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Tett samarbeid skaper innovasjon og høy 
faglig kvalitet
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3,7 MRD
Driftsinntekter

366 MILL
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Teknologibedrifter med utspring fra SINTEF

62
Bedrifter

Tall fra 2015. Kilde: Impello-analysen (2015)
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Digitalization

Digitalization is the use of digital technologies to 

change a business model and provide new revenue and 

value-producing opportunities; it is the process of 

moving to a digital business (Gartner) 



Digital Society
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Digitale flodbølger endrer økonomien
60% av dagens økonomi vil endres på 10 år



Teknologiselskaper vokser frem!
Om ikke vi gjør noe vil 30% av inntektene våre gå til USA ….



Robotene overtar – flytter produksjonen hjem
Japanske, tyske og kinesiske selskaper satser på økt bruk av roboter i produksjonen.



Norge må omstilles og digitaliseres

• Det norske samfunnet må gjennom store endringer.

• Omstillingen av Norge krever høy grad av digitalisering for å sikre 

global konkurransekraft.

• Er digitalisering en bølge som treffes oss, eller ønsker vi å ta fatt 

i muligheten digitalisering gir for Norge?



Digitaliseringsdebatt 



• Europakommisjonens strategi for 

digitalisering av europeisk industri 

ble lansert i april 2016. 

• Strategien skal bidra til å utnytte 

potensialet som ligger i å ta i bruk ny 

teknologi.

Digitalisering av 
europeisk industri





Toppmøte om digitalisering

Erna Solberg kalte inn til 
toppmøte om digitalisering 
onsdag 11. januar 2017.



• SINTEF Digital har tung generisk 

kompetanse innen digitale 

teknologier.

• SINTEF har laboratorier i 

verdensklasser.

• SINTEF kan bidra til digitalisering av 

samfunnet fra nano- til makroskala.

SINTEF og digitalisering



Mikrosensorer, analyse, big data og AI



Photonics enabling robotics



TELENOR, SINTEF OG NTNU ØKER 
SAMARBEID OM DIGITALISERING

• Etablering av laboratorium for kunstig intelligens og stordata ved NTNU.

• Laboratoriet skal forske på hvordan maskiner kan utvikle nye tjenester 

ved å finne strukturer og skjult kunnskap i store datasett.



Digitalisering gir muligheter for Norge –
Ikke minst for teknologihovedstaden!

• Vi må handle nå! 

• SINTEF vil bidra til digitalisering av norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

• "21-prosess" på digitalområdet - Digital21 – for å etablere en nasjonal strategi.



Teknologi for et bedre samfunn


