på Rødsjø. 

Rødsjøvatnet ligger på 87 meter over 
havet ca. 500 meter fra tomtegrensen. 

I 1988 ble det utredet kraftverk i 
Nordelva, som renner inn i Krinsvatnet 
rett nord for det tilknyttede 
Rødsjøvatnet. I den forbindelse ble 
det utredet å benytte Krinsvatnet/
Rødsjøvatnet som et utjevningsmagasin 
for driften av Nordelva. 

Vassdraget Nordelva har svært god 
kapasitet, med en middelvannføring 
beregnet til 12.7 m3/s, eller ca.  
1.1 million m3/dag. 

Bunntemperaturen i Rødsjøvatn  
holder en temperatur på 4,6–5,4 °C,  
og en omrøringstemperatur  
på maksimalt 8 °C.

INFRASTRUKTUR
FORNYBAR ENERGI  

OG NÆRLIGGENDE VANNKILDE

Kartkilde: ©2021 
Kartverket, NIBIO 

og Statens vegvesen
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HAVN AVSTAND REISETID EST. REISETID MED BRO

Frengen 19 km 21 min

Monstad 28 km 27 min

Kvithyll 35 km 33 min

Uthaug 41 km 40 min

Trondheim 61 km 1 t 26 min 51 min

Fosen kysthavn 74 km 1 t 3 min 

JERNBANE AVSTAND REISETID EST. REISETID MED BRO

Trondheim Godsterminal 61 km 1 t 26 min 51 min

Heggstadmoen Godsterminal 71 km 1 t 36 min 1 t  1 min

FLYPLASS AVSTAND REISETID EST. REISETID MED BRO

Ørland Lufthavn 41 km 38 min

Trondheim Lufthavn 92 km 1 t 51 min 1 t 25 min

VEIFORBINDELSE
Rødsjø ligger godt plassert mellom flere viktige ferdselsårer. Fylkesvei 715 og 718 ligger rett ved tomta, og 
gir god forbindelse til Trondheim og Årnes (Åfjord kommune), samt havnene Frengen og Monstad. Fylkesvei 
715 er nylig oppgradert og har i dag svært god standard. Like ved møtes fylkesveiene 710 og 720, som 
forbinder tomta til henholdsvis Brekstad, Botngård (Ørland kommune) og Rissa (Indre Fosen kommune). 

Fylkesvei 715 til Trondheim innebærer fergesamband fra Rørvik (Indre Fosen) til Flakk (Trondheim) 
over Trondheimsfjorden, med 1–3 avganger i timen hele døgnet og 25 minutter overfartstid. Rabattert 
og kontaktløs betaling med Autopass. I 2019 ble plug-in hybridferger satt i drift, som verdens første 
fergesamband med høyspent lading. Alternativ reisevei fra Fosen til Trondheim er fergesambandet 
Brekstad-Valset, som har 100 % elektrisk drift med hybridferger. 

Fast samband mellom Fosen og Trondheim via bro over Trondheimsfjorden er i utredningsfasen, med 
estimert byggestart i 2025 og ferdigstilling i 2028. Broforbindelsen vil ytterligere bedre reisetiden og 
pendlingsavstand til bo- og arbeidsmarkedet i og rundt Trondheim. 

Veinettet i regionen er de siste årene blitt betydelig styrket for næringsformål. Gjennom veiprosjektet 
Fosenvegene er det bygd og oppgradert 280 km med vei etter initiativ og betydelig delfinansiering fra 
næringslivet på Fosen. I prosjektet er det blant annet etablert rassikring og stigningsforhold tilpasset 
tungtrafikk for industri og næring.

SENTRALE KNUTEPUNKTER FOR GODSTRANSPORT

KOMMUNIKASJON
FOSEN OG TRONDHEIMSREGIONEN

Orkanger

Levanger

Steinkjer

28 km / 27 min

41 km /40 min

35 km /33 min

61 km / 1 time 26 min

74 km / 1 time 3 min

Årnes

Botngård

Kvithyll, Rissa

Hasselvika

Uthaug

Vanvikan

Trondheim
Havn

Åfjord,
Monstad Havn

Fosen kysthavn
Bessaker

43,5 km /41 min
Ørland Lufthavn

Trondheim Lufthavn
92 km /1 time 51 min

19 km /21 min
Frengen

Brekstad

Heggstadmoen
godsterminal

Rødsjø

15



Monstad Havn. Foto: Fornybarsenteret

Monstad Havn. Foto: Statkraft
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MONSTAD HAVN 
Monstad Havn i Åfjord kommune ble etablert for å håndtere utbyggingen av vindparkene Roan, 
Storheia, Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet på Fosen. Havna har dermed god kapasitet i en bygge- og 
etableringsfase for batterifabrikk, samt som knutepunkt for fleksibel og bærekraftig transport mot resten 
av Europa.  

Kaianlegget ble ISPS- godkjent i forbindelse med mottak av turbindeler. Arealet tilsier gode muligheter 
for lagring/mellomlagring og videre utvikling, og veiforbindelsen er god. Kaianlegget har en lengde på  
74 meter, med seilingsdybde på 6.9 meter. To 50 tonns landpullerter gir gode fortøyningsvilkår.  

Monstad Havn vil også i driftsperioden ha nytte for vindparkene, men vil i tillegg gi mulighet for 
ytterligere næringsutvikling.  

