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«Det er viktig at vi starter med en 

god og realistisk forståelse av hvor 
Norge og norsk næringsliv står 

innovasjonsmessig.»
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om innovasjon for fremtiden.

GENØK Antibiotikaresistens - 
forsker på biosikkerhet. s.18

COPERNICUS. Prosjektet som 
overvåker jordkloden. s.16
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I DENNE UTGAVEN

Vi går fra sær- 
stilling til om-
stilling. Et ho-
vedspørsmål er 
da hvordan vi  
evner å møte 
o m s t i l l i n g e n 

av Norge. Svaret må være at tiltak i 
dag må bidra til en mer bærekraftig 
utvikling for klima, velferdsordnin-
gene våre og norsk økonomi i sin 
helhet.

Teknologi og kompetanse
Omstilling krever ulike grep. Man-
ge av løsningene vil komme fra 
næringslivet. Som høykostland vil 
kompetanseutvikling i bedriftene 
være kjernen i fremtidig verdi- 
skaping. Teknologikunnskap er sær-
lig sentralt. Alle må løftes opp i tek-
nologitrappa. Norske myndigheter 
må ha en offensiv satsing på tekno-
logi og IKT-kompetanse i hele ut-
danningskjeden, i forskningen og i  
arbeidslivet.

Næringslivet responderer raskt 
på nye behov. Rett og slett fordi 

behov omsettes som markedsmu-
ligheter. Verftsindustrien har for 
eksempel tidligere tilpasset seg 
overgangen fra fiske til oljeser-
vice. Nå må kompetansen som er  
utviklet overføres til nye områder 
og det må skapes nye motorer i 
maritim/marin sektor. Tilsvarende 
gjelder for andre næringer.

Markedsmulighetene utløses 
ikke alltid så raskt som man ønsker. 
Omstilling er tid- og ressurskre-
vende. Usikkerhet knyttet til valg 
av teknologi og markeder i endring 
gjør betydningen av forutsigbare 
rammevilkår ekstra viktig. Myndig-
heter og offentlige virkemidler 
må sikre at gode omstillingstiltak  
gjennomføres raskt.

Det grønne kappløpet
Overgangen til lavutslippssamfun-
net utfordrer dagens forretnings-
modeller. Vi må gi næringslivet  
muligheter til å utvikle nye pro-
dukter, endre produksjonsprosesser 
og ta i bruk nye teknologier. Kutt i  
klimagassutslipp må kombineres 

Bærekraftig og lønnsom omstilling 
Vi har lenge snakket om klimautfordringen og eldrebølgens press på velferdsordningene.  
Den svake markedssituasjonen i store deler av norsk næringsliv fremskynder behovet for  
å finne løsninger på utfordringene.

LES  MER PÅ INNOVASJONOGFORSKNING.NO

med økonomisk vekst.
Norge er godt posisjonert i det 

grønne kappløpet som nå pågår. 
Det handler ikke bare om naturgitte 
forutsetninger, men om vår kunn-
skap og kompetanse. Det er behov 
for en styrket og målrettet satsing 
på utvikling av ny, banebrytende 
teknologi (som f.eks. karbonfangst 
og lagring og biobaserte løsninger) 
og en kraftigere stimulans for at ny 
teknologi raskere tas i bruk. NHO 
og LO ga tidligere i høst sine felles 
innspill til en bred og offensiv sat-
sing her. Nå må myndighetene føl-
ge opp.

Stadig flere lever lenger. ”For- 
sørgerbyrden” øker. Hvis svaret er 
flere ansatte i offentlig sektor og 
økt skattetrykk, vil det kunne bidra 
til å svekke bedriftenes konkurran-
sekraft. Potensialet for helse- og 
velferdsteknologiske løsninger er 
stort. Det kan skape trygghet, bidra 
til at flere kan bo hjemme lenger og 
redusere kostnadene. Norges utfor-
dring er ikke unik. De som er tid-
lig ute med løsninger, kan dermed 

skape grunnlag for eksport. Mer 
innovasjon i offentlige innkjøp er et 
sentralt startpunkt.

Vil ha en nasjonal stategi
Det foregår nå en ny industriell 
revolusjon som følge av digitali- 
seringens fremmarsj. Økt bruk av 
roboter og automatisering, økt nett-
handel og økt selvbetjening er noen 
elementer. Dette har blant annet 
gitt grunnlag for reindustrialisering 
i kompetanseintensive høykost-
land. NHO etterlyser en nasjonal 
strategi for hvordan vi kan utnytte 
de nye teknologiske mulighetene til 
å etablere lønnsom industri og øke 
produktiviteten i næringsliv og of-
fentlig sektor.

