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Forord  

På oppdrag for Innovasjon Norge har Menon Economics kartlagt leverandører og verdikjeder som er viktige for 

å realisere smarte samfunn. Målet med oppdraget har vært å lage en populasjon med bedrifter som er 

leverandører inn til smarte samfunn og si noe om størrelsen og modenheten til leverandørene.  

Kartleggingen har vært ledet av Anne Espelien, med Eirik Handegård Dyrstad som prosjektmedarbeider. Erland 

Skogli har vært ressursperson på helse og velferdstjenester i prosjektet, og Erik W. Jakobsen har vært 

kvalitetssikrer. 

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom foretaks-

økonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, 

organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk 

politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå. Vi ble kåret til årets 

konsulentselskap i 2015. 

Vi takker Innovasjon Norge for et spennende oppdrag. Vi vil takke prosjektgruppen fra Innovasjon Norge som har 

bestått av Karin Ammerud Sørensen, Gaute Hagerup, Olav Bardalen og Erlend Ystrøm Haartveit. Vi takker også 

alle de vi har snakket med underveis for gode innspill i prosessen. Forfatterne står ansvarlig for alt innhold i 

rapporten. 
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Sammendrag 

Dagens samfunnsutvikling er preget av miljøtenkning, effektivisering og kostnadsbesparelser. For å få en 

bærekraftig utvikling av samfunn og sikre at disse er attraktive steder å bo og jobbe i kreves gode løsninger. 

Teknologi er avgjørende for at offentlige og private aktører skal kunne effektivisere, kutte kostnader og 

imøtekomme miljøkrav. Digitale løsninger gjør det mulig å dele informasjon mellom flere.  

Kombinasjonen av teknologi og digitale tjenester har bidratt til fremveksten av smarte samfunn, der effektive 

systemer kombinerer data og informasjon fra ulike kilder og gir en mulighet til å bruke samfunnet og de 

ressursene som finnes på en smartere måte. Det å kunne dele informasjon er en sentral faktor i utviklingen av 

smarte samfunn.  

I prinsippet er alle aktører som leverer varer og tjenester inn til samfunnet sentrale for å bygge smarte samfunn. 

For å avgrense kartleggingen, er det satt som krav at leverandørenes produkter og tjenester skal ha en digital 

komponent for at løsningen skulle anses som smart.  

Dette kravet har vist seg å gjøre selekteringen av leverandører bak smarte samfunn utfordrende. Mange bedrifter 

og virksomheter som muliggjør smarte samfunn leverer produkter som er tekniske, uten at de nødvendigvis 

innehar en digital komponent. I praksis betyr dette at mange bedrifter og virksomheter havner utenfor vår 

definisjon av leverandører inn til smarte samfunn.  

I denne rapporten har vi kartlagt totalt 425 leverandører til smarte samfunn. Disse leverandørene er fordelt på 

seks smartområder. Tabellen nedenfor presenterer nøkkeltall for de bedriftene som vi anser som smarte. I tillegg 

til dette har vi funnet flere gründere og enkeltpersonforetak som faller inn under definisjonen. Ettersom vi ikke 

har tilgang på regnskapsdata for disse, er disse ikke inkludert i tabellen under.  

Nøkkeltall for leverandører til smarte samfunn  

  

Smartområde (2015) Antall selskaper Antall ansatte Omsetning 
(millioner NOK)

Verdiskaping
(millioner NOK) 

Transport 94 8 411 33 143 7 834

Energi 79 11 624 28 683 10 944

Velferdstjenester 74 1 788 5 413 2 196

Bygg 66 2 794 6 149 1 757

Samfunnsplanlegging 57 4 776 9 803 5 248

Ressurser 55 1 414 3 924 1 253

Totalt 425 30 807 87 116 29 231
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1. Hva er smarte samfunn?  

På verdensbasis bor over halvparten av jordas befolkning i byer, og trenden er økende. I Norge bor 50 prosent 

av befolkningen i en by, og 40 prosent i omland til en by. En pågående urbaniserings- og sentraliseringstrend 

forsterker utviklingen både nasjonalt og internasjonalt. For å få en bærekraftig utvikling av samfunn og sikre at 

disse er attraktive steder å bo og jobbe i, også i fremtiden, kreves gode løsninger for transport og kommunikasjon, 

bruk av energi og vann, avfallshåndtering, sikkerhet, velferdstjenester, planlegging og beslutningsprosesser.  

Fremtidens byer har vært en satsning i utviklingen av smarte byer. Prosjektet har vært et samarbeid mellom 

staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Sam-

arbeidet har pågått fra 2008 til 2014.  

Nesten alle områder i samfunnet i dag er preget av miljøtenkning, effektivisering og kostnadsbesparelser. Det 

handler om å levere varer og tjenester som samfunnet etterspør og trenger mest mulig effektivt. For å kunne 

møte fremtidens krav knyttet til funksjonalitet og miljø tar stadig flere tradisjonelle områder i bruk teknologi og 

digitalisering som hjelpemiddel. 

Smarte samfunn er et begrep som har vokst frem som følge av at tradisjonelle næringer kombinerer bruk av 

teknologi, digitale tjenester og samfunnsutvikling for å løse lokale, nasjonale og globale utfordringer. Dette gir 

helt nye forretningsmuligheter og legger grunnlaget for omstilling av tradisjonelle næringer og for fremveksten 

av ny næring i Norge.  

Utvikling av smarte samfunn er interessant for både nasjonale og internasjonale myndigheter fordi det gir 

mulighet for å hente ut et uforløst tjenesteinnovasjonspotensiale, blant annet igjennom å øke kvaliteten på 

tjenester til brukerne og ikke minst effektivisere drift.1 Gjennom å etablere en populasjon med bedrifter som har 

sin forretningsvirksomhet rettet mot produkter og tjenester for utvikling av smarte samfunn kan man si noe om 

størrelsen og modenheten til næringen.  

1.1. Fire hovedområder er drivere i utviklingen av smarte samfunn 

Gjennom prosjektet har vi kartlagt fire hovedområder som er særlig viktige i fremveksten av leverandører inn til 

smarte samfunn. Det handler om å dele de ressursene vi har, økt bruk av miljøvennlig transport, benytte 

teknologi for en mer effektiv samfunnsplanlegging og for en effektiv produksjon av velferdsgoder.  

Knappe ressurser skal rekke lenger og effekten skal fordeles på flere. Nesten alle områder i samfunnet i dag er 

preget av det å forbruke og utnytte ressursene vi har smartere slik at de rekker lenger og til flere. Mulighetene 

for å styre forbruk og å planlegge og overvåke er en del av denne utviklingen. Knappheten på goder gjør at disse 

må fordeles når mange etterspør slik at alle får noe. Når eksempelvis flere etterspør elektrisitet trenger vi 

systemer som ivaretar en god utnyttelse og fordeling av tilgjengelig effekt.  