I forbindelse med etableringen av Vikingbase næringspark er det også planlagt en dypvannskai på Kvithyll 
ved Rissa i Indre Fosen kommune. 

JERNBANE
Fra Trondheim Godsterminal og Heggstadmoen Godsterminal er det god jernbaneforbindelse med 
Trøndelagsbanen; nordover med Nordlandsbanen, østover mot Sverige med Meråkerbanen, samt 
sørover mot Oslo med Dovrebanen. 

Det pågår betydelig oppgradering på jernbanestrekninger i Trøndelag som vil gi bedre og mer bærekraftig 
passasjer- og godstransport i regionen innen få år. Det er vedtatt planer om dobbeltspor på deler av 
Trønderbanen. Trønder- og Meråkerbanen skal elektrifiseres innen 2024, med større kapasitet for 
godstog og bedre forbindelse til det svenske jernbanenettet og resten av Norden. I tillegg vil pågående 
arbeid med dobbeltspor og øvrig oppgradering av Dovrebanen gi raskere godstransport sørover. 

Fast samband mellom Fosen og Trondheim via bro over Trondheimsfjorden er i utredningsfasen, med estimert ferdigstillelse 
2028. Broforbindelsen vil ytterligere bedre reisetiden og pendlingsavstand til bo- og arbeidsmarkedet i og rundt Trondheim, og 
det vil være under 60 minutters reisevei mellom Rødsjø og Trondheim. Illustrasjon: Rambøll
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KOLLEKTIVTRANSPORT
Rødsjø ligger sentralt på Fosen, med kort reisevei til omkringliggende tettsteder samt et godt 
kollektivtilbud til Trondheim og resten av Trondheimsregionen.

Indre Fosen kommune har god dialog med Trøndelag fylkeskommune vedrørende behov for nye og 
styrkede kollektivtilbud etter behov. Ved eventuell etablering av batterifabrikk vil det etableres et nytt 
busstilbud fra Rødsjø til Vanvikan, med hurtigbåt videre til Trondheim. Det eksisterer allerede planer om 
å opprette direktebuss mellom Åfjord og Vanvikan. 

Det går hurtigbåt fra Vanvikan til Trondheim med 1–2 avganger i timen, med en overfartstid på  
25 minutter. 

Ved etablering av batterifabrikk vil det eksisterende kollektivtilbudet forsterkes med større kapasitet og 
hyppigere avganger.

DESTINASON AVSTAND REISETID MED KOLLEKTIVTRANSPORT

Årnes (Åfjord) 25 km 22 min

Botngård (Ørland) 27 km 25 min

Brekstad (Ørland) 41 km 36 min

Rissa (Indre Fosen) 35 km 33 min

Vanvikan (Indre Fosen) 33 km 27 min

Leksvik (Indre Fosen) 40 km 38 min 

Trondheim 61 km 50 min

Det går hurtigbåt mellom Vanvikan og Trondheim. Fra Rødsjø 
vil det bli etablert ny busslinje, og til Trondheim vil reisetiden 
bli ca. 50 minutter. Foto: Mikael Sætereid / FI
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Kilde: Trøndelag fylkeskommune

Kilde: Trøndelag fylkeskommune
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ARBEIDSPLASSER INNEN 60 MINUTTER REISEVEI
Kommunesentrene Rissa (Indre Fosen), Brekstad og Botngård (Ørland kommune) og Årnes (Åfjord 
kommune) har alle et godt vare- og tjenestetilbud og et godt utbygd skoletilbud.

KOMMUNE INNBYGGERTALL ARBEIDSPLASSER

Indre Fosen kommune 10 084 4 212

Åfjord kommune 4 288 2 303

Ørland kommune 10 323 4 554

Trondheim kommune* 205 163 120 022

Totalt 229 858 131 091

INNBYGGERTALL FOR KOMMUNESENTRE PÅ FOSEN

TETTSTED INNBYGGERTALL

Rissa (Indre Fosen) 1 490

Leksvik (Indre Fosen) 1 005

Årnes (Åfjord) 1 286

Brekstad (Ørland) 2 291

Botngård (Ørland) 1 330

ARBEIDSKRAFT
INDUSTRIVENNLIG SAMFUNN OG 

KOMPETENT ARBEIDSKRAFT

Kilde: SSB. Sysselsatte etter arbeidssted, 4. kvartal 2020   
* Fra Rødsjø til Trondheim vil reisetiden bli ca. 50 minutter med kollektrivtrafikk.

1. kvartal 2020. Kilde: SSB 
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30 min

34 min
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41 min
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33 min
27 min
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42 min
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Botngård

43 min
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22 min
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38 min
Leksvik

Ambulanse
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Brannvern

Grunnskole
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Mat og drivstoff

Idrettsanlegg

Bank og forsikring

Rødsjø

Kartkilde: ©2021 
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ARBEIDS- OG UTDANNINGSMULIGHETER FOR FAMILIEMEDLEMMER 
Rødsjø er en meget sentral plassering i Fosenregionen, med lokal tilgang til varierte arbeidsmuligheter. 
De fire Fosen-kommunene kan tilby arbeidsplasser innen mange bransjer og offentlige virksomheter.

