


Smart Innovation Norway:

• Etablert i 2003

• Offentlig/privat eierskap, “non profit”

• 42 ansatte per i mars 2020 

• Inkubator

• Leder næringsklyngene: NCE Smart 

Energy Markets og Cluster for 

Applied AI, 93 +53 klyngemedlemmer

• Forskning og innovasjon – uavhengig

anvendt forskning innenfor smarte

energisystemer, smarte byer & samfunn

og digitalisering. 

• Smarte byer & samfunn – 16 partnere

Spesialområder:

• Smarte energisystemer

• Smarte byer & samfunn

• Anvendt kunstig intelligens og digital 

transformasjon

• Bærekraftig forretningsutvikling

Forskningsorganisasjon



Smarte byer og
lokalsamfunn setter 
innbyggerne i sentrum, 
og tar i bruk ny
teknologi, innovative 
metoder, samarbeid og
samskaping for å bli
mer bærekraftige, 
attraktive, produktive
og tilpasningsdyktige.



«Det viktigste jeg har 
lært er at det å lykkes

med digitalisering
egentlig ikke handler 

om ny teknologi, men 
om kultur, ledelse og

kompetanse.»



Mål med Smart Narvik

• 100 nye arbeidsplasser

• 100 effektiviseringer

• 100 millioner kroner tilføres 
smart-initiativer i Narvik

• 100 gode medieomtaler

... innen 2027

(fra strategi vedtatt av Narvik 
bystyre 28. februar 2019)



Organisering av Smart Narvik

40 % stilling 40 % stilling 40 % stilling 100 % stilling

Programleder

ProsjektgrupperProgramgruppeStyringsgruppe



Smart Narvik - metodikk

Invitasjon til 

workshop/

Idegenerering

Arbeidsgruppe

Virkemidler/

Prosjektsøknad

Pilot/

Demonstrasjon

Evaluering



Workshop-serie
Prioritere

prosjekter

Definere prosjekt-
organisasjoner

Prosjekt-

Beskrivelser
Prosjektfinansiering

Hvor er vi?



Nåværende prosjektportefølje i Smart Narvik

1. Landstrøm i Narvik Havn
2. Energihub i Narvik Havn
3. Kapasitetsstyring i nettet og laststyring i bygg 
4. Testleilighet/pop-up leilighet med 

velferdsteknologi
5. Felles løsning for videokonsultasjon og 

pensjonistmiddager 
6. Mobilitetsløsninger i Narvik kommune
7. Dashboard for økt fremkommelighet for 

godstransporter
8. Utslippsfri terminaldrift
9. Bruk av smarte objekter for å skape nye 

reiselivsprodukter
10. IT og IoT for bedre offentlige tjenester og 

næringsutvikling

Raskt 
realiserbare 
prosjekter

=



Smart reiseliv og mobilitet – Horizon 2020-søknad 17. juni



Dashboard for økt fremkommelighet for godstransporter



Bruk av kunstig intelligens for mer effektiv avfallshåndtering –
Horizon 2020-søknad 17. juni



Mulige regionale samarbeidsområder 

• Smart helse

• Smarte transport- og logistikkløsninger

• Smarte energiløsninger

• Felles utnyttelse av potensialet som ligger i UiTs virksomhet



Tusen takk 
for meg!