Muligheter for målinger og innsamling av store datasett gir nye muligheter innen en effektiv samfunns-

planlegging. Teknologi har gitt oss mulighet til å samle inn store mengder data som gir ny innsikt i hvordan ulike 

deler av samfunnet fungerer og endrer seg. Dataene er hver for seg nyttige, men kan settes sammen og benyttes 

til å planlegge og utvikle samfunnene på en smartere måte og retning.  

                                                                 

1 Smarte samfunn- Drømmeløftet, Innovasjon Norge  
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Høye lønnskostnader og knapphet på arbeidstakere fordrer økt bruk av teknologiske løsninger for en effektiv 

produksjon av velferdsteknologier. Stadig flere trenger bistand fra det offentlige, samtidig som det er en 

knapphet på varme hender. Teknologiske løsninger bidrar til at flere opplever trygghet og får den hjelpen de 

trenger.  

Effektiv person- og varetransport som belaster miljøet minst mulig gjennom å bytte ut fossilt brennstoff med 

miljøvennlige energikilder. Forurensning er et like betydelig samfunnsproblem som det å skape flyt og unngå 

kødannelser i trafikken. Samfunnet taper millioner på tapt arbeidstid og varer som bruker lengre tid enn 

nødvendig fra A til B.  

I figuren under er smartområdene vi har kartlagt gjennom dette prosjektet illustrert.  

Figur 1-1: Leverandører er kartlagt innenfor fire hovedområder og seks undergrupper 
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2. Hvilke bedrifter er leverandører inn til smarte 
samfunn?  

Å lage god statistikk for smarte samfunn er utfordrende. Det finnes ingen offisiell statistikk på dette og bedriftene 

er heller ikke tidligere satt sammen i en næring. I utgangspunktet er alle bedrifter som er med på å bygge 

samfunnet også potensielle leverandører inn til smarte samfunn.  

Dette poenget påpekes også gjennom Smarte samfunn – Drømmeløftet som sier at «Det er ingen entydig 

definisjon av smarte byer eller smarte samfunn.» Videre sies det at digitale teknologier og geografisk avgrensede 

utviklingsprosesser er to faktorer som definerer smarte samfunn.  

En viktig erkjennelse er at det er bestilleren som bestemmer takten i samfunnsutviklingen. Slik er det også 

innenfor utviklingen av smarte samfunn.  

Bestilleren tilpasser seg de lover og regler som til enhver tid er gjeldende. Reguleringer og krav fra myndighetene 

blir dermed en viktig driver for utviklingen av leverandørmarkedet for smarte samfunn.  

Bedriftene som er leverandører inn til samfunnet tilpasser seg samfunnsutviklingen og den etterspørselen som 

finnes. Flere ser de teknologiske mulighetene og utvikler varer og tjenester som bidrar til at samfunnet og deres 

aktører handler på en smartere måte. Noen bedrifter har kommet lengre enn andre og fremstår som innovative 

og fremoverlente, andre leverer mer tradisjonelle varer og tjenester. 

Leverandørene inn til smarte samfunn har bare muligheten til å levere varer og tjenester som gjør samfunnet 

smartere når det blir bestilt. På lang sikt er det ikke mulig å utvikle smarte løsninger hvis ikke dette også skaper 

lønnsom vekst for bedriftene. Leverandørene utvikler dermed smarte løsninger når dette er lønnsomt for dem. 

Tilgangen til nye løsninger gir myndighetene incentiver for å stramme inn kravene. Dynamikken er illustrert i 

figuren under.  

Figur 2-1: Drivere for utvikling av smarte varer og tjenester til samfunnet 
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2.1. Smarte bedrifter har to kjennetegn 

I stortingsmeldingen Digital agenda for Norge er det gitt følgende definisjon: «En smart by bruker digital 

teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. Smartbyinitiativer har som mål å forbedre 

offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, samt 

å redusere klima- og miljøproblemer i byene.» 

Leverandører inn til smarte samfunn har dermed to kjennetegn:  

1. Bedriftene leverer løsninger i interaksjon mellom bedrifter og samfunnet. Dette betyr at leverandører 

av innsatsfaktorer som ligger forut for og muliggjør leveranser til samfunnet ikke er en del av denne 

studien.  

 

2. For alle områdene er kartleggingen avgrenset til virksomheter som bruker digitaliseringsteknologier 

som en sentral komponent i sine produkter og tjenester.  

Den siste avgrensingen har vært særlig utfordrende når bedriftene skal velges ut. Mange bedrifter som muliggjør 

smarte samfunn leverer produkter som er tekniske og som ikke har en digital komponent. Dette gir oss en 

gråsone av bedrifter som med utgangspunkt i den digitale begrensningen ikke skal med i populasjonen.  

2.2. Den teknologiske utviklingen går raskt  

Bedriftene som er leverandører inn til smarte samfunn blir stadig flere etter hvert som samfunnet etterspør nye 

løsninger. Figuren under illustrerer dette poenget. Da telefonen kom tok det 75 år før over 50 millioner brukere 

hadde tilgang til tjenesten. For radio og tv tok det noe kortere tid. Da Facebook ble introdusert tok det 3,5 år før 

tjenesten hadde 50 millioner brukere. Da Pokemon Go ble lansert tok det kun 19 dager før 50 millioner brukere 

hadde lastet ned spillet.  

Det at den teknologiske utviklingen går raskt påvirker også at bedrifter ser nye forretningsmuligheter i utvikling 

av varer og tjenester rettet mot smarte samfunn. Det er grunn til å tro at flere leverandører i verdikjedene til 

smartområdene ser nye muligheter som ikke er realisert i dag, i tillegg til at det utvikles spesialiserte, nye leveran-

dører. Dynamikken fører til at populasjonen av bedrifter stadig utvides og endres.  

Figur 2-2: Tid før tjenesten oppnådde 50 millioner brukere  
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2.3. Det er prosjektene som er smarte og som etterspør smarte løsninger 

Mange bedrifter som er leverandører inn til smarte samfunn har sin forretningside i å levere tradisjonelle varer 

og tjenester. Det at prosjektene ikke etterspør smarte løsninger er ikke det samme som at leverandørene ikke 

kan levere dette.  

Dette gjør det utfordrende når vi skal etablere en populasjon med leverandører inn mot smarte samfunn. For 

hvordan kan vi velge ut bedriftene når det er prosjektene som er smarte? Hva hvis en bedrift leverer smarte 

løsninger til enkelte prosjekter, mens de andre leveransene er mer konvensjonelle, kvalifiserer de da til å være 

med i denne populasjonen?  

Denne utfordringen har vært svært sentral i dette prosjektet. Vi har løst den ved å angi hvilke verdikjeder som er 

essensielle som henholdsvis pådrivere og som leverandører inn til de seks smartområdene. Innenfor hver enkelt 

av disse finner vi leverandører som i større eller mindre grad har spesialisert seg på smarte samfunn. Vi har så 

langt det har latt seg gjøre kartlagt de leverandørene som er mest fremoverlente. Det vil finnes en rekke 

leverandører som ligger i gråsonen og som vi ikke klarer å fange opp på den korte tiden vi har hatt til rådighet i 

dette prosjektet.  