Det er rikt med industri- og teknologibedrifter, bygg- og anleggsvirksomhet, handel og service, transport 
og jordbruk med tilstøtende underleverandører. Fosen begynner også å få fart på reiseliv og lokalmat

Hensyn til klima og bærekraft er sentralt for alle kommunene. Næringslivet er omstillingsdyktig 
og fokuserer i økende grad på miljøhensyn. Eksempler på dette er utforskning med landbaserte 
oppdrettsanlegg og vindmølleparker. Det er rikt med kommunale arbeidsplasser, særlig innen helse og 
omsorg, oppvekst og administrasjon. Det er også fylkeskommunale arbeidsplasser som videregående 
skoler, og flere statlige av militær og helserelatert karakter.

Det er også gode lokale utdanningsmuligheter med videregående skoler med bredspektret 
tilbudsstruktur, pluss en økologisk folkehøyskole med internasjonal rekruttering. I tillegg er det 
enkeltstående desentraliserte utdanningstilbud på høyskolenivå. Johan Bojer videregående skole er 
lokalisert i både Rissa og Leksvik, og tilbyr yrkesfag og studieforberedende. Det kommer nytt skolebygg 
i Vanvikan i 2023. Trondheim og Steinkjer har meget gode utdanningsmuligheter på høyere nivå, og 
avstandene er akseptable. Transporthensyn prioriteres høyt av næringslivet og kommunale politikere.

UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN YRKESFAGLIGE LINJER

Åfjord videregående skole Teknologi- og industrifag, Bygg- og anleggsteknikk, 
Helse- og oppvekstfag

Åfjord ressurssenter

Fosen videregående skole Elektro og datateknologi, Teknologi- og industrifag, 
Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, 
Restaurant- og matfag, Idrettsfag

Fosen ressurssenter

Johan Bojer videregående skole Fagskoletilbud fra 2023: Teknologi- og industrifag, 
Elektro og datateknologi, Bygg- og anleggsteknikk, 
Helse- og oppvekstfag

Johan Bojer ressurssenter

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskaplige 
universitet (Trondheim)

NTNU Videre (Videre- og etterutdanning)

Nord universitet (Steinkjer og Levanger)

SERVICETILBUD
Med arbeid på Rødsjø er det mulighet for å bosette seg i større og mindre steder, med ca. 30–40 
minutter kjøretid. Større steder som Rissa, Leksvik, Årnes, Botngård og Brekstad har rikt med varierte 
handels- og servicetilbud, inklusive transport. Mindre steder som Husbysjøen-Råkvåg, Skaugdalen, 
Fevåg-Hasselvika og Vanvikan har viktige tilbud som barnehage, grunnskole, matbutikk, med mer. De to 
sistnevnte har også hurtigbåttilbud. 

Kommunene i Fosenregionen har samarbeidet innenfor tjenesteleveranser og samfunnsutvikling siden 
1990 tallet. Kommunene jobber sammen om samfunnsutvikling med mål om å bidra til at innbyggere 
på Fosen kan leve gode og helhetlige liv. Det er over år jobbet strategisk med samhandling for å 
benytte samlet kompetanse for å få mest mulig ut av de ressursene man har i Fosenregionen. Være seg 
naturressurser, kompetanse, næringsliv og menneskene som bor og lever her. 

Det bor 25 643 innbyggere i Fosenregionen. Regionen har også ca. 5 500 hytter. Samlet bidrar dette til at 
servicetilbudene, kultur og underholdningstilbudene stadig bygges ut og forsterkes. Fosenregionen har et 
bredt sammensatt opplevelsestilbud, basert på naturressursene, landskapet og menneskene som bor og 
lever i regionen.
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Idylliske Råkvåg er betraktet som et av Norges 20 best bevarte tettsteder. Bryggerekka i Råkvåg er den lengste utenfor byer i 
Norge, og tettstedet er dermed meget populært for turister. Råkvåg befinner seg snaue 13 minutter reisetid unna Rødsjø.  
Foto: Geir Hval, CC BY-SA 4.0

Bygda 2.0 i Åfjord kommune er utvikling av en bærekraftig, oppgradert, urban og attraktiv liten landsby, – en «microcity», 
sammen med et fremtidsrettet miljø for næringsliv og forskning – et levende laboratorium. Foto: Bygda 2.0

24



LEGEKONTOR OG SYKEHUS
Det er legekontor i hver av tettstedene i Åfjord, Ørland og Indre Fosen. På Brekstad i Ørland kommune 
ligger Fosen Distriktsmedisinske senter som har kapasitet innen medisinsk beredskap.

LEGEKONTOR/SYKEHUS AVSTAND

Fosen Medisinske Senter 41 km

St. Olavs Hospital 62 km

Orkdal Sykehus 96 km

AMBULANSESTASJONER LOKASJON

Indre Fosen kommune Rissa  stasjon

Ørland kommune Ørland stasjon

Åfjord kommune Åfjord stasjon

POLITIBEREDSKAP
Det er tre lensmannskontorer i Fosen under Trøndelag politidistrikt.

Rissa lensmannskontor

Ørland lensmannskontor

Åfjord lensmannskontor

BRANNVERN

ØRLAND OG ÅFJORD:

FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE

INDRE FOSEN: 

TRØNDELAG BRANN OG REDNING

Brekstad brannstasjon Stjørna brannstasjon

Botngård brannstasjon Rissa brannstasjon

Lysøysund brannstasjon Vanvikan brannstasjon

Årnes brannstasjon Leksvik brannstasjon

Stadsbygd brannstasjon

SIVIL BEREDSKAP
Hver av kommunene har egne beredskapsplaner som dekker lokale sivile forhold.
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TEKNOLOGISELSKAPER I TRONDHEIMSREGIONEN 
Ikke medregnet de øvrige kommunene på Fosen.