Vi må vi satse mens vi har  
muligheten slik at næringsli-
vet utvikler og leverer løsnin-
ger på våre felles utfordringer. 
Det gir grunnlag for fornyelse av  
næringer vi er sterke på i dag, og 
til etablering av nye spennende  
næringsområder. 
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veien til en vellykket IP-strategi.

Fremtiden vil preges av stor innovasjon og en fortsatt  
rivende teknologisk utvikling. Det å sikre seg retten til 
å utnytte egen innovasjon er derfor viktig for bedriftens 
videre suksess. Konkurransen vil bli større og tettere, og 
patenter, design og varemerker vil spille en stadig 
større rolle.

Vi lever i en kunnskapsbasert verden og de immaterielle  
verdiene representerer kunnskap og «know-how» skapt  
gjennom forskning og utvikling, merkevarebygging, kreativ 
design og teknisk innovasjon. Immaterielle rettigheter (IPR) 

 
Beskyttelse kan oppnås gjennom copyright, varemerker, design, 
patenter eller til og med gjennom forretningshemmeligheter. 
Dermed vil bedriftens IPR konstant øke og bli en større og 
mer betydningsfull del av bedriftens verdier og strategiske 
ressurs. Dette fortjener derfor oppmerksomhet, fokus og en 
god strategi.

Ved å bruke og beskytte immaterielle verdier og ved å ha 
en god IP-strategi på plass, kan bedriften forhindre andre i å 
kopiere eller gjøre inngrep i deres teknologi, varemerker eller 
design. Dette vil gjøre at de konstant kan dra nytte av sitt  
monopol eller særpreg og kunne utvikle en strategisk posisjon 
i markedet. En IP-strategi vil bidra til bedre økonomisk vekst 
og en enklere håndtering av risiko i bedriften. En god  
IP-strategi vil øke muligheten for suksess i en utfordrende 
fremtid. En god IP-strategi vil også tiltrekke seg investorer  
og gi en bedre forhandlingsposisjon i forhold til konkurrenter 
og potensielle partnere og rettighetshavere.

Vi håper og tror at vår lidenskap for IP også vil motivere  
våre kunder til å se verdien og viktigheten av de immaterielle 
verdier, og å dermed gi disse den oppmerksomhet og  
prioritet de fortjener for å tjene som viktige verktøy for  
å kunne nå bedriftens mål og visjoner.   

Advokat, Partner og daglig leder i Acapo AS

Energikommune
Hvaler kommune 
i front av effektiv 
energi. De har 
involvert innbyggerne 
i et energiprosjekt.
s.4-5

Tryggere hverdag
Se hvordan  
Fredrikstad legger opp 
til økt velferd for sine 
beboere.
s.14

IT-sikkerhet
Økt teknologisk 
avhengighet av elektronisk 
kommunikasjon gir økt 
sårbarhet for nasjonal 
krisehåndtering og ledelse. 
Les mer på nett!

Per Øyvind Langeland 
Avdelingsdirektør, Innovasjon og 
næringsutvikling NHO

Tiltak i dag må bidra 
til en mer bærekraftig 
utvikling for klima, 
velferdsordningene 
våre og norsk økonomi 
i sin helhet.

FOTO: MOMENT STUDIO
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ET GODT STED FOR GODE HODER
Over natten var ekteparet Moser vitenskapens nye rockestjerner. 
Verden rettet blikket mot et sted i utkanten av kartet, langt der oppe i 
nord: Nobelpris i medisin! Hjerneforskning!

Det har pågått lenge nå. Nye ideer fra teknologihovedstaden Trondheim 

erobrer alle kontinenter. Smarte påfunn bekjemper sykdom, produserer 

grønn energi og gjør verden bedre.

Hjernekraft fra Trondheim gir vekst i regionen, velstand i Norge og viktig 

kunnskap til samfunn rundt omkring på hele kloden.

Halvparten av hjernekraften er kvinnelig. I Trondheimsregionen er den 

likt fordelt også blant Nobelprisvinnere i medisin.

Noen tall om regionen vår:
• 276 000 innbyggere
• 36 000 studenter
• 5 000 forskere
• 560 teknologibedrifter – 100 fl ere enn i 2009
• 10 300 ansatte i disse bedriftene – 1000 flere enn i 2009
• Over 300 bedrifter sprunget ut av kunnskapsmiljøene på 40 år
• 82 nye bedrifter ut av NTNU på ti år

I Trondheim fravrister ekteparet Moser hjernen dens hemmeligheter. 

I samme by oppstår teknologi som overvåker verdenshavene og varsler 

neste tsunami, som produserer grafikk til mobiltelefonen din, som gjør 

nettet raskere, tekniske hjelpemidler mindre og trådløse løsninger enda 

vanligere. Her utvikles bedre solceller, bedre hus, bedre trening, bedre 

kreftmedisin og mye, mye mer.