Erkjennelsen om at leverandører inn til smarte samfunn finnes i alle ledd i verdikjeden til samfunnet og at det er 

prosjektene som etterspør smarte løsninger gir et betydelig marked for nye bedrifter som finner sin plass som 

leverandører inn til smarte samfunn.  

2.4. Leverandører til smarte samfunn finnes i verdikjedene til smartområdene 

De seks smartområder har interne verdikjeder. Innenfor hver verdikjede finnes det sentrale leverandører inn 

mot smarte samfunn. Nettopp det at bedrifter i flere ledd av verdikjeden er sentrale i realiseringen av smarte 

samfunn er viktig å forstå. Vel så viktig som å finne bedrifter som leverer særlig smarte varer og tjenester, blir 

det derfor å identifisere hvilke deler av verdikjedene som er sentrale for å realisere smarte samfunn. 

I det følgende skal vi går nærmere inn på verdikjeden til hvert enkelt smartområde og hvilke bransjer som er 

viktige premissleverandører. Innenfor disse verdikjedene har vi, så langt det har latt seg gjøre, identifisert 

bedrifter som ligger særlig langt framme igjen i utviklingen av smarte løsninger. Listen er ikke uttømmende, men 

arbeidet er startet. I tillegg finner vi flere bedrifter som er viktige innholdsleverandører gjennom at de legger 

føringer for og rådgir samfunnsutviklingen.  



   
M E N O N  E C O N O M I C S  9  R A P P O R T  

 

3. Knappe ressurser skal rekke lenger 

Etter hvert som befolkningen øker må ressursene rekke lenger, gjenbrukes og effekten fordeles på flere. Nesten 

alle områder i samfunnet i dag er preget av å forbruke og utnytte ressursene vi har smartere slik at de rekker 

lenger og til flere. Mulighetene for å styre forbruk og å planlegge og overvåke det som benyttes er en del av 

denne utviklingen. Når eksempelvis flere etterspør elektrisitet trenger vi systemer som ivaretar en god utnyttelse 

og fordeling av tilgjengelig effekt. Det handler om å bygge smarte bygg der funksjonalitet, komfort og bruker-

vennlighet ivaretas samtidig som energiforbruket går ned, å etablere smarte energisystemer som evner å fordele 

tilgjengelig effekt på flere, og å ivareta og gjenbruke ressurser.  

3.1. Smart energi 

Smarte energiløsninger for byer og samfunn omfatter at fornybar energi leveres trygt, at energien utnyttes 

effektivt, og at det finnes systemer som gir brukerne mulighet til å styre og ha innflytelse på energiforbruket.2 

 Over 90 prosent av energiproduksjonen som leveres over strømnettet i Norge er fra vannkraft, som per 

definisjon er fornybart. Det installeres også ny fornybar kraftproduksjon ved bruk av vind, sol og småkraft som 

energikilde.3  

Leveransene av fornybar energi gir effekten som kan tas ut i andre enden. Det å kunne styre energibruken er 

sentralt fordi effekt blir en knapphet når den skal fordeles på stadig flere brukere. Smart Grid er samle-

betegnelsen på et nytt generasjons strømnett, hvor en tar i bruk ny kommunikasjonsteknologi for å utnytte 

energiinfrastrukturen bedre. Smart Grid kjennetegnes ved ulike systemer og komponenter som har det til felles 

at de har fusjonert strømnettet med internettet. I et Smart Grid kan effekten gå begge veier og byggene kan 

produsere strøm som leveres tilbake til nettet.  

Innføring av smarte målere, eller avanserte måle- og styringssystemer AMS, er en del av utbyggingen av 

smartgrids. AMS erstatter strømmåleren i sikringsskapet, og sender automatisk avlesning til nettselskapet.4 

Smarte målere vil bidra til et smartere strømnett da disse vil gi full informasjon om belastningen på nettet og 

effekten som tas ut til enhver tid. Alle norske husstander skal ha installert smarte målere innen 2019.  

For å få mest mulig effekt må nettet bygges, og kritisk infrastruktur driftes mest mulig rasjonelt og effektivt. I 

dette arbeidet spiller energientreprenørene en sentral rolle. Det å sikre en sikker strømforsyning er sentrale 

leveranser som disse bidrar til. Implementering av systemer for overvåkning og fjernstyring er andre elementer 

i en sikker strømforsyning.  

I verdikjeden til realiseringen av smart energi finner vi både de tradisjonelle energientreprenørene, i tillegg til 

selskaper som leverer løsninger for strømstyring, applikasjonsutviklere og systemer for overvåking og registering.  

                                                                 

2 Siden forbruket av energien og styring av denne i stor grad skjer i tilknytning til byggene som forbruker energien vil 

denne delen av definisjonen falle inn under smarte bygg.  

3 Vi har sett bort fra energiutveksling med Europa der energimiksen inneholder fossile kilder som kull. 
4 Kilde: Smartgrids.no 
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Figur 3-1: Verdikjeden til smart energi 

 

 

Vi har identifisert 79 bedrifter innenfor smart energi. I 2015 var den samlede verdiskapingen til disse bedriftene 

10,9 milliarder kroner. Bedriftene sysselsatte om lag 11 600 personer og omsatte for tilnærmet 29 milliarder 

kroner. Bedriftene innenfor smart energi er i hovedsak større etablerte bedrifter. Mange har eksistert over en 

lengre periode.  

Figur 3-2: Nøkkeltall smart energi 

 

 

Leverandørene til smart energi fremstår i hovedsak som modne og etablerte. Flere bedrifter har eksistert lenge, 

noe som angir modenhet. Nye leverandører er i større grad nisjeleverandører rettet mot en snevrere del av 

markedet.  
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Figur 3-3: Etableringsår og total verdiskaping. Kilde: Menon  

 

 

 

 

eSmart systems lager software-løsninger for energisektoren, tjenesteleverandører 

og smarte byer. Software-plattformen deres håndterer Tingenes Internett, Big Data 

og sanntidsanalyser. Dette gjør det blant annet mulig for nettleverandører å få 

bredere og mer detaljert innsikt i energidistribueringsnettverket, og å overvåke luft-

kvaliteten i byer.  

 

Smart grid Norway leverer fleksible løsninger for drift og energidisponering ved bruk av 

smart teknologi. Software-plattformen deres, Discovery, er modularisert og basert på åpne 

grensesnitt. Den måler, prosesserer og analyserer, og kan anvendes innen flere sektor- og 

industriområder.  

Zaptec ønsker å revolusjonere innen en rekke energiområder. Virksomheten retter seg blant 

annet mot elbilindustrien, infrastrukturen til kraftnett og fornybar energi. Et av deres 

produkter, ZapCharger Pro, vil gjøre det mulig å lade over 100 elbiler i løpet av et døgn kun 

ved bruk av en 63A-krets.  
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3.2. Smarte bygg 

Byggenæringen var tidlig ute i å ta i bruk teknologi for å effektivisere og kontrollere energiforbruket i bygg. 