Endelig antall selskaper for 2020 forventes å bli 767 når alle er formelt registrert. Kart og data: Impello-rapporten, 2021

Sysselsetting i teknologiselskapene fordelt 
på kommunene i Trondheimsregionen.  
Kart og data: Impello-rapporten, 2021

26



FOSEN OG TRONDHEIMSREGIONEN 
MODERNE INDUSTRI OG  

VERDENSLEDENDE KUNNSKAPSMILJØER

TRONDHEIMSREGIONEN
Indre Fosen kommune er del av det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen,  
sammen med kommunene Trondheim, Orkland, Skaun, Midtre Gauldal, Melhus, Malvik og Stjørdal. 
Trondheimsregionen er et felles bo- og arbeidsmarked, med samordnet strategi for næringspolitikk  
og -areal. Samarbeidet styrker Trondheimsregionen i nasjonal og internasjonal konkurranse.  
Gjeldende strategisk næringsplan for Trondheimsregionen prioriterer 

• kobling mellom FoU og næringsliv
• næringsfremmende kommuner
• innovasjon og gründerskap
• kommersialisering av teknologi
• attraktiv region

Trondheimsregionens største konkurransefortrinne er kommersialisering av ny teknologi. 65 % av 
befolkningen i Trøndelag, vel 300 000 innbyggere, bor i regionens åtte kommuner. Impello-rapporten fra 
2021 viser at regionen har 767 teknologiselskaper med til sammen 12 500 ansatte, med fortsatt forventet 
vekst i antall bedrifter og omsetning. Energi- og miljøteknologi er blant de store bransjene som utmerker 
seg, og omsetningsveksten fra 2018 til 2019 økte med 33 %. Trondheimsregionen har med andre ord et 
robust næringsliv innen teknologi- og energibransjen. Til tross for koronapandemien, har det aldri vært 
flere teknologibedrifter i regionen. Flere bedrifter, teknologimiljøer og kunnskapsinstitusjoner i regionen 
er fremst i verden innenfor sine fagfelt, blant annet innen trådløs kommunikasjon, havromsautonomi, 
havbruksteknologi og maritim sektor. 

Indre Fosen kommune er den kommunen som har flest teknologiselskaper, etter Trondheim, med 29 
bedrifter og sysselsetting på 485. I tillegg har flere av omsetningsvinnerne i Impello-rapporten fra 2021, 
eksempelvis Inrigo, CNC Produkter, CTM Lyng og Lyng Drilling, tilhold på eller utspring fra Fosen.

 Sentralt i Trondheimsregionen er Teknologihovedstaden Trondheim, med anerkjente forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner som NTNU og SINTEF. Trondheim er den nasjonale spydspissen for maritim 
forskning og teknologiutvikling. I tett samarbeid med lokalsamfunn, offentlige myndigheter, industrien 
og næringslivet jobber NTNU, SINTEF og øvrige FoU-miljøer i regionen med forskning, utvikling, testing 
og realisering av teknologier og løsninger som svarer på nasjonale og globale utfordringer. Regionen har 
stått sentralt i mange av de store teknologiløftene og innovasjonene i maritim næring.

NTNU og SINTEFs store havromssatsing, Ocean Space Centre, vil sammen med NTNU AMOS og andre 
sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) bidra til å styrke regionens posisjon som et internasjonalt 
tyngdepunkt flere fagfelt. En stor andel av Norges SFI-sentre er lokalisert i Trondheim, og NTNU og 
SINTEF leder flere av de. Blant de mange nye sentrene som Trondheim ble tildelt i 2020, er SFI Blues 
(Floating structures for the next generation ocean industries), som skal gjøre norsk industri i stand til å 
utvikle, bygge og drifte flytende konstruksjoner for fremtidens behov innen fornybar energi, havbruk og 
kystinfrastruktur.

Trondheimsregionen huser et regionalt næringsliv med grønne ambisjoner, og fungerer i dag som en 
brobyggingsarena for virksomheter med bærekraftig fokus. Grunnleggende forskning og undervisning, 
videreforedlet gjennom testing og kommersialisering, skjer i tett samarbeid med industri og 
produksjonsmiljøene i Indre Fosen og resten av Trondheimsregionen. Med et næringsliv og FoU-miljø 
i verdensklasse innen fornybar energi og tilhørende teknologier, vil en lokalisering av batterifabrikk på 
Rødsjø i Indre Fosen ha store muligheter for synergieffekter og utviklingen av nye forretningsområder.
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Lyng Triangel er en mange fremoverlente bedrifter i  industriklyngen i Leksvik i Indre Fosen kommune.  
Foto: Mikael Sætereid / FI

CTM Lyng er en av Trondheimsregionens mange teknologibedrifter, og har hovedkontor og fabrikk i Vanvikan 
i Indre Fosen kommune. Foto: Marius Tvinnereim / FI
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FOSENREGIONEN
Indre Fosen kommune huser flere bedrifter som er ledende innen sine bransjer. Regionen er langt 
fremme innen industriell innovasjon, blant annet gjennom det høyteknologiske industrimiljøet i Leksvik. 
Av bransjer som er særlig representert i regionen, finner vi olje- og gassrelatert industri, skipsbygging, 
elektronikk, maskinering, engineering og plastproduksjon. 