Trondheimsregionen er et godt sted for gode hoder, et godt sted for 

studenter, forskere, gründere, oppfinnere - og for deg som er på jakt 

etter en interessant jobb.

Trondheimsregionen ønsker flere kvinner inn i teknologi- og

forskningsmiljøene våre. Ikke alle vil vinne en Nobelpris i medisin slik 

som May-Britt Moser. Men alle som tør å prøve vil oppdage et miljø som 

åpner spennende muligheter.

Trondheimsregionen er et samarbeid mellom ti kommuner og
Sør-Trøndelag fylkeskommune. www.trondheimsregionen.no

Hjerneforskerne May-Britt og Edvard Moser. Hjernekraft er Trondheimsregionens fremste fortrinn. 
Halvparten av hjernekraften er kvinnelig. (Foto: Geir Mogen/NTNU).

Nordic Mining
Verden trenger mineraler. Vårt moderne og 

og mer mineraler. Enda viktigere blir dette i 

utvinning fra nye mineralressurser. Norge og 
Europa er store forbrukere av mineraler, men 
kan også bidra med utvinning fra egne ressurser, 

I Nordic Mining fokuserer vi på høyverdige 

egenskaper i avanserte og fremtidsrettede 
anvendelser. 

og rikeste forekomster. I Kvinnherad ser vi 
spennende muligheter i kvarts som kan være 
en av verdens reneste forekomster. I Kvænangen 
kommune i Nord-Troms leter vi etter nye 

forekomster av palladium og platina i samarbeid 
med NTNU. Sammen med Institutt for 
Energiteknikk (IFE) har vi utviklet en ny metode 

alternative bergarter. Nordic Mining har også 
tatt en pionérrolle innen kartlegging av mulige 
mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel, 

forskningstokt innen kartlegging og prøvetaking 
av havbunnsmineraler.

dagens høyteknologiske produkter i det grønne 

Norsk mineralindustri er utgangspunktet for 

Les mer på   |     Nordic Mining
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NYHETER

Pr o g r a m m e t 
Smart Ener-
gi omhandler i 
hovedsak å frem-
me bruken av 
fornybar ener-
gi, samt å bruke 

løsninger som gir fordeler til både 
strømleverandører, hus- og hytte-
eiere og miljøet i sin helhet.Med 
smarte kombinasjoner fører dette 
til at både bruk og produksjon av 
strøm blir samlet under ett tak. I et 
samarbeid med Fredrikstad Energi 
og NCE i Halden er Hvaler kommu-
ne i dag ledende på Smart Energi.

Innovasjonsprosjekt
Det hele startet som en arena for 
forskningsprosjekter, og allere-
de i 2011 ble det installert smarte 
strømmålere hos hus- og hytteei-
ere i Hvaler kommune. 

- Kunnskapen fra forskningspro-
sjektene har bidratt til utvikling av 
ny teknologi, og det er den vi tar i 
bruk nå i vår nye driftssentral som 
åpnes i disse dager. Her utnytter 
vi informasjon fra strømmålerne 
i den operative driften av strøm-
nettet, noe som gir bedre kvalitet 
på strømforsyningen til kundene, 
sier Eilert Henriksen i Fredrikstad 
Energi.

Fordelene med en slik strømmåler 
er mange, og det revolusjoneren-
de IT-systemet som benyttes gir 
en rekke fordeler som for eksem-
pel kortere avbruddstid ved feil og 
bedre planlegging slik at kostnade-
ne for nettdriften blir lavere. Det 
samme IT-systemet kan sømløst ta 
imot og behandle data fra en rekke 
forskjellige kilder.

Knut Johansen i kompetan-
sesenteret NCE Smart Energy 
Markets, forteller at de smarte 
vannmålerne kan kombineres 
i samme infrastruktur og data 
kan benyttes til andre formål enn 
opprinnelig tenkt. Ved at vann-
forbruket måles kontinuerlig, kan 
for eksempel omsorgstjenesten i 
kommunen få varsel om at pasien-
ten ikke har brukt vann i løpet av 
et gitt tidsrom, og slik sett være et 
utrykningssignal.

Hele verdikjeden
Med den nye teknologien på plass i 
Hvaler kommune, har både bedrif-
ter og husstander store muligheter 
til å få en rekke fordeler ved å delta 
i energiprosjektet.

Vann inngår også som en vik-
tig ingrediens i Hvaler-modellen. 
Med nye, digitale vannmålere i alle 
husstander vil kommunen være 
i stand til å måle vannforbruk i 

sanntid. Ideen var det ordfører 
Eivind Norman Borge som kom 
med.

– Det smarte ved det er at vi 
begynner å installere digitale 
vannmålere. Det er lurt, for særlig 
hytteeiere glemmer å lese av vann-
måleren, sier Hvaler-ordføreren.