Myndighetene har vært pådrivere i dette arbeidet gjennom å sette krav til alt fra energibruk i nye bygg til 

materialbruk og sortering av fraksjoner når bygg rives. Det er uendelig mange muligheter innenfor smarte 

løsninger i bygg. En fellesnevner er utvikling av systemer som snakker sammen og som sørger for at brukeren 

har rett informasjon til enhver tid. I alt fra materialvalg til tekniske løsninger ligger det et stort potensial for å nå 

målsettinger om at bygget skal levere bedre kvaliteter med redusert bruk av ressurser.  

Eksempelvis er det et mål at det som bygges i dag i sin levetid skal gå i null, rent miljømessig. Det vil si at byggene 

skal produsere like mye miljøvennlig energi som det har kostet å bygge og å drifte dem i samme periode. Dette 

ville vært helt utenkelig for bare få år siden. For å oppnå dette må byggene ta i bruk smart teknologi som styrer 

forbruket på en effektiv måte. Byggenæringen selv omtaler dette som Smarte Bygg.  

Det er byggeier som bestemmer kvalifikasjonene til bygget når dette planlegges og bygges. Dette legger føringer 

for hvilke tekniske detaljer som implementeres i byggene og dermed hvor smarte byggene blir. Myndighetenes 

krav til utformingen av nye bygg kan sees på som et minimumskrav til funksjonalitet og forbruk av energi. De vi 

har snakket med oppgir at det er satt krav til nye bygg og at lovverket i mindre grad setter tilsvarende krav ved 

rehabiliteringer.  

Et bygg, enten dette kan karakteriseres som smart eller ikke, har en lang verdikjede. Innenfor denne er arkitekter 

og rådgivende ingeniører særlig viktige i prosessen med smarte bygg fordi disse er premissleverandører for å få 

planlagt bygget på en smart måte. Utførende del av byggenæringen operasjonaliserer de beslutningene som 

ligger på tegnebrettet. Disse igjen bestiller løsninger som gjør bygget smart og implementerer disse.  

Det å avgrense leverandørene som har spesialisert seg på smarte bygg er en krevende oppgave. Dette fordi alle 

de ulike delene av verdikjeden må bidra for at bygget skal bli smart.  

Figur 3-4: Flere ledd i verdikjeden er viktige for å realisere smarte bygg 

 

 

Siden det er prosjektene som bygges smarte betyr dette at leverandørene leverer smarte løsninger i de 

prosjektene som etterspør dette og mer tradisjonelle løsninger til andre prosjekter.  

Systemer for regulering av energiforbruket i bygg har vært på markedet i mange år og er således ikke nytt. 

Samtidig har økt tilgang til bredbånd og smarttelefoner gitt nye muligheter der flere aktører utvikler 

applikasjoner for styring og overvåkning av energiforbruket.  

Arkitekt

Rådgivende ingeniører

Leverandører av løsninger
som gjør bygget smart

Operasjonalisering 
av beslutninger
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Interessegruppen for energieffektivisering (IEE) er et godt eksempel på hvordan leverandører organiserer seg for 

å styrke tradisjonelle varer og tjenester inn nye løsninger. IEE er et nettverk av elektrobedrifter og leverandører 

som har eller ønsker å tilegne seg kunnskap og kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg. IEE 

skal bidra til at fremtidsrettede og innovative løsninger og tjenester innen energieffektivisering blir etterspurt i 

markedet. IEE bistår bedriftene å komme inn på markedet gjennom kompetansebygging og markedsaktiviteter.  

Vi har identifisert 66 bedrifter innenfor smart bygg. I 2015 var den samlede verdiskapingen til disse bedriftene 

1,8 milliarder kroner. Bedriftene sysselsatte om lag 2 800 og omsatte for i overkant av 6 milliarder kroner.  

Figur 3-5: Nøkkeltall smarte bygg 

 

Leverandørene til smarte bygg er en blanding av veletablerte og relativt nye bedrifter. Nyetablerte bedrifter 

opererer gjerne i nisjemarkeder, som for eksempel energiovervåkning, noe som kan ses i sammenheng med 

fremveksten av smarte byer. Dette er illustrert i figuren nedenfor, der leverandørene er fordelt etter 

etableringsår. Figuren viser antall selskaper og den korresponderende totale verdiskapingen til leverandørene.  

Figur 3-6: Etableringsår og total verdiskaping. Kilde: Menon 
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I det følgende finnes noen eksempler på bedrifter innenfor smarte bygg som viser bredden til området. Flere 

leverandører er internasjonale.  

 

Schneider Electric er en global spesialist innen energihåndtering og auto-

matisering, og operer i over 100 land. De tilbyr integrerte og effektive energi-

løsninger til en rekke segmenter, som for eksempel smarte byer, smarte hjem og 

fornybar energi.  

 

Viva Labs gjør det mulig for leverandører innen en rekke industrier, deriblant energi- og 

telekommunikasjonsindustrien, å utvikle produkter til smarte hjem. Vord, et produkt 

som effektiviserer oppvarmingen av hjem ved bruk av smart teknologi, var det første 

produktet som baserte seg på løsninger utviklet av Viva Labs. Vord ble lansert i Norge i 

november 2015.  

3.3. Smarte ressurser 

Smarte ressurser handler om effektive og bærekraftige løsninger for vannforsyning, avfall og renovasjon. 

Leverandørene er bedrifter som leverer systemer som gjør at vi bruker de ressursene vi har på en smartere måte 

slik at ressurser ikke går til spille. En klar utfordring i kartleggingen er at digitaliseringsteknologier inngår i vare- 

og tjenesteproduksjonen, men trenger ikke være en sentral komponent.  

Kommuner er pådrivere for valg og implementering av løsninger på vegne av innbyggere og næringsliv innenfor 

både vannforsyning og avfallshåndteringsløsninger. Dette medfører at innovative offentlige anskaffelser er 

sentralt for å realisere og videreutvikle potensialet rettet mot særlig husholdningsavfall.  

Avfallshåndtering, rensing og resirkulering av vått og tørt avfall er en moden næring i Norge. Flere avfallsaktører 

ligger langt fremme i leveranser av spissede digitale løsninger, mens andre leverer dette i kombinasjon med 

andre tjenester. Tomra er et eksempel på en internasjonal bedrift innenfor avfallshåndtering der digital teknologi 

er en sentral komponent i systemene.  

Avfall ansees som en ressurs, både fordi avfallet har fått flere anvendelser og fordi avfallet uutnyttet er en 

miljøbelastning. Innenfor avfallshåndtering har særlig påvirkning fra utvikling av sirkulærøkonomien hatt 

innflytelse på utviklingen av smartere løsninger. Klimagassutslippene fra avfall kan reduseres blant annet 

gjennom mindre avfall, mer gjenvinning og mer energiutnyttelse av organisk avfall. Dette har ført til en bredere 

tankegang der produktenes og tjenestenes kretsløp legges til grunn for utvikling av ny teknologi. Økonomiske 

aktører, som bedrifter, privatpersoner og kommunale foretak er alle drivere for å få til dette. 