Andre relevante næringslivsaktører i regionen er:

• Fornybarsenteret: Fornybarsenterets målsetning å knytte industri, småbedrifter, gründere, FoU-
aktører og undervisning tett sammen i et utviklingsmiljø. Leietakere i senterets bygg i Åfjord 
kommune er Fosen Vind/Statkraft, TrønderEnergi og Fosenkraft. Fornybarsenteret er plassert 
strategisk på Monstad Havn. Dette gir nærhet til kyst, dypvannskai og store industriareal.Bygget er 
også tilrettelagt for gründere samt studentmiljø fra videregående og høyskoler. Fornybarsenteret 
har også mål om å være en attraktiv arena for fremtidens studenter innen fornybare fag. 
Fornybarsenteret vil i tillegg til vindkraft få en stor faglig rekkevidde og bli et senter for industriell 
knoppskyting innen flere fagfelt. Alle bransjer som er opptatt av bærekraft kan tilknyttes senteret, 
det være seg leverandører til fornybar energi, annen industri innen fornybare og bærekraftige 
løsninger og ikke minst gi gründere muligheten til å jobbe i et utviklingsorientert miljø.  

• Åfjord Utvikling AS: Selskapet er 1. linjenæring for Åfjord kommune. Selskapet har fokus på offensive 
utviklingsmål og utviklingsoppgaver, hvor arbeidet med å initiere og lede gjennomføringen av viktige 
utviklingsprosjekter og næringsetableringer er sentralt. Åfjord Utvikling har et grunnprinsipp som 
lyder «resultater gjennom menneskelig mobilisering og samarbeid» fordi vi er avhengig av en og god 
kobling til lokale og regionale aktører for å kunne innfri utviklingspotensialet til både Åfjord og Fosen. 

• Fremtidens Industri AS (FI): Et av Midt-Norges ledende innovasjonsselskap, og en av Norges 
fremste utviklere av næringsklynger og bedriftsnettverk. Hovedkontoret er i Vanvikan i Indre Fosen 
kommune, med avdelingskontor på Brekstad og i Trondheim. FI er en sentral og bransjeuavhengig 
aktør i det midtnorske innovasjonslandskapet, med teknologi og industri som kjerneområde. FI er et 
bindeledd mellom FoU-aktører, virkemiddelapparat og næringsliv, og tilbyr skreddersydde tjenester 
innen bedriftsrådgivning. Selskapet har stor bransjekunnskap innen havbruk og havrom, fornybar 
energi, autonome løsninger, forsvars- og sikkerhetsindustri og vann og miljø. FI drifter og fasiliterer 
fire næringsklynger (NCE Aquatech Cluster, RENERGY - Renewable Energy Cluster, Ocean Autonomy 
Cluster og MIDSEC - Mid-Norway Defence and Security Cluster). FI driver også FI Næringshage på 
Fosen, som er del av Sivas nasjonale næringshageprogram og en viktig brikke i verdiskapingen i 
regionen. Næringshagen har et stort antall målbedrifter og leietakere fra hele Fosen.

• NiT Indre Fosen: Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) sin avdeling på Fosen. Foreningen 
er en sammenslåing av tidligere Fosen Industriforum og Rissa Næringsforum. Bedrifter fra Fosen er 
sentrale i foreningens industri-fagråd, og et betydelig antall bedrifter fra regionen er medlemmer. 
NiTs hovedoppgaver er å jobbe for redusert arbeidsgiveravgift, sikre hensiktsmessige næringsareal og 
boligutvikling, bidra til god sentrums-og tettstedsutvikling, være pådriver for god samferdselsutvikling 
samt bidra til og rekruttere og beholde kompetanse i regionen. 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Fremoverlente offentlige myndigheter i Trondheimsregionen og Trøndelag fylkeskommune, med 
etablerte strategiske planer for bærekraftig næringsutvikling, gir stort potensial for å bidra til utviklingen 
av grønn konkurransekraft for næringslivet i regionen. Gjennom blant annet Bærekraftsnettverket og 
prosjekter som +CityxChange bidrar Trondheimsregionen og fylket til å utvikle, teste og implementere 
smarte, grønne energiløsninger for fremtiden. I 2016 ble Trondheimsfjorden verdens første fullskala 
testarena for autonome fartøy, og mer testinfrastruktur skal etableres i tiden som kommer.

Trøndelag fylkeskommune er en pådriver for å styrke grønn konkurransekraft i næringslivet, blant 
annet ved offensiv bruk av innkjøpsmakt og anbudskrav knyttet til bærekraft. Trøndelag har en rolle 
som kunnskapsbase for den norske maritime næringen, blant annet gjennom NTNU og SINTEF OCEAN”, 
skriver Menon Economics i rapporten Maritim Verdiskapningsbok fra 2018.