Med smarte vannmålere vil 
det være mulig å avdekke vann-
lekkasjer og ha et godt overblikk 
over vannforbruket i kommunen. 
Hvaler kommune vil i fremtiden 
også se på mulighetene for kort-
reist matproduksjon i samspill 
med kortreist energiproduksjon.

Store datasystemer
Som et ledd i teknologiutvinningen 
har det blitt utviklet helt nye og 
svært eff ektive IT-systemer, hvor 
blant annet kunstig intelligens er 
en viktig del. Disse systemene ta-
kler de svært store datamengdene 
som dette prosjektet krever. I til-
legg til å gi kommunen mulighet 
til å knytte den smarte strømmå-
leren opp mot omsorgstjenesten 
og ulike varslingssystem, kan inn-
byggeren få meget presise råd om 
hvordan energi og vann kan spares. 
Tester så lang viser en direkte ef-
fekt på rundt 25 prosent kostnads-
reduksjon knyttet til strømbruk. 

Som følge av en omfattende forskning på 
hvordan å utnytte fornybar energi til det fulle, 
har Hvaler kommune nå involvert innbyggere 
og hytteeiere i et energiprosjekt.

Revolusjonerende 
energikommune

Tjenesteaktør for 

nettselskaper

Fredrikstad Energi har strategiske målsetninger om be-

tydelig vekst innenfor flere av sine områder, og er opptatt 

av å styrke kompetansen og bygge for fremtiden. 

– Vi har det siste året arbeidet med å etablere Norges 

mest moderne driftssenter for nett og AMS, forteller Eilert 

Henriksen, nettdirektør i Fredrikstad Energi. Den 10. sep-

tember ble driftssenteret åpnet og drifter 90.000 kunder.

– Med det nye driftssenteret er nå nettvirksomheten 

optimalt rigget og vil raskt kunne ta i bruk funksjoner i 

AMS/smarte strømmåler som forbedrer nettdriften og 

muliggjør god forbrukerfleksibilitet, forteller Henriksen. 

Driftssenteret har en egen FoU enhet som tillater operativ 

uttesting, demonstrasjon og visning av nyutviklede syste-

mer og tjenester. Driftssentral er også planlagt for å kunne 

overvåke og styre andre kommunale oppgaver som vann 

og avløp, og andre tjenesteområder som stiller høye krav 

til sikkerhet og kontroll. Kraft Norge har i dag mange og 

spredte driftssentraler som utfører samme type oppgaver, 

med fremtidens driftssenter står vi godt rustet til å være 

en tjenesteaktør for flere nettselskaper.

70 solcelleanlegg

– Vår anbefaling er å tenke solanlegg i tråd med ditt 

energiforbruk, forteller Terese Troy Prebensen i e20 Smart 

Energi. Har du mye forbruk, så bør du ha større anlegg, 

anleggene som monteres kobles til strømnettet slik at 

våre kunder er plusskunder og 

produserer sin egen strøm, fortsetter Troy Prebensen. 

Å være Plusskunde betyr at du selger strømmen du pro-

duserer, som du ikke benytter selv, tilbake til nettet. Har 

du lyst til å møte noen av de som har installert solceller så 

kan du det på www.sologkraft.no

Næringsvekst i energi og IKT

NCE Smart er en klynge i verdensklasse med kompetanse 

og fokus på innovasjon og næringsvekst innen Energi og 

IKT, med et særlig fokus på fremtidens energimarkeder, Big 

Data, IoT, sikkerhet og Smart Cities. 

 

Klyngen består av mer enn 40 aktive partnere fra privat og 

offentlig sektor. NCE Smart har levert FoU-aktiviteter for 

mer enn 250 millioner kroner og har bidratt til betydelig 

innovasjon i offentlig og privat sektor. All vår aktivitet  

innen forskning og innovasjon er målrettet mot 

næringsvekst.

– Vi har etablert en unik og komplett innovasjonsinfra-

struktur som utgjør en fullstendig verdikjede med fokus 

på kommersialisering av muligheter, forteller leder av NCE 

Smart Ole Gabrielsen. Gjennom samspill i klyngen, forsk-

ning og utvikling, simulering og visualisering, SIVA Inkuba-

tor Status, samt en egen enhet for kunnskapsoverføring, 

har vi en av de råeste verktøykassene for målrettet 

næringsvekst og reell verdiskapning.

Eivind Norman Borge (Frp)
Ordfører i Hvaler kommune

Knut Johansen
Styreleder i

NCE Smart Energy Markets

Eilert Henriksen
Daglig Leder Nettselskapene i 

Fredrikstad Energi

FOTO: ODIN MEDIA
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Smart bruk av målerdata

IT-selskapet eSmart Systems i Halden er blant fir-

maene som deltar i Smart Energi Hvaler-prosjektet. 