Lover og regler er en driver for utvikling av løsninger innenfor smarte ressurser. 2. desember 2015 presenterte 

Europakommisjonen en sirkulær økonomipakke, også kalt pakke for kretsløpsøkonomi. Denne inneholdt en 

handlingsplan med 54 tiltak for å oppnå en sirkulær økonomi og konkrete endringsforslag til EUs avfallsregelverk. 

Formålet var å effektivisere bruken av ressurser i både produksjon, forbruk og avfallsbehandling, noe som 

fremmer innovasjon i avfallsbransjen.  
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Tilgang til rent vann kan i fremtiden bli en knapp ressurs på verdensbasis. Norge har strenge krav til kvaliteten 

på norsk drikkevann, med den følge at norske rensebedrifter har utviklet kompetanse som i dag gir dem 

konkurransekraft internasjonalt. Selv om vann ikke er en knapp ressurs i Norge øker tilfanget av tekniske 

installasjoner som gir redusert forbruk av vann. Flere kommuner setter krav til installasjon av vannmålere som 

intensiverer innbyggernes etterspørsel etter teknologi som reduserer vannforbruket. Det å benytte digitalisering 

i fornying av vannrør er også en del av vannkretsløpet i et smart samfunn.  

Innenfor både avfallshåndtering og aktører som muliggjør leveranser av rent vann finner vi flere større konsern 

som er viktige i utviklingen og implementeringen av nye løsninger. Digitaliseringsteknologi kan være en del av 

løsningene, men trenger ikke det.  

Vi har identifisert 55 bedrifter innenfor smarte ressurser. I 2015 var den samlede verdiskapingen til disse 

bedriftene 1,3 milliarder kroner. Bedriftene sysselsatte i overkant av 1 400 personer, og omsatte for litt under 4 

milliarder kroner.  

Figur 3-7: Nøkkeltall smarte ressurser 

 

 

Leverandørene til smarte ressurser er en blanding av veletablerte og relativt nye bedrifter, og de nyetablerte 

bedriftene opererer gjerne i nisjemarkeder. Figuren nedenfor viser antall bedrifter og total verdiskaping fordelt 

etter etableringsår.  
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Figur 3-8: Etableringsår og total verdiskaping. Kilde: Menon 

 

 

I det følgende viser vi noen eksempler på bedrifter innenfor smarte ressurser som illustrerer bredden til området. 

Flere leverandører er internasjonale.  

 

 

Biowater Technology utvikler og bygger innovative løsninger for rensing 

av kommunalt og industrielt avløpsvann. Selskapet leverer innovative 

teknologier og løsninger som gir et miljøvennlig resultat.  

 

Olimb har utviklet en løsning som gjør det mulig å rehabilitere eksisterende rørnettverk uten å 

måtte grave opp bakken, ødelegge gulv eller vegger. Løsningen kan benyttes på både større 

rørnettverk utendørs, og i enkeltbygg.  
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4. Smart samfunnsplanlegging  

Det er innbyggerne som bruker samfunnet. Det å kunne påvirke utviklingen av samfunnet slik at dette blir 

funksjonelt for flere er derfor en sentral del av utviklingen av smarte samfunn. Gjennom Drømmeløftet er denne 

mekanismen definert på følgende måte: Planlegging og beslutning omfatter tjenester som kan gi innbyggerne 

effektive og brukerorienterte tjenester som kan bidra til aktiv medvirkning i planleggings- og beslutnings-

prosesser og som kan gi godt koordinert tjenestetilbud.5 

Bedriftene som leverer tjenester innenfor samfunnsplanlegging har to kjennetegn. De leverer enten en 

applikasjon der brukere kan gi tilbakemeldinger, eller de samler inn data om tilstanden til og flyten i samfunnet 

som kan benyttes for å planlegge utviklingen av samfunnet på en ny måte og for å sette inn tiltak det det trengs. 

Big data er en naturlig del av smart samfunnsplanlegging. Sensorteknologi muliggjør innsamling av denne typen 

data. Satellitter muliggjør kartlegging av større områder.  

I prinsippet er alle aktører som planlegger, bygger og benytter et samfunn en brikke til smart samfunns-

planlegging. I prinsippet handler det om tre komponenter som settes sammen i et større bilde:  

1. Kunstig intelligens som kartlegger hvordan ulike aktører benytter samfunnet 

2. Et system som sender denne informasjonen videre  

3. Til slutt må dataene settes sammen og analyseres  

Noen av verktøyene som benyttes kan vanskelig spores tilbake til den bedriften som har utviklet den. 

Trafikkagenten er et slikt eksempel. 

 Trafikkagenten er et verktøy (en 

applikasjon og et kartleggingsverktøy) 

der elever kan melde inn positive og 

negative erfaringer med skoleveien 

sin. Trafikkagenten er utviklet av 

Bymiljøetaten i samarbeid med Transportøkonomisk institutt og Utdanningsetaten. Elevene gir tilbakemelding 

gjennom applikasjonen om trafikksikkerheten og hvordan de synes det er på skoleveien ved bruk av mobiltelefon 

eller nettbrett.  

 

Sammenkobling av data fra flere kilder er et verktøy som kan benyttes i en smart samfunnsplanlegging. I 

eksempelet under viser vi noen av datakildene som kan gi en bedre forståelse av hvordan innbyggere i Oslo 

benytter sykkel for å komme seg frem. I eksemplet under er noen av kildene som kan benyttes synligjort.  

                                                                 

5 Drømmeløftet Innovasjon Norge 
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Figur 4-1: Kilder til smart sykkelplanlegging 

 

 

Vi har identifisert 57 bedrifter innenfor smart samfunnsplanlegging. I 2015 var den samlede verdiskapingen til 

disse bedriftene 9,8 milliarder kroner. Bedriftene sysselsatte 4776 personer, og omsatte for 9,8 milliarder kroner.  

Figur 4-2: Nøkkeltall smart samfunnsplanlegging 

 

 

Tingenes internett har skapt nye forretningsmuligheter innen smart samfunnsplanlegging. Dermed er det heller 

ikke overraskende at hovedandelen av leverandørene til smart samfunnsplanlegging er etablert etter 2001. 

Figuren nedenfor viser antall selskaper og total verdiskaping fordelt etter etableringsår.  
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Figur 4-3: Etableringsår og total verdiskaping. Kilde: Menon 

 

 

Utviklingen i samfunnet drives av et komplisert samspill mellom 

teknikk, miljø og menneskers valg. Gode resultater krever helhetlig 

forståelse, planlegging og gjennomføring av prosjekter. Cowi plan-

legger og utvikler flere smartområder.  
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5. Smart transport  

Utviklingen i transportsektoren preges av overgangen fra fossilt brennstoff til nullutslippsløsninger. Utvikling av 

batteriteknologi og ladestasjoner har ført til en revolusjon innen persontransport gjennom el-biler og 

hydrogenbiler. En økende andel av kollektivtransporten gjennomføres ved bruk av biodrivstoff, og stadig flere 

fergestrekninger ser på muligheten for etablering av elektriske ferger.  