Blant utmerkelsene fylkeskommunen har fått for sin innovasjoskraft, er Zero-prisen som følge av 
Trøndelags anbud på nye hurtigbåter med krav om nullutslipp.
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PTM leverer design og maskinering av deler og produkter til fornybar-sektoren. Foto: Mikael Sætereid / FI

Modell av AutoAgris innovative autonome redskapsbærer. Foto: AutoAgri
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RELEVANTE BEDRIFTER 
KNOW-HOW, ENGINEERING OG PRODUKSJON 

Produksjon og elektromekanisk prototyping er blant spesialitetene til den svært kompetente 
elektro- og maskineringsindustrien på Fosen. Bedriftene kan levere alt fra tidligfase know-how om 
materialer og design/engineering, bygging av demo, produksjonsprosesser osv, til bygging av fullskala 
prototyper, testing og verifisering, klargjøring for produksjon med mer. Bedriftene kan også sette opp 
produksjonslinjer for mange typer komponenter og produkter. Her er et lite utvalg av relevante bedrifter: 

• PTM Industrier er en maskineringsbedrift som bidrar hele veien fra 3D-design til ferdig produkt. Med 
en moderne maskinpark gjøres produksjonen av avanserte deler svært effektiv. PTM leverer design 
og maskinering av deler og produkter til fornybar sektoren. Bedriften har også stor materialkunnskap 
og mye erfaring i håndtering av bransjespesifikke materialer som syrefaste materialer av titan/
incoloy til offshore.

• AutoAgri utvikler og produserer eletriske of autonome førerløse redskapsbærere for landbruk, 
park og anlegg. Selskapet er en gründerbedrift med utspring fra et samarbeid initiert av Fremtidens 
Industri og bedriftene Leksvik Industrimekanikk, Maritime Robotics, Robotic Services og Haandfast. 

• CTM Lyng er produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, velferdsteknologi, 
energiøkonomisering, samt lys og varmestyring for alle typer bygg, kjent under merkevarene 
Mkomfy®, Aqua Xpress®, Microsafe® og Centrol®. CTM Lyng tilbyr alt fra utvikling av produkt til 
produksjon og distribusjon. Produksjonslokalene i Vanvikan har en av Europas mest moderne 
maskinparker.

• Maritime Robotics er en pionerbedrift innen utvikling av ubemannede maritime overflatefartøyer, 
Unmanned Surface Vehicle (USV). Maritime Robotics leverer autonome systemer til flere ulike 
anvendelser.

• Haandfast leverer tjenester innen produktutvikling, maskinkonstruksjon og industrialisering. 
Bedriften kombinerer kreativitet med 3D verktøyene Solidworks Premium og Solidworks Flow 
Simulation.Sammen med Leksvik Industrimekanikk har Haandfast etablert et felles brand med navnet 
«Indufast» for spesialmaskiner som utvikles og bygges i samarbeid.

• Lycro er en ledende bedrift innen Nordisk plastsprøytestøpingindustri. Firmaet innehar en unik 
erfaring og kompetanse innen utvikling og produksjon av verktøy for- og produksjon av sprøytestøpte 
plastdeler. Lycro designer, konstruerer, produserer nye og leverer vedlikeholdstjenester av 
eksisterende verktøy for produksjon av tekniske plastkomponenter. De er en totalleverandør av 
sprøytestøpte plastdeler.

• Industriverktøy er leverandør av formstøpte plastdetaljer. De har en moderne plaststøpeavdeling 
med støpemaskiner både i Norge og Kina.

• Leksvik Industrimekanikk er en innovativ industribedrift med ledende kompetanse innen 
automasjon og maskinering, samt maskinbygging, prototyping og produksjon. De bistår kunder i hele 
produktutviklingsprosessen, både med prosjektledelse og koordinering. Alt fra sveising til montering 
og testing av ferdig produkt er en del av prosessen, og alt gjøres «in-house».

• Vamec utfører reparasjoner, renovering og bygging av maskiner og utstyr. De foretar også 
nyproduksjon av deler. Bedriften maskinerer i CNC-styrte maskiner. Vamec er godkjent lærebedrift 
i fagene CNC operatør-verktøymaker og industrimekaniker. Som den eneste i Midt-Norge har de 
dyphulls boremaskin med roterende emne og bor. Vamec har også linjeborremaskin for renovering 
av anleggsutstyr.
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VEDLEGG

VEDLEGG 1: GLOBAL TECH PRESENTATION - A PRESENTATION OF THE GREATER TRONDHEIM REGION
Presentasjon av Trondheimsregionen fra Næringsforeningen i Trondheim, 2020.
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Global Tech Presentation

A presentation of the Greater Trondheim region. Produced by Mid-Norway 
Chamber of Commerce, with funding partners shown below.

Main contributors: Torstein Langeland, Øyvind Bang Fjørtoft and Fee Goo Lee



Access to Talent in Greater Trondheim (3)
➢ A Complete Talent Ecosystem (4)
➢ NTNU - Norway’s Largest University (5)
➢ Start-ups (7)
➢ The Regional Innovation Ecosystem (9)
➢ R&D - The # Most Innovative Region in Norway (10)
➢ R&D - Researcher Density (12)
➢ R&D - NTNU (13)
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NTNU Nordic Five Tech Member

13.500 students 10.500 students 45.000 students

11.000 students 12.000 students

Network of the leading tech 
universities in the Nordics



30%
Of tech revenue
originate from 

NTNU and SINTEF

Start-
ups

80 
new tech 

companies 
established 
each year

79%
more tech 

companies in 
2019 than 2009

#1
in Europe on 
innovative 

collaboration with 
small & medium 
sized enterprises

Source: Impello; EU’s Regional Innovation Scoreboard (October 2020)

https://impello.no/wp-content/uploads/2020/01/2019-Impello-analysen-web-v1.01.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en


«We will double the number of
tech companies in the region in 
the period 2015-2025»

500

2025
2015

1000

750

Greater Trondheim Region

2019

Start-
ups

Source: Impello (October 2020)

https://impello.no/wp-content/uploads/2020/01/2019-Impello-analysen-web-v1.01.pdf