De står bak Connected Grid et system som står for 

datainnsamling og analyse av strømforbruk. Sys-

temet inneholder også verktøy for å styre strømfor-

bruket hos abonnentene.

Ved hjelp av Connected Grid kan nettselskapene 

beregne nøyaktig hvor mye strøm som brukes ved 

hver nettstasjon. Her kan det være store summer å 

spare blant annet når det gjelder investeringskost-

nader. Ringeriks-Kraft er blant selskapene som har 

hatt stor effekt av å bruke Big Data for å redusere 

behov for utbygging av strømkapasiteten. Ved hjelp 

av Connected Grid har de funnet ut at de totalt sett 

har overkapasitet, noe som betyr at de kan la være 

å forsterke flere nettstasjoner.

Tar i bruk droner

Til overvåkning av nettet rent fysisk har eSmart 

Systems tatt i bruk droner.  Med varmesøkende 

kamera og sensorer som fanger opp situasjoner 

som krever ekstra oppmerksomhet kan droner rap-

portere inn feil og statuser direkte i datasystemet.

 

– Ved å kombinere Big Data, sanntidsanalyser og 

maskinlæring vil vi kunne oppdage faresignaler og 

avverge feil i nettet - før de oppstår, sier Knut Jo-

hansen, administrerende direktør i eSmart Systems.

 Bruk av droner for å sjekke kraftlinjer er både 

billigere og mindre risikofylt for nettselskapene. I 

dag gjøres slike inspeksjoner gjerne fra helikop-

ter og med mannskap i felten. eSmart Systems’ 

droneløsning leverer rådata inn i systemplattfor-

men, hvor dataene analyseres og gir nettselskapene 

oppdatert oversikt over potensielle eller inntrufne 

feil i nettet.

FOTO: ODIN MEDIA

 I 2011 ble det installert smarte strømmålere hos hus- og hytteeiere i Hvaler kommune.
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UTDANNING

Nå kan vi 

endelig 

tilby en 

fagskole- 

utdanning  

i polymere 

materialer, 

slik det 

i årevis 

har vært 

i metall, 

betong og 

tre.

Innovasjonogforskning.no er et 

nettsted for deg som er interessert 

i innovasjon, forskning og  

immaterielle verdier. Nettsiden 

inneholder flere kategorier som tar 

for seg ulike områder og industrier 

der innovasjons- og forsknings- 

aktiviteter er i fokus.

23.juni 2015 ble Sentinel-2A skutt 

opp på en Vega-plattform fra  

Europa sin romstasjon i Fransk 

Guyana. Dette er bare en av  

satellittene som inngår i  

Copernicus prosjektet du kan  

lese om på side 16. Se video av 

oppskytingen på nett. 

Det å endelig finne ut hvordan  

biller styrer fremkomsten i lufta, 

gjør at fjernstyrte biller kan hjelpe til 

med både forskning og rednings-

aksjoner. Les mer om dette på: 

PÅ NETT!

Forskning

innovasjon- 
ogforskning.no

Industrien benytter stadig mer kompositter og plastbearbeidede  
materialer i produksjonen. Behovet for kvalifisert kompetanse innen  
fagområdet er sterkt økende. Fagskolen Innlandet vil til høsten tilby  
fordypning i kompositt og plastbearbeiding.

vi utveksler gjesteforelesere. Gjennom 
samarbeidsavtaler vil studentene få til-
gang til laboratoriene på høyskolene i 
Gjøvik og Buskerud og Vestfold, samt i 
nettverksbedriftene våre, sier avdelings-
leder Støen.

Fagskolen Innlandet vil også samar-
beide med Fagskolen Tinius Olsen på 
Kongsberg, som også vil starte opp den 
samme utdanningsretningen til høsten. 

- Vi har planlagt mye sammen, og vil 
utveksle lærere og vikarer ved behov, sier 
hun.

Høyskolen neste
Den nye fagingeniørutdanningen med 
fordypning i kompositt og plastbearbeing 
vil sikre at praktisk anlagte arbeidsta-
kere får den nødvendige kvalifikasjon  
gjennom det offentlige skoleverket. Det 
er også planer om å etablere en studieret-
ning i kompositt og plastbearbeiding på 
høyskolenivå. 

Studenten skal lære seg hva 
kompositter og plast- og 
polymere materialer er, 
hvilke ulike produksjons- 
og tilvirkningsteknikker 
som benyttes og bli kva-
lifisert til å lede en hel 

produksjonsprosess. Det er forventet at 
mange går ut i jobb som mellomledere, 
derfor står ledelses- , HMS- og økono-
mifag på fagplanen, sier avdelingsleder 
Hilde Merete Støen på Teknikk og in-
dustriell produksjon (TIP) ved Fagskolen 
Innlandet i Gjøvik.

