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Trender 2009 - 2014

When will the mass migration from gasoline cars 
to Electric Vehicles start?

Disruptive Challenges for Utilities The Real IT Revolution – Starting Now
Independent trends  ---- are merging into  --- The Nexus of Forces

The Nexus of Forces
Source: Gartner 2013

Disruptive Innovation the Way Forward
For High Value Adding Economy

Social Media

Mobility

Cloud

Big Data

Electric Vehicles ?



Hvor startet klynge suksessen?

Stanford Research Park
• Etablert av Fred Terman 1950

• Mer enn 150  kunnskaps-
baserte selskaper ligger i 
Standford Research Park 
(eksempler - General Electric, 
Lockheed, Hewlett-Packard)

• Etableringen av Stanford 
Research Park ble oppstarten på 
det som I dag betegnes som 
Silicon Valley

• Mer en 2000 kunnskaps-baserte 
selskaper ligger i dag I Silicon 
Valley

Cleveland vs. Silicon Valley

• Nodene representerer bedrifter , 
utdanningsinstitusjoner, 
forskningsinstitutter, kulturelle 
attraksjoner, rekreasjonsområder, idrett

• Forbindelsene mellom nodene 
representerer  koblinger med innhold –
nettverk fokusert på fag, innovasjon, 
investeringer, næringsliv-idrett etc.

• Relativt til Silicon Valley skulle 
Cleveland hatt en betydelig bedre 
regional økonomisk veks

• Typisk med godt innhold i nettverk,  
mange type koblinger

• Nettverk som representer tilgang på 
muligheter, 

• Nettverk som representerer  innflytelse, 

• Nettverk som representerer fag og 
innovasjon

• Nettverk med gjennomslagskraft 
regionalt med hensyn på samarbeid 
mellom institusjoner, investorer har 
ofte bakgrunn som grundere og bidrar i 
rekruttering, advokater er i stor grad 
forretningsfokuser  og knyttet direkte til  
bedriftsutvikling osv

Silicon Valley – nettverk



(klynge) Suksess
Parc Apple & Steve JobsStanford





Simulatorsenteret 
en katalysator for smart grid innovasjon
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Company name change: 
Regional

THE SMART INNOVATION NORWAY TIMELINE

Dieter & Knut



Company name change: 
National / International

´16 ´17 ´18



´19

140 M€
In R & I projects



Building Momentum 12

Research based business development in practice

No impact – no research

THE INNOVATION PLATFORM









LIVE FIRES
AMAZONAS



Tusen Takk Einar!
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