Drømmeløftet definerer smart transport på følgende måte: Transport og mobilitet omfatter IKT-støttede 

løsninger for godt integrerte transport- og logistikktilbud. Det inkluderer både kollektivtransport, nærings-

transport, privatbiler, syklister og fotgjengere. Siktemålet er å sørge for mest mulig trygge, miljøvennlige og 

effektive løsninger for transport.  

Det er to kjennetegn ved selskapene innenfor transport. Det er tradisjonelle varer og tjenester som leveres på 

en ny måte og ved bruk av teknologi, eksempelvis bildeling, sanntidssystemer og applikasjoner for kjøp av 

reisekort eller bruk av by-sykler. Eller det er bruk av nye energiløsninger slik som el-kraft. Her finner vi også 

bedrifter som leverer smarte løsninger for en optimal trafikkavvikling. Smarte transportløsninger omfatter svært 

mange ulike områder og måter å ferdes i samfunnet på. Mange av løsningene er tekniske der digitaliserings-

teknologi ikke er en sentral del av produktet.  

Leverandørene av smarte transportløsninger representerer høyteknologiske løsninger som er helt nødvendige 

for samfunnets utvikling og funksjonalitet. Bedriftene leverer samferdselsløsninger med stor samfunnsmessig 

nytten, som også gir store forretningsmuligheter.  

5.1. En sterk maritim klynge utvikler miljøvennlig transport til sjøs 

Innen transport er flere bedrifter innen maritim tjeneste- og utstyrsproduksjon rettet mot dette. En sterk maritim 

klynge står i førersetet for utviklingen av nye løsninger i samarbeid med andre miljøer. Eksempelvis har Siemens 

en sterk satsing, ledet fra Trondheim, på elektriske fremdriftssystemer på skip. Systemer herfra ble installert på 

Ampere, som er verdens første nullutslipps bil- og passasjerferge. El-fergen Vision of the Fjords ble kåret til “ship 

of the year” in 2016. Ved behandling av statsbudsjettet i 2015 ytret Stortinget behov for at alle fremtidige 

fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette. Fjord1 har 

begynt testingen av gassfergen Fannafjord, som har en hybridløsning med gass og batteri.  

Havnene står ovenfor et skifte der det å tilby landstrøm kan bli en plikt når båtene oppholder seg i havneområdet 

over tid. Ny teknologi og smartere løsninger muliggjør dette. Landstrøm er et tiltak for å redusere støy og lokal 

forurensing i havner. Overgang til landstrøm medfører at drivstofforbruket i havn elimineres eller reduseres 

kraftig. Stortinget har bedt regjeringen om å lage en helhetlig plan for økt bruk av landstrøm i norske havner, 

inkludert finansiering og virkemidler for å oppnå dette. 

5.2. Sykkel, bildeling og miljøvennlig drivstoff påvirker privat persontransport  

Persontransporten er under endring. Selskaper som legger til rette for bildeling bidrar til at færre ser behovet for 

å eie egen bil. Oslo, Trondheim og Drammen har i dag tilbud om lån av bysykler, og Bergen skal etablere en 

tilsvarende ordning. Incentivordningen for el-biler har ført til at antallet el-biler har økt fra litt over 3000 i 2010 
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til over 100 000 i 2016.6 Dette har skapt nye forretningsmuligheter for bedrifter som leverer ladeutstyr og lade-

punkter. Tilbud og etterspørsel etter el-sykler er i vekst. Elektroniske reisekort bidrar til å kostnadseffektivisere 

kollektivtilbudet for både bruker og tilbyder.  

5.3. Sensorbasert trafikkavvikling reduserer reisetid  

Sensorteknologien er kjent og den benyttes i økende grad til å styre trafikkavviklingen. Smartere byer bruker ny 

teknologi og innsikt til å forbedre sin infrastruktur rettet mot trafikkavvikling. Teknologien for å få til dette er 

kjent, og det handler i stor grad om prioriteringer og kostnader. Sensorer i kombinasjon med big data gir 

ubegrensede muligheter innen effektiv styring av gående, syklende og kjørende i smarte samfunn. Det handler 

om å utstyre det vi omgir oss med kunstig intelligens, få informasjonen fra disse sendt over nettet og til sist se 

større sammenhenger ved bruk av big data og analyse.  

Vi har identifisert 94 bedrifter innen smart transport. I 2015 var den samlede verdiskapingen til disse bedriftene 

på i overkant av 7,8 milliarder kroner. Bedriftene sysselsatte om lag 8 400 personer og omsatte for 33 milliarder 

kroner.  

Figur 5-1: Nøkkeltall smart transport 

 

 

Leverandørene til smart transport er en blanding av veletablerte og relativt nyetablerte bedrifter. Dette er 

illustrert i figuren nedenfor. Figuren til venstre viser antall selskaper, mens figuren til høyre viser total 

verdiskaping. Bedriftene er fordelt etter etableringsår i begge figurene.  
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Figur 5-2: Etableringsår og total verdiskaping. Kilde: Menon 

 

I det følgende finnes noen eksempler på bedrifter innenfor smart transport som viser bredden til området.  

Uber startet i 2009 med å løse et enkelt problem – hvordan få skyss ved å trykke på 

en knapp. Syv år og over to milliarder reiser senere, er problemene de jobber med 

å løse mye større: Fjerne køer og redusere forurensning ved at flere personer kjører 

i færre biler. Produktet er mulig å levere gjennom bruk av innovativ teknologi.  

 

BT Signaal leverer teknologi som brukes i intelligente 

transportsystemer. De tilbyr også rådgivning innen hvert 

ledd av den tilhørende verdikjeden. 
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6. Smarte velferdstjenester  

Kombinasjonen av en økende andel eldre, høye lønnskostnader og mangel på arbeidskraft har ført til et økende 

behov for utvikling av velferdsteknologi for å kunne gi en god omsorg til flere med færre ressurser. Den 

teknologiske utviklingen gir muligheter til å utvikle nye brukervennlige og kostnadseffektive løsninger innen 

helse- og velferdstjenester, og økt bruk av teknologiske løsninger har bidratt til både nye forretningsområder og 

til utvikling av samfunnet. Gjennom å kombinere fagområder har det åpnet seg et nytt marked innenfor 

velferdsteknologi. Kommunene er en viktig driver av utviklingen og tar de nye løsningene i bruk innenfor 

omsorgs- og helsetilbud.  

De smarte bedriftene innen helse og velferd kjennetegnes ved at de enten utvikler it-tjenester rettet mot 

helsenæringen, eller ved at de tar i bruk teknologiske løsninger som i liten grad er brukt i næringen tidligere. 

Produktene og tjenestene kan variere fra mer generelle sikkerhets- og trygghetsløsninger som smarthusteknologi 

til individuelle hjelpemidler som helserelaterte telefonapplikasjoner og sensorbaserte varslingssystemer.  

Etterspørselen etter smarte helse- og velferdstjenester kommer både fra private og offentlige aktører. 

