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Samarbeid i et innovasjonsøkosystem
- der nytt næringsliv spiller en større rolle
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Nye kundebehov

• Kundene etterspør fornyelse og strategisk 
dialog om digitalisering, klima og 
produktivitet.

• Bransjer smelter sammen, og markedet 
møter oss med mer komplekse 
utfordringer som vi må løse fra Ett 
SINTEF. 

• Vi er ønsket til å løse samfunnsoppgaver 
på områder som krever nye rammevilkår 
for at vi skal kunne lykkes. 
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Vi kobler generisk kompetanse og bransjekunnskap
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Teknologisk og samfunnsvitenskapelig



General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell
Sammen 2020

Powerhouse Kjørbo: 
Norges første rehabiliterte kontorbygning som plusshus
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General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell
Sammen 2020

«Ingen kan skape et 
Powerhouse aleine, 
men med de rette 
partnerne kan vi 

klare det

Gjennom samarbeid og partnerskap kan vi skape 
løsninger til det beste for alle 

Powerhouse Telemark
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Innovasjonsdistrikt stimulerer samspill
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Ca 100 innovasjonsdistrikter er etablert globalt



Innovasjonsdistrikter i Oslo

Technology for a better society



oslosciencecity.no



Campusprosjekter kan utvikle verdier 
og styrke samhandling og nyskaping
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Oslo Science City Trondheim Campus



Faglige gravitasjonsområder i Oslo Science City

Technology for a better society

ANSATTE

2000

Helse og 
livsvitenskap

Digitalisering og 
beregnings-
orientert 
vitenskap

Klima, miljø 
og energi

Demokrati og 
inkludering



Klima, energi og miljø
• Klima

• Klimatilpasning
• Nullutslippsby

• Energi
• Batterier og hydrogen
• CCS
• Energisystemer
• Elektrifisering

• Miljø
• Sirkulær økonomi
• Naturmangfold og biodiversitet

Technology for a better society



ZEB laboratoriet – et samspillsprosjekt med 
fokus på innovasjon fra start!

Teknologi for et bedre samfunn



• European Green Deal - konkretiserer 
det grønne skiftet

• Behov for å koble lokal grønn 
konkurransekraft med regionalt, 
nasjonalt og europeisk 

• Norske kommuner må svare på hvor 
grønt næringslivet er innen 2030

• Mulighet til å hente store midler
• Og ikke minst skape nye kontakter!

Europas grønne giv
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Teknologi for et 
bedre samfunn
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