Kandidaten vil få tittelen fagskole- 
ingeniør etter å ha studert to år på fulltid 
eller nettbasert deltid over fire år. 

- Kravet for å komme inn på studiet 
er et relevant fag- eller svennebrev, men 
det vil også vurderes kandidater med 
minst fem års relevant erfaring og til-
strekkelig grunnlag i felles allmenne 
fag fra videregående skole, yrkesfaglig  
utdanningsprogram, sier hun.

Nasjonalt Senter for Komposittkom-
petanse har lenge ønsket en slik utdan-
ning, og har vært med å planlegge stu-
dietilbudet. I september sendte skolen 
inn søknaden om oppstart av det nye 
studietilbudet fra høsten 2016. Søkna-
den skal endelig godkjennes av NOKUT  
(Nasjonalt organ for kvalitet i utdannin-
gen).

Industrien vil ha mer
Halvparten av et moderne fly består i dag 
av komposittmaterialer (for eksempel til 
gulv og vinger) og det benyttes innenfor 
bilindustri (støtfangere, bremserørko-
plinger), offshore (rør), bygg- og anlegg 
(armert betong), sports- og fritidssekto-
ren (ski-, sykkel- og golfutstyr) og mange 
andre områder.

- Kompositt og polymer er sammen-
satte materialer, og tas i bruk mer og 
mer fordi det er lette og sterke materia-
ler. Nå kan vi endelig tilby en fagskoleut-
danning i polymere materialer, slik det 
i årevis har vært i metall, betong og tre, 
sier lærer Per-Anders Dahl ved Fagskolen 
Innlandet.

Bedrifter og forskningsmiljøer
Fagskolen Innlandet har mye kon-
takt med små og mellomstore bedrif-
ter og forskningsmiljøer i Gjøvik- og 
Raufoss-området. Der finnes blant an-
net Benteler Aluminium Systems (bil-
deler), Nammo (ammunisjon), Hexagon 
Ragasco (propanbeholdere), Kongsberg 
Automotive (bildeler) og Sintef Raufoss 
Manufacturing (kompetansesenter).

- Vi har fagråd sammen med bedrifte-
ne, der gamle og nye studenter møtes, 
samt lærere, bedriftsansatte og ledere. 
Hovedprosjektet i den nye utdanningen 
skal gjennomføres i en lokal bedrift, og 

Ny utdanning i kompositt 
og plastbearbeiding

Prosessen med å starte opp 
Fagskolen Innlandet begynte i 
1967, da Oppland fylkeskommune 
besluttet å opprette teknisk  
fagskole og legge den til Gjøvik 
tekniske skole.

Det første kullet startet opp 
høsten 1968 og bestod av en hver 
på tre linjer; bygg/anleggsteknikk, 
elektro/svakstrømsteknikk og mas-
kin/konstruksjonsteknikk.

Dette tilbudet besto hos Gjøvik 
tekniske fagskole frem til 1977.  
1.august dette året stod skolen på 
egne ben, med egen rektor,  
administrasjon, lærerstab og eget 
bygg.

I mars 1984 flyttet skolen inn i 
et nytt anlegg på Kallerud. På dette 
tidspunktet var det 24 klasser, og 
dette steg frem til 1991, til et klasse-
tall på 29.

I november 2010 ble det inngått 
et samarbeid mellom Hedmark 
og Oppland fylkeskommuner om 
fagskoleutdanning. Samarbeidet 
utviklet seg til å etablere Fagskolen 
Innlandet, med ansvar for  
fagskoleutdanningen i både  
Hedmark og Oppland fylkes- 
kommuner.

KILDE KILDE: HTTP://WWW.FAGSKOLEN-INNLANDET.
NO/OM-SKOLEN/

FAKTA

VIDEO

Utdanning i kompositt og plastbearbeiding.  Lærer Per-Anders Dahl  sammen med avdelingsleder Hilde Merete Støen på Teknikk og industriell 

produksjon (TIP) ved Fagskolen Innlandet i Gjøvik. 

Les mer om utdanning på  
innovasjonogforsknning.
no

FOTO: BENTE MARIE NORMANN
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Næringsklyngen iKuben 
– bedriftssamarbeid i en ny industriell tidsalder

i
Kuben er en næringsklynge av internasjonalt orienterte 

industribedrifter i Møre og Romsdal. De tre i-ene står for: 

innovativ, internasjonal industri. iKuben har i dag 

27 deltakerbedrifter. iKubens bedrifter er primært leveran-

dører av tjenester, komponenter og avanserte systemer 

innen maritim sektor og olje- og gassektoren. Gjennom felles 

FoU-prosjekter, kurs og seminarer styrkes bedriftenes 

kompetanse innen klyngens fokusområder.