Produktene og tjenestene som er rettet mot privatpersoner er i majoriteten av tilfellene ment til å dekke behov 

som analyse av egen helsetilstand, varslingssystemer som gjør det mulig for syke og eldre å bli boende i sine 

private hjem, og digitale løsninger som forenkler den personlige kommunikasjon mellom pasient og behandler. 

Produktene rettet mot offentlige institusjoner kjennetegnes gjerne ved at de reduserer arbeidsbelastning, 

forbedrer og effektiviserer kommunikasjonen mellom ansatte, eller gjør det mulig å stille en diagnose raskere 

enn tidligere. De smarte bedriftene innen helse- og velferdstjenester forbedrer med andre ord brukeropplevelse, 

er kostnadsbesparende, og effektiviserer helsenæringen både nå og i fremtiden.  

Vi har identifisert 74 bedrifter som leverer helse- og velferdstjenester som kan karakteriseres som smarte. I 2015 

var den samlede verdiskapingen til disse bedriftene 2,2 milliarder kroner. Bedriftene sysselsatte om lag 1 800 og 

omsatte for 5,4 milliarder kroner. Digitalisering står sentralt i utviklingen og bruken av de helserelaterte 

produktene som regnes som smarte, og de smarte bedriftene vil typisk kunne knyttes til IT-virksomhet.  

Figur 6-1: Nøkkeltall smarte velferdstjenester  

 

Antall ansatte

1 788

Antall selskaper

74

Omsetning

5,4 
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Verdiskaping
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De fleste leverandørene til smarte velferdstjenester er relativt nyetablerte. Dette illustreres i figuren nedenfor, 

der antall selskaper og den korresponderende totale verdiskapingen er fordelt etter etableringsår.  

Figur 6-2: Etableringsår og total verdiskaping. Kilde: Menon 

 

I det følgende finnes noen eksempler på bedrifter innenfor smarte velferdstjenester som viser bredden til 

området.  

 

 Jodacare har utviklet en telefonapplikasjon rettet mot personer som lider av 

demens, deres pårørende og helsepersonell. Applikasjonen åpner for enklere 

kommunikasjon og samhandling mellom partene ved å kunne sende direkte 

meldinger, dele bilder, felles kalender og en personlig profil som gir 

helsepersonell informasjon om tjenestemottaker.  

 

Enforme AS har utviklet et e-helseverktøy der brukere gjør 

egenvurderinger av egen livsstil og helsetilstand. Brukerne får 

deretter en rapport som skal motivere til små og store 

livstilendringer. Rapporten gir også informasjon om utvikling 

over tid, og skreddersydde løsninger tilbys til bedrifter, 

kommuner og videregående skoler. 

 

Xcenter tilbyr løsninger og produkter for effektivt tilsyn av 

beboere på sykehjem, i omsorgsboliger og private hjem. 

Produktet RoomMate, slår automatisk alarm ved en rekke 

kritiske situasjoner, som for eksempel hvis brukeren har falt.  
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No Isolation hjelper mennesker ut av ensomhet og sosial isolasjon. 

Konseptet går ut på at brukeren skal ha muligheten til å delta i egen 

hverdag. Det første produkt er roboten AV1, for barn og unge med 

langtidssykdom. AV1 ble tilgjengelig høsten 2016. 
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7. FoU-miljøer og prosjekter  

Forskningsmiljøet engasjert i utviklingen av smarte produkter og tjenester er både mangfoldig og variert. 

Mangfoldig fordi det er mange forskningsinstitusjoner og miljøer som forsker og utvikler løsninger innen områder 

som gir vitenskapelig grunnlag til å utvikle smarte produkter. Variert fordi forskningsområdene varierer i stor 

grad, både internt i en institusjon og på tvers av institusjonene.  

Til tross for at de ulike institusjonene gjerne har sin nisje, kan det ofte være vanskelig å kategorisere forsknings-

prosjektene i henhold til den operative definisjonen av smarte bedrifter. Mye av forskningen som pågår i dag vil 

trolig kunne gi det vitenskapelige grunnlaget til å utvikle tjenester og produkter innen flere av de smarte 

næringene. Vi har i denne studien kartlagt overkant av hundre forskningsprosjekter fordelt på ti forsknings-

institusjoner som er relevante med henhold til utviklingen av smarte produkter. Prosjektene er kategorisert etter 

beste evne, og er enten avsluttet innen de fem siste årene eller pågående. Det bør fremheves at flere av 

prosjektene er samarbeidsprosjekter, noe som tilsier at fordelingen av prosjekter med hensyn til institusjon i 

enkelte tilfeller kan fremstå som noe misvisende.  

Figur 7-1: Forskningsprosjekter ved Universitetet i Stavanger 

 

 

 

 

Smart samfunnsplanlegging
ERAC – Efficient and Robust Architecture for the Big Data Cloud
- Big data

Strategic Collaboration on Big Data Analysis and Communication
between Purdue
- Big data

A4Cloud
- Privacy security and cloud computing

Smart transport
Triangulum

- EU cooperation project. Testing battery powered busses in Stavanger. 

Smarte velferdstjenester
Safer@Home
- Solutions that makes it possible for the elderly

to live longer in their private homes

Smarte bygg
SEEDS

- Advanced computer systems that reduce energy

consumption in buildings.
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Figur 7-2: Forskningsprosjekter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

 

 

Figur 7-3: Forskningsprosjekter ved Universitet i Oslo  

 

 

Smart energi 
EFFESUS Energy Efficiency For EU Historic Districts Sustainability
- Energy efficiency of European historic urban districts and developing technologies
and systems for its improvement

Smart Low Carbon Regions 
- Drivers and barriers that may impact on the large scale implementation of low 
carbon technologies in the built environment.

COSSMIC Collaborating Smart Solar-Powered Microgrids
- Enabling higher rates for self-consumption (>50%) of decentralised renewable energy production.

Smart samfunnsplanlegging
Smart Cities
- The NTNU Smart Sustainable Cities Group is formed to pursue

high value integrated design and technologies for the smart city 
that is the energy-efficient and resilient. 

Integrated Assessment of Cities
- How to appraise the sustainability of a city, a region, a policy,
or programme.

Smarte bygg
ZenN Near Zero Energy Neighbourhoods
- Reduce carbon dioxide emissions in existing buildings

Brøset Towards a Carbon Neutral Housing Settlement in Trondheim
- Housing project in Trondheim

Evaluation of Embodied Energy and Carbon Dioxide Emissions for Building Construction
- Evaluation of Embodied Energy and Carbon Dioxide Emissions for Building Construction

IHSMAG – Integrating households in the smart grids (2016)

- How to develop comprehensive designs of smart grid solutions that involve households in the smart grid.
Solar Energy in Urban Planning
- Making buildings more energy-efficient and using a larger fraction of renewable energy

Smart energi

InGrid

- Prospects and Challenges at National and European Levels in

advancing the energy transition.

Smarte ressurser

SusValueWaste

- Analysing value chains inside and across different sectors of the bioeconomy.

