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Smart Innovation Norway

Våre to klynger

Hvorfor klynger?

NCE Smart Energy Markets

Cluster for Applied AI

Decom klynge - forprosjekt

Prosjekter 

Havbaserte elsystemer

Avkarbonisering av nyttetransport

AI klinikken

AI for offentlig sektor

Launchpad scale-up

Bedriftspartnere
MHTech v/Ole Harald Moe

Airmont v/Karl-Magnus Haugen

My digital city/IFE v/Petter Kvalvik



«Klimakrisen – et løp vi kan vinne»
Antonio Guiterres – FNs generalsekretær 

https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win



Nytt grønt og bærekraftig arbeidsliv med 250 000 nye 
arbeidsplasser i Norge 50 000 i Viken fra 2020 til 2030



Det er denne meget kompetente gjengen på 50 

medarbeidere fra 14 land som gjør dette…



Creating a green society 

and new jobs for current 

and future generations.



A

SMART INNOVATION NORWAY AS

• Forsknings- og innovasjonsselskap. Ideelt AS (“Non profit”). 

Overskudd tilbake til selskapet. Private og offentlige eiere

• Eiere: Ecapital AS, Energy&ICT Invest AS, Siva, Østfold Energi 

AS, Halden kommune, Sparebank1, Ringstad Invest AS, IFE, 

Berg Sparebank, Breiangen AS, Tor Harald Korpås, Kjeller 

Innovasjon, Halden Næringsråd, HiØ, Halden Arbeiderblad, 

Halden Turist

• 50 medarbeidere, 14 nasjonaliteter.

• 48,3 Mnok i omsetning fra næringsliv, offentlige partnere, EU og 

virkemiddelapparatet

• To klynger, en inkubator, en forskningsavdeling og en avdeling 

som arbeider med smarte byer og samfunn. 

Kommunikasjonavdeling og Simulatorsenter.



Ekspertområder

Bærekraftig energi

Fornybar energi, energisystemer, Energidistribusjon, energilagring, energimarkeder 
og energieffektivitet

Anvendt kunstig intelligens

IoT, Cyber sikkerhet, stordata, maskinlæring og neurale nettverk, AI for good

Smarte byer
Innovasjonsledelse, Design Thinking, Quadruppel Helix, endringsledelse, 
strategiutvikling, bærekraftsmål, smarte byer og kunstig intelligens

Digitalt entreprenørskap
Digital transformasjon, nye bærekraftige økonomiske modeller (sirkulær, deling, 
tjenestefisering og datadreven)



RESEARCH COMMUNICATION VENTURESMART CITIES AND

COMMUNITIES

CLUSTERS

Vi fasiliterer næringsutvikling fra idé til gjennomføring

IDÉER LIVING LABS ÅPEN INNOVASJON FORMIDLING KOMMERSIALISERING

CLUSTERS



SÅRBART NÆRINGSLIV 

OG KLIMAKRISE

Startups & scaleups

Elektrifisering, multiple 

bærekraftige kilder

Utnytte Digital 

teknologi/Kunstig intelligens

Bærekraftig offentlig sektor

BÆREKRAFTIG 

VERDISKAPING

Nye og fremtidsrettede

arbeidsplasser

Grønt skifte, anvendt

teknologi

ANVENDT FORSKNING OG INNOVASJON

Våre virkemidler: 
Klynger

Inkubator

Anvendt forskning

Offentlig innovasjon

Visualisering



Hvor i landskapet er Smart Innovation Norway?

Penta Helix modellen 

(MIT Reap)

Akademia

Kapital

GrundereNæringsliv

Offentlig

Bærekraft

NæringsutviklingDigital omstilling

Creating a greener society
and new jobs for current
and future generations



Klyngers verdiøkende tjenester

NETTVERK OG 
ARENAER

SE MULIGHETER FOR 
SYNERGIER –

SYNERGIJEGERE

KOMPETANSEBYGGING 
OG UTVIKLING

FORSKNINGS- OG 
INNOVASJONS-
PROSJEKTER

INTERNASJONAL-
ISERING

KJENNE PARTNERE 
FOR Å KOBLE DE MED 

HVERANDRE



«Jakten på det som ellers ikke ville skjedd»

«Decom klyngen»





Utvikle internasjonalt konkurransedyktige virksomheter ved å utvikle og gjøre 
kompetanse tilgjengelig for økt digitalisering, bærekraftig infrastruktur og 

global konkurranseevne



PRIVATE ENTERPRICES ACADEMIA PUBLIC SECTOR COOP PARTNERS/ SPONSORS

NCE SMART ENERGY MARKETS

INKUBATOR & AKSELERATOR

http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/no/


“Vi skaper verdi i

økosystemet

for smarte

energisystemer”

Digitalisering av 

energisystemer

Smarte 

bygg

Smart 

vann

Digitalisering av 

infrastruktur

Digitale 

forretningsmodeller

Mobilitet





Vi kan være med på å snu utviklingen!



Klyngen utvikler et ledende, åpent miljø i Norge 

som utløser bærekraftig og lønnsom anvendelse av AI 

gjennom samarbeid, nettverkseffekter, åpen innovasjon 

og kompetanseutvikling

Misjon



Businesses R&D-institutions

Investors

Companies 
(privat owners)

Companies 
(public owners)

Partners

Cooperating partners

NDCC

Viken

Katapult World

Others

http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/no/


Cluster for Decommissioning and Repurposing 
(DECOM)



Hva er dekommisjonering?