Co-working Education & Research

Incubators and accelerators Clusters Supporting actors

Investors

The Regional Innovation Ecosystem



R&D

The #1 Most Innovative 
Region in Norway

#1 Zürich

#4 Stockholm

#5 Copenhagen

#9 Berlin

#15 Trøndelag
#16 Oslo

#23 Stuttgart

Competing with the best in Europe

Source: EU’s Regional Innovation Scoreboard (October 2020)

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en


R&D

The #1 Most 
Innovative Region 
in Norway
Competing with the best in Europe

Source: EU’s Regional Innovation Scoreboard (October 2020)

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en


R&D 9.000 Researchers and Scientists

Greater
Trondheim

Norway

6.6x 
Researcher density in 

Greater Trondheim 
compared to Europe 

average
Europe

12.3

8.7

57 Researchers
per 1.000 inhabitants

Source: Impello; OECD (October 2020)

https://impello.no/wp-content/uploads/2020/01/2019-Impello-analysen-web-v1.01.pdf
https://data.oecd.org/rd/researchers.htm


Strategic Research Areas

Energy Health

Ocean Sustainability

Biotech Digital Nano

Enabling Technologies

198 Horizon 2020 
projects 35 National Research

Centres
R&D



Nobel Prize Winners
in Medicine:

May-Britt & Edvard Moser

Kavli Institute



Top 2
For Marine 
Engineering

World’s first official 
testbed for 

autonomous shipping

Source: Shanghai Ranking (October 2020), Global Trade Mag (October 2016)

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings-2019/marine-ocean-engineering.html
https://www.globaltrademag.com/worlds-first-official-test-bed-autonomous-shipping-opens-norway/


R&D

Strategic Research Areas



A leader in 
sustainable smart 
city development

Source: +CityExchange

https://cityxchange.eu/


Trondheim: 
A frontrunner for smart 

sustainable cities

Source: Trondheim (October 2020), U4SSC

Geneva UN Charter 
Centre of Excellence on 
Smart Sustainable Cities

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/om-kommunen/bk/barekraft/barekraftssenteret/om-barekraftssenteret/
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/Pages/KPIs-on-SSC.aspx


R&D One of Europe’s largest independent 
research organisations



Related 
Industry



Related 
Industry

13 158 
Employed in the 

tech sector 

Energy and environmental 
techonology

Health

ICT

Marine
Maritime

Mechanical 
production and 

product 
development

Oil and gas

Technical 
consultancy

Other industry

A Strong and Diverse
Industry Mix

Source: Impello (October 2020)

https://impello.no/wp-content/uploads/2020/01/2019-Impello-analysen-web-v1.01.pdf


3,500 
International students 

from 119 countries

An Attractive Environment for 
International Talent - Examples

75
Nationalities

employed

53%
International

Employees

7%
International

Employees

Related 
Industry

34%
International

Employees



An Attractive Environment for 
International Talent & Their Family

Two international Schools with a 
total of 500 students (ages 6-16)

High School IB diploma program

A wide variety of job 
opportunities for spouses

157 676 total workforce in 
Trondheim Region



Agriculture, forestry and fishing, 
1811

Mining and quarrying, 12920

Manufacture, 1613 Electricity, water supply, 
sewerage, waste management, 

3157

Construction, 8978

Wholesale and retail trade: 
repair of motor vehicles and 

motorcycles, 32850

Transportation and storage, 

9620
Accommodation and food 

service activities, 5794
Information and communication, 

1870
Financial and insurance 

activities, 8530

Real estate, professional, 
scientific and technical activities, 

6664

Administrative and support 

service activities, 6089

Public adm., defence, soc. 
security, 12828

Education, 7205

Human health and social work 
activities, 18297

Other service activities, 656

Unspecified, 18794

Employed by sector 2019



Module TWO

High Productivity,
Reasonable Cost Level



Top 3
Productivity

Top 7 
World 

Competitiveness 
Ranking

Top 9 
Ease of Doing 

Business

Norway is one of the world’s best 
places to run a business

Source: Production; OECD; Competitiveness; Ease of Doing Business (October 2020)

https://time.com/4621185/worker-productivity-countries/
https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm
https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/2020/wcc-site/one-year-change-vertical.pdf
https://www.doingbusiness.org/en/rankings
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Trondheim: 10% lower
salary-levels than Oslo

Competitive salary levels 
for high skill jobs.

Example: Salary of Software Developer

Source: Glassdoor (October 2020)

https://www.glassdoor.com/index.htm


Source: SINTEF

https://www.sintef.no/en/projects/margin/
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Cost of Electricity for business (USD per KWh)

Cheap and Green Electricity

100% of electricity 
production comes 
from renewable 

sources

Source: Global Petrol Prices (October 2020)

https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices
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16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

Source: Trading Economics (October 2020)

Tax Incentive:
19% tax cashback 
on R&D projects

Competitive Corporate Tax Rates

Corporate tax levels by country

https://tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate?continent=Europe


Total Cost of an Employee

25%
Overhead: 

14.1% national insurance
2% pension

Occupational injury 
insurance

XX%
Overhead: 

Insert own numbers for 
selected country of 

comparison



4200

2500
3000 3000

Oslo (#39 most
expensive in

Europe)