The Aqua Genome Project

- Creating a sustainable basis for aquaculture and fisheries management of Atlantic salmon and cod by studying the genetic basis

Smart transport

TEMPEST

Conditions for systemic changes in the transport system, 

focusing in particular on transitions from privately owned means of transportation

toward shared mobility services, household practices, and the subsequent

potential for energy reductions.

Smarte velferdstjenester

SitsimLab
- Create a method for innovation in digital 
media. 
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Figur 7-4: Forskningsprosjekter ved Institutt for energiteknikk 

 

 

 

Figur 7-5: Forskningsprosjekter ved SINTEF 

 

Smart energi
Cheetah 

- Solar cell design and processing with a main focus on development and implementation of light trapping structures 
suitable for thin wafers.

Fundamental investigations on Improved Materials and Storage 
Concepts for a Hydrogen based Integrated Total Energy Utilisation System
- Development and design optimization of a next-generation hydrogen-based stationary energy system

Deep sea offshore wind turbine technology

- Combine wind technology know-how with offshore and energy industry experience to enhance development of deep-
sea offshore wind farms.

Dynatec lav-energi produksjonsreaktor for silisium 

- Explore key issues for further development of an entirely new technology for the production of solar panels. 

Smart transport 

Storhy

- Hydrogen storage for car application.

MoZEES
- Develop new battery and hydrogen materials, components, and technologies for existing and future transport

applications on road, rail, and sea.

0 1 . 0 3 . 2 0 1 7

Smarte velferdstjenester
Ung IT 
- Identify commercially available technological welfare
solutions for children with disabilities.
App i Apotek
- Develop a service model for the use of a drug application (mobile phone)
in connection with administration of medications at home after
discharge from hospital.

SAMSPILL
- Develop knowledge and experience about how the use of warning and
localization technology can be integrated as part of the municipal operative

care services.
Erre mulig? 
- Digital solutions for children with ADHD
Aktive Spor
- Developing telephone application for dementia patients. 

Smart transport
LORCENIS
- Develop reinforced concrete with live-time extension.

Leda
- Transport oil and gas efficiently from offshore
installations ashore through pipelines.

RESGRAM
- Development of recycled aggregate from excavated
material for use in road construction and concrete
production.

Smarte ressurser
PLATIRUS 
- Reduce the European deficit on Platinum Group Metals
CABRISS
- Develop a new recycling economy for solar panels.
Compact 
- Develop a concept for the internationalization of agricultural technology
to new applications in waste, energy and food.

OptiCom
- Increased sustainability in the value chain for energy recovery from waste

Smart energi
SuperSmart
- Achieve significant environmental benefits through rapid implementation of efficient heating and cooling systems
CINELDI
- Designing tomorrow's flexible and robust electrical distribution network
SET-Nav
- Promote the development of good technology portfolios to achieve sustainable and efficient energy supply.
BestPaths

- Help solve the challenges of integrating large amounts of renewable energy in Europe's energy mix.

Smarte bygg
SkinTech
- Develop knowledge and solutions for future exterior walls and windows with 

integrated technology.
SEOPP
- Help ensure that homeowners will rehabilitate their small houses to ambitious levels

of energy efficiency.
ZEB 
- Methods to eliminate greenhouse gas emissions caused by buildings.

Smart samfunnsplanlegging
DYNAMO
Smart use of ICT to ensure a more dynamic transportation sector in Oslo.
SMIO 
Examine utilization of household waste and residual materials from

fish processing, manufacturing products that will give added value.
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Figur 7-6: Forskningsprosjekter ved NIBIO, Universitetet I Bergen og UNI Research 

 

 

Figur 7-7: Forskningsprosjekter ved Nofima 

 

 

Figur 7-8: Forskningsprosjekter ved Høgskolen I Buskerud og Vestfold 

 

 

 

 

 

Smarte velferdstjenester

Omsorgsteknologi i kommunene (2016)
- Evaluate experiences with home care technology in Lindas Municipality.

Smarte velferdstjenester
Ageing at home
- Innovation in home-based elderly care in rural parts of Northern Norway. 

Smarte ressurser
STEMM-CSS
- Aiming to deliver new insights, guidelines for best practice,
and tools for all phases of the CO2 storage cycle at offshore CCS sites.

Smarte ressurser
Grønne byer 
- Develop knowledge of how to combine and enhance

solutions for retention, infiltration and purification of 
local stormwater.

Capture+
- Finding systems for biological carbon capture by means

of biochar made from crop residues

Smart energi
SMARTCROP
- Innovative methods, techniques and tools for integrated
pest that can increase sustainable food production.

Smarte ressurser

ActiBioSafe
- Improving food safety through the development and
implementation of active and biodegradable food packaging systems.

Smart Sensor
- Smart sensor for innovative industrial food process control

Smart transport

NPA Smart-Fish
- Solutions for monitoring transport of seafood
from the moment it is caught until it is served
at the dinner table.

Smarte velferdstjenester

Hoftami.no

- Development and testing of a web-based information and communication tools for persons with coxarthrosis

Stimulating self-management in patients with fibromyalgia syndrome through web-based situational feedback

Written online situational feedback via mobile phone to support self-management
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8. Metode og definisjoner 

8.1. Metode 

Begrepet «smarte bedrifter» har ingen entydig definisjon i økonomisk faglitteratur. For å få en klar og felles 

oppfattelse av hvilke krav som skulle stilles til bedriftene som faller inn under definisjonen, har Menon hatt flere 

møter samt løpende dialog med oppdragsgiver. Etter å ha kommet til enighet om en operativ definisjon, har 

Menon anvendt flere metoder i arbeidet med å lage en bedriftspopulasjon bestående av «smarte bedrifter».  

Menon sin regnskapsdatabase, kombinert med en god oversikt over norske miljøteknologibedrifter, bedrifter 

innen bygg og anlegg, maritim, IKT og helsenæringen ble brukt som utgangspunkt med henhold til å identifisere 

og velge ut bedrifter som faller inn under de seks smartområdene. Til tross for at regnskapsdatabasen inneholder 

detaljert informasjon over norske foretak over de siste 25 årene, er datamaterialet av et slikt format at det måtte 

bearbeides, suppleres og utvides for å tilfredsstille den operative definisjonen. Åpne medlems- og deltakerlister 

knyttet til større prosjekter, konferanser og foreninger ble brukt til å supplere regnskapsdatabasen. Menon har 

blant annet gjennomgått medlemslisten til Abelia, Smarte Byer Norge, Vannklyngen, og Oslo Medtech, og 

deltakerlister fra konferanser som Smarte Veger, Zerokonferansen og Nordic Expo. Underveis i arbeidet har 

Menon hatt samtaler med ledende personer og ekspertise innen ulike aktuelle næringer og foreninger. Dette ble 

gjort for å kvalitetssikre bedriftspopulasjonen.  

På grunn av begrensede ressurser i prosjektet har det ikke vært rom for å gå bredere ut i denne omgang.  

8.2. Definisjoner 

Verdiskaping beregnes som bedriftens omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester. Dette betyr at en bedrifts 

verdiskaping er summen av bedriftens lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA). EBITDA er en 

forkortelse for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.   


