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DEL 1: Innovasjon mot 2025 – hva vet vi?



Det grønne skiftet

Digitalisering



Digitalisering har dramatisk effekt 

- på alle bransjer



En million brukere på…



DEL 2: Innovasjon i Lyse – en meget kort oversikt





Eksempel internt i Lyse: solenergi

Sol-pilot prosjekt (Energisalg)



DEL 3: Langsiktig innovasjon

- Økonomiske  og regionalstrategiske ringvirkninger



Eksempel 1: Velferdsteknologi



Langsiktighet og ringvirkninger i regionen - velferdsteknologi



Langsiktighet og ringvirkninger i regionen – Smart cities

ARENA Smart City – søknad



Kunde og brukernær innovasjon gjennom pilotering viktig



DEL 4: Innovasjon ved Stavanger lufthavn Sola

- noen tanker



«Europas mest bærekraftige og smarte flyplass»
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Sol på Sola

• Samarbeid mellom Avinor, Stavanger 

lufthavn og Lyse.

• Sola/Avinor arbeider med 

virkemiddelapparatet (Enova og 

Innovasjon Norge) for å løse 3 

hovedutfordringer:

• Peakshaving, avløse diesel nødstrøm, 

lade flybusser.

• Er i dialog med batterinæringen og 

vurderer utvidelse av solpanel-arelaene.

• Lyse deltar i solpanel-pilot og 

samarbeidsforum med lufthavnen.



Våre anbefalinger

• Tenk stort og lag en klar visjon 

• Jobb kunde og brukernært (og det er flere enn flypassasjerene )

• Utnytt virkemiddelapparatet (risikoavlastning)

• Jobb sammen med andre (åpen innovasjon)

• Vær unik! (ved å utnytte urettferdige fordeler)
• Mye fugl og mye gress: Smart gressklipping

• Bienes honning avgjør luftkvalitet på og ved flyplassen

• Taxidepot – one of a kind? 

• Fyll rollen som endringsagent i regionen og i Avinor

• Og se dette som en mulighet for å skape ny virksomhet i vår region!

Ting blir ikke alltid som du hadde tenkt. Ofte blir det bedre !



Takk for oss ! 

Dagfinn Wåge
&

Gunar Crawford


