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FlexFerry – Flexible and «elastic» ferry 

services



Sluttbrukere 
av energi

Store
leverandører

Gründere og 
små bedrifter

Energiselskap

FoU og 
innovasjon

Fornybarklyngen RENERGY

• Ledende nasjonal energiklynge

• 110 virksomheter i Norge/Norden

• Bygget nasjonale pilotprosjekter

• Utløste investeringer i 
innovasjonsprosjekter på 600 mill. 

• Satsingsområder: 

• Bærekraftige energisystemer

• Utslippsfri transport

• Kommersialisering, kapital og 
internasjonalisering



NCE Aquatech Cluster 
Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert
matproduksjon verden rundt

NCE Aquatech Cluster skal styrke 

klyngepartnernes 

konkurranseevne og bærekraft

Gjennom: 
• Samarbeid om utvikling av teknologi og 

løsninger som muliggjør en bærekraftig vekst 

innenfor akvakulturbasert matproduksjon

• Forsterke klyngens ressurs- og 

kompetansebase

• Stimulere til økt internasjonal etterspørsel 

gjennom samarbeidsbaserte 

markedsaktiviteter

• Stimulere til klyngens entreprenørskap og 

kapitalmiljø
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“Never let a good crisis 

go to waste”. 
Winston Churchill



Ocean Space Incubator

Havromsteknologi og Maritim 

energi







Tjenester og ressurser?

- tilgang på helt kritiske ressurser som for eksempel kontorplass, 
tilgang til et miljø av andre bedrifter/gründere med 
fellesaktiviteter og læring, samt råd og bistand til utvikling av 
forretningsidé og bedrift. 

- Bedrifter trenger tilgang til eksterne nettverk/aktører og deres
(spesialiserte) ressurser, som investorer, industripartnere, 
universitet, forskningsinstitutter, og kunder/leverandører.

(Fra SIVAs utlysning) 



Aktører og Partnere

Klynger:

• Ocean Autonomy 
Cluster

• Renergy

• NCE Aquatech

• m.fl

Prosjekter:

• Testination
• Tilgang på testinfrastruktur 

og kompetanse
• Pilotkunder
• Demonstrasjoner 

• Midas
• Nye modeller for 

forretningsutvikling
• Designkompetanse

• FAST / FleksFerge

• M.fl

Andre aktører:

• NTNU Oceans

• Sintef Ocean

• NTNU TTO

• SFI Autoship m.fl

• Oslo Met

• Katapult Ocean

• Oslo Venture Company

• M.fl

Vi ønsker enda flere på laget!



Kontakt

Frode Halvorsen

91845969 // frode@fi-nor.no



Tjenesteområder
Customer

IPR

Team

Funding Technology

Business