Ny industriell tidsalder
Vi går inn i en ny industriell tidsalder, og i iKuben ser vi at 

samarbeid mellom bedrifter gir resultater, sier daglig leder 

Hilde Aspås. iKubens fokusområde fremover er industrielt 

internett. Muligheten for å knytte den fysiske verden til internett og 

andre datanettverk, ofte kalt The Internet of Things and Services 

eller Industrie 4.0, får store følger for samfunnet og økonomien. 

FoU-prosjektet Manufacturing Network 4.0
iKuben har initiert FoU-prosjektet Manufacturing Network 4.0 

som er et kompetanseprosjekt for næringslivet som 

logistikkmiljøene ved Høgskolen i Molde og NTNU har utviklet 

i fellesskap. Prosjektet har støtte fra Forskningsrådets 

BIA-program (Brukerstyrt Innovasjonsarena), og har med seg 

flere norske industribedrifter og klynger fra møbel og maritim 

næring. Associate professor Lise L. Halse ved Høgskolen i 

Molde leder prosjektet.

Utgangspunktet for prosjektet er betydningen av produksjon-

skompetanse for langsiktig innovasjonsevne. Dette innebærer 

at sourcingstrategi har stor betydning for 

bedriftenes kunnskapsbase og evne til å utvikle 

nye produkt og tjenester. Prosjektet skal derfor øke 

forståelsen for hvordan innovasjon skjer i produksjon-

snettverk, og utvikle verktøy som skal støtte bedrifter i 

strategiske valg knyttet til lokalisering og leverandørstrategi. 

Internasjonal konkurransedyktig produksjon i et 

høykostland krever kontinuerlig fokus på effektivitet i 

hele verdikjeden. Manufacturing Network 4.0 vil utvikle

nye prinsipper for planlegging og styring av produksjon 

av innovative og unike produkt. Videre er bruk av moderne 

informasjonsteknologi en viktig nøkkel for å styre material- 

og informasjonsflyt, og skape effektive og tilpasningsdyktig 

produksjon spesielt tilpasset produksjon av unike eller små 

serier av produkter. Teknologisk utvikling innenfor track and 

trace, sensorer og internett åpner et helt nytt mulighetsrom 

for dynamiske produksjonsnettverk, informasjonsdeling og 

tjenesteutvikling knyttet til produktene. Denne utviklingen 

assosieres ofte til begrepet Industri 4.0, som betegner 

den fjerde industrielle revolusjon. Manufacturing 

Network 4.0 har ambisjon om å posisjonere seg 

innenfor denne utviklingen ved å utvikle kunnskap 

i samspill mellom akademia og næringsliv 

med utgangspunkt i logistikkmiljøene ved 

Høgskolen i Molde og NTNU, som skal 

gjøre norsk industri bedre rustet til å 

møte fremtiden.

Les mer på 
www.ikuben.no

Hilde Aspås
Daglig leder iKuben

Lise L. Halse
Associate 

Professor ved 
Høgskolen 

i Molde
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ENERGI

Tjen penger på  
å skru av bryteren

Ved hjelp av en allerede utviklet teknologi, kan 
bedrifter i dag spare mer penger på strøm enn 
de tror er mulig.

Med det økende forbruket av fornybar 
energi, oppstår det også noen utfordringer 

underveis. Den grønne energien har ikke den samme stabili-
teten som tradisjonell energikraft har, da dette varierer i takt 
med vær og vind.

- Det er mer enn nok kraft å ta av, men kvaliteten på den 
nye grønne kraften er varierende og frekvenskvaliteten 
forringes, sier Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i 
Los Energy.

Han forklarer videre at for mye samtidig bruk, som at hele 
Norden lager middag på samme tid, kan skape flaskehalser 
som hindrer normal effekt i strømnettet.

Skru av
Ved å la strømleverandøren styre bedriftens strømforbruk 
på detaljnivå, kan de være med på å opprettholde balansen 
i kraftnettet og slik sett bidra til en samfunnsøkonomisk 
gevinst.

- Forenklet kan man si at de bedriftene som har mulighet 
til å slå av strømmen der det er mulig, gir med denne tekno-
logien strøm til virksomheter som ikke har anledning til å 
redusere forbruket, sier Myhre.

I tillegg vil den bedriften som slår av strømmen på be-
stemte strømkurser i en gitt periode, tjene penger på å selge 
den ubrukte kraften tilbake til strømleverandør.

Væravhengig
En produksjon på 10 prosent ny, fornybar energi vil føre til 
utfordringer i strømnettet, også kalt frekvensutfordring. 
Med større fleksibilitet, men også mindre forutsigbarhet, 
er det viktig å ha en teknologi som bidrar til å jevne ut 
effekttoppene når været ikke er optimalt for produksjon av 
fornybar energi.