Eksempel:

• Atomanlegg

• Fabrikker

• Oljeplattformer

• Skip

• Deponi / avfall anlegg

• Infrastruktur 





Kunnskapspark for dekommisjonering & gjenbruk



PROSJEKTER



Samarbeidspartnere:

- Osloregionen

- FN-sambandet

- United Future Lab 

Norway

- Norske Havner

- DOGA

- Innovasjon Norge 

- KS Innovasjon

- IKT Norge

- DigitalNorway

- IFE

- Samfunnsbedriftene

- m.fl…

AI FOR SMARTE BYER OG SAMFUNN

Startende medlemmer:

- Eksisterende SBS-

portefølje

- Osloregionen sine 

medlemmer (68 stk)

- Norske Havner sine 

medlemmer (60 stk)

AI for 
Smarte Byer

og Samfunn

Strategisk 
kompetans
eutvikling

Skalering 
av piloter 

og 
prosjekter

Nordisk 
samarbeid

Felles-
prosjekter

Identifiseri
ng og 

validering 
av 

gevinster

Verktøy-
kasser

Overføring 
av 

lærdommer

Kunstig 
intelligens 

og 
bærekraft



Årlig
konferanse
for Anvendt
kunstig
Intelligens



Vi lanserer verdens første AI-klinikk!

• Hjelper virksomheter 
med å konkretisere og 
realisere deres digitale 
mulighetsrom

• Partnere i Cluster for 
Applied AI representerer 
en unik 
kompetansebase som 
tilgjengeliggjøres 
gjennom klinikken

• Identifiserer den riktige 
«reiseruten» og 
kompetansen for ulike 
problemstillinger og 
muligheter!



Forprosjekt: “Avkarbonisering av 
nyttetransporten” 

Utlysning: Tilskudd til næringsutvikling og 
innovasjon 2021 - Viken FK

Utfordring:
• Varehandelen og godstransporten øker (+ 

55% innen 2050).

• Utslippene skal ned (- 45% innen 2030 og 
nullutslipp innen 2050.

• Ny jernbane gjennom Østfold er utsatt.

• Elektrifisering av tungtransporten er under 
utvikling.

• Unngå «Tesla-paradokset».



UTFORDRING

• Varehandelen og 

godstransporten øker (+ 

55% innen 2050).

• Utslippene skal ned (-

45% innen 2030 og 

nullutslipp innen 2050.

• Ny jernbane gjennom 

Østfold er utsatt.

• Elektrifisering av 

tungtransporten er under 

utvikling.

• Unngå «Tesla-

paradokset».

BÆREKRAFTIG 

NÆRINGSUTVIKLING

• Legge til rette for nye 

grønne næringer basert

fornybare ressurser og

digital teknologi.

• Nye skalerbare

produkter, tjenester eller

kompetanse for et 

internasjonalt marked.

• Norsk spydspiss i et 

internasjonalt

samarbeid.

ANVENDT FORSKNING OG INNOVASJON

• Samarbeid klynge-til-klynge

• Styrke eksisterende bedrifter

• Etablere nye startups

• FoU-kompetanse

• Etablere nye nasjonale og 

internasjonale prosjekter

• Nye samarbeidskonstellasjoner



- Infrastruktur
- Energitilgang og effekt
- Konkurrerende og 

komplementær teknologi
- Energisystemer og –bærere

- Autonomi
- Platooning
- Kunstig intelligens
- Smarte logistikksystemer
- Sky –og apptjenester

- Nye forretningsmodeller
- Regulering og standardisering
- Insentivmodeller
- Internasjonal konkurranse
- Internasjonalt samarbeid



«Havbaserte elsystemer»



Forprosjekt Havbaserte elsystemer
- Tildelt fra Innovasjon Norge
- Prosjektperiode 15.03-30.09
- Gjennomført tre prosjektsamlinger per nå (to gjenstående innen prosjektperiodens utløp). 
- 1. Beskrivelse av problemstilling, markedsbehov og markedspotensial.
- 2. Definisjon av forskningsutfordringene i et hovedprosjekt.
- 3. Definisjon av potensielt utviklingsbehov.
- Leder til hovedprosjekt



Prosjektdeltagere



Kommende hovedprosjekt
- Varighet 3 år, totalramme 8millioner NOK 
- Søknadsfrist 1. oktober
- Vi jobber i disse dager med å bygge konsortium, med aktører både i og utenfor klyngen, på tvers av 

ulike næringsområder og sektorer
- Hovedprosjektet skal bidra til et industrielt løft
- Forespeilet oppstart av prosjektet i slutten av oktober



Launchpad Scaleup supports Tech startups in scaling their 
business through a unique accelerator program that provides 

the tools and network necessary to receive funding and 
increase sales.

Last year 11 companies received 33 MNOK in funding

Søknadsfrist: I DAG

Kontakt: matias.heggdal@smartinnovationnorway.com



SINs klyngeteam – kontakt oss gjerne!



Partnerbedrifter i klyngene