Trondheim Stavanger Bergen

Average office rent prices per square meter in NOK

Reasonably priced office space



Module THREE

The Nordic Model is 
Good for Business



Economic Governance

Public WelfareOrganised Work

Free
Education

Government

BusinessUnions

A dialogue and 
trust based 
approach to 
collaboration 
and negotitation

Free Health
Services

Employee
Safety Net

Market Oriented High Trust

#3 Most Productive #15
Most Flexible
Workforce

#5 Happiness Index #2 Social Mobility

#1 Democracy #7 Least Corrupt#9 Ease of doing business

Transparent 
Regulation

#1 Human Capital



0.18%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

*For construction, manufacturing, mining and quarrying

Nordic Model ➔ Reduced Conflict ➔ Fewer Strikes

Share of working hours lost to strikes 2014-2019*

Source: Calculation based on data from Ilostat (2019)

https://ilostat.ilo.org/data/


Nordic Model ➔ A Robust Society & Economy

Less economic impact 
from Covid crisis & 
fewer Deaths

Economic growth from previous year (2020, Q2)
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Source: Our World in Data (Nov 2020)

https://ourworldindata.org/covid-health-economy


Nordic Model + Sovereign Fund ➔ A Robust Economy

Norway

USA

Euro-area



48%
Have Higher 

Education
25-34 year olds

83% 
Has advanced 
education or 
vocational 
expertise

Source: OECD, World Bank (November 2020)

https://data.oecd.org/eduatt/population-with-tertiary-education.htm
https://databank.worldbank.org/source/education-statistics-%5e-all-indicators


Redundancy
Warning

Force majeure:
only 2 days

Company 
Pays wage

Redundancy
starts

15 days Up to 24 weeks

Government pays up to 80% of salary
Company pays nothing

Rehire or permanent 
redundancy

Company 
Pays wage

14 days

How it works: Temporary redundancy

Temporary redundancy can be used during a temporary downturn
in the market, or for the company. Causes less conflict because of
a strong safety net for workers. 

Permanent redundancy:
Govt. pays 60% of salary

Rehire (priority for 
employees in redundancy)

Force majeure:
2-15 days

Source: Arbeidstilsynet

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/


Discuss grounds for 
dismissal with employee

Invite employee to 
discussion meeting

Dismissal must…
• Be in written form
• Communicate the possibility to 

challenge the case in a court
• Communicate the right to stay in 

the job until a disagreement is 
solved.

Give employee fair chance
to improve performance

How it works: Performance Related Dismissal

Norwegian companies reduce conflict during dismissals 
by running a fair process for the employee, giving 
him/her the chance to improve performance

Performance not improved:
Dismissal of employee

Performance improved:
Keep employee

Ensure grounds for
dismissal are factual

New review and 
Dismissal decision

Source: Arbeidstilsynet

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/oppsigelse/


Module FOUR

Development Funds



Grants given
19,7 BNOK

Grant: 3,5 MNOK
Category: Environmental technology

Innovation Norway support 
companies in developing their 
competitive advantage and to 
enhance innovation, through 
access to capital and expertise

2015-2020

Grant: 15 MNOK
Category: Development funding

Grant: 4 MNOK
Category: Environmental technology

ICTIndustryScientific funding & 
Technical Services

2
,2

 b
n

2,
8 

b
n

3,
6 

b
n

Grants by category

Source: Innovation Norway

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/hvem-har-fatt-finansiering-fra-oss2/


Grants given
12,5 BNOK

Grant: 4,35 MNOK
New Processing Plant

Enova contributes to reduced 
greenhouse gas emissions, 
development of energy and climate 
technology and a strengthened 
security of supply.

2015-2020

Grant: 172 MNOK
Industrial Power Plan

Grant: 2,3 BNOK
Ocean Wind

Ranheim Energi AS

Source: ENOVA

https://www.enova.no/about-enova/


The Research Council works to promote research 
and innovation of high quality and relevance and 
to generate knowledge in priority areas to 
enable Norway to deal with key challenges to 
society and the business sector.

Tech R&D Funding
1,2 BNOK

In 2019

Government program designed to stimulate 
research and development (R&D) in Norwegian 
trade and industry. The incentive is a 19% tax credit 
and comes in the form of a possible deduction from 
a company's payable corporate tax. In 2019

Budget:
5,7 BNOK

Source:The Research Council of Norway, Skattefunn

https://www.forskningsradet.no/en/
https://www.skattefunn.no/en/about-skattefunn/


2019 Tax Deduction Budget: 5,7 BNOK

2015-19 Grants: 19,4 BNOK

2015-19 Grants: 12,5 BNOK

2019 Tech R&D Funding: 1,2 BNOK



Module FIVE

Infrastructure



International Flight Network from Greater Trondheim (pre covid)

Summer Winter

Copenhagen 3 daily 2 daily

Amsterdam 3 daily 2 daily

Stockholm 2-3 daily 2 daily

Helsinki 5 weekly 5 weekly

London 4 weekly 3 weekly

Alicante, 
Malaga, 
Las Palmas

2-3 weekly 2-3 weekly

Krakow 6 weekly 6 weekly

Gdansk 4 weekly 4 weekly

Riga 5 weekly 2 weekly

Seasonal services to 
destinations in South Europe

Source: Avinor (2020)



1 million tonnes 
of goods 
transported to 
and from 
Trondheim 
Harbour in Q2 
2020 (4th highest 
in Norway)

Harbours

Source: SSB

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/havn


Source: Telenor (December 2020)

Trondheim: the first Norwegian city with 5G network

https://www.telenor.no/5g/
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