Ved å slå av strømforbruket i et utvalg kurser, for deretter 
å selge denne overskuddsenergien videre til strømleveran- 
døren vil man kunne opprette balanse i effekttoppene  
omtrent umiddelbart.

Behov for nye  
løsninger

Som et resultat av økende  
produksjon av fornybar 
energi, økes ubalansen i det 
tradisjonelle strømnettet.

Elektrisk strøm er ferskvare og må 
brukes i samme øyeblikk som den 
produseres, og strømbehov er akutt 
og må dekkes i samme øyeblikk 
som behovet oppstår. Dessuten må 
strømmen overføres og distribue-
res fra produsenter til der forbru-
kerne er.

- Strømnettet er faktisk ganske 
smart for å få dette til å fungere, sier 
Ole Jakob Sørdalen, forsknings- 
direktør i Eltek.

Uforutsigbar
Nå står imidlertid elektrisitetsnet-
tene overfor store utfordringer. 
Med mer fornybar energi og kre-
vende laster som induksjonstop-
per, hurtigladere for el-biler og var-
mepumper, blir det vanskeligere å  

balansere strøm-produksjon og  
forbruk. Strøm fra vind og sol er til 
dels uforutsigbar, og i tillegg kan den 
variere veldig raskt. Dette kan føre 
til at nettet ikke kan ta i mot mer  
fornybar energi fra sol eller vind.

- Det som nå begynner å begren-
se utbygging av fornybar ener-
giproduksjon flere steder er ikke 
tilgang på energiressurser, men 
mangelen på effekt-fleksibilitet i 
nettet, sier Sørdalen.

Energilagring
En lovende kilde til slik fleksibilitet 
er batterisystemer. Batterier kan 
fungere som forbrukere når det 
trengs eller som produsenter når 
det trengs, og de kan plasseres hvor 
som helst i strømnettet. Dermed 
kan de fjerne flaskehalser i strøm-
nettet som måtte oppstå på grunn 
av store produksjonstopper eller 
forbrukstopper.

- Vi kan tenke på batterisystemer 

som strømnettets «fryseboks» som 
kan lagre unna sesongvarer til lys-
ten på de varene kommer, sier Sør-
dalen.

Det trengs stadig mer teknolo-
giutvikling for å gjøre energilag-
ringsystemer gode og billige nok. 
I tillegg til å løse problemer i det 
norske strømnettet, kan slik utvik-
ling gi norske arbeidsplasser for et 
økende, globalt marked. Dermed 
vil også norsk næringsliv bane vei 
for at stadig mer fornybar energi 
kan produseres og mates inn på 
nettet flere steder i verden.  

Illustrasjon av batterisystemer.

Andreas Myhre Vrimle

Direktør for kraftforvaltning i Los Energy

Bosch Compress 6000 AW —
Sparer mer og låter mindre! 

Markedets mest moderne luft/vann-varmepumpe, Compress 
6000 AW, har turtallsstyrt kompressor som bidrar til en års- 
virkningsgrad i absolutt toppklasse. Bak den imponerende 
effekten skjuler deg seg flere banebrytende innovasjoner. 
Ikke mindre enn fem patenter er registrert under utviklings-
arbeidet. Noe som betyr høy besparelse i oppvarmingsutgif-
ter for deg. Den nye isolasjonen av EPP/celleplast reduserer 
lydnivået og senker også vekten betraktelig , som er med på 
å forenkle installasjon.

Bosch har varmepumper for de fleste bygg og boliger. Helt 
fra 4,5 til 80 kW. Bredden av utvalget er stort med luft/vann-, 
væske/vann- og luft/luft-varmepumper. Besøk vår hjemme-
side www.bosch-climate.no og finn mer informasjon og din 
nærmeste forhandler.

Resurseffektiv
utvinning av
fornybar energi

Technology
inside

Green

BEST    

I TEST!

*Testen er utført på oppdrag fra de danske energimyndighetene og består av 54 stk varmepumper fra 10 ulike varemerker - 
og tilsvarer i dag Nordens største test av luft/vann-varmepumper.

FOTO: GEIR ANDERS 
RYBAKKEN ØRSLIEN 

Ole Jakob Sørdalen
Forskningsdirektør i Eltek



I Eltek realiserer vi ideer som har kraft i seg til å flytte 
grensene for effektiv bruk av strøm til industrielle formål.

Vi er strømforsyningseksperter med  ambisjon om å utvikle verdens beste 
teknologi og løsninger innen industriell strømforsyning. I over 40 år har vi vært  
i forkant og utviklet løsninger som sikrer stabil drift av kritisk utstyr, og som 
samtidig reduserer CO2-utslipp og kostnader. Det er bra for våre kunder over hele 
verden, og for det globale miljøet.

Eltek er aktiv i over 100 markeder verden over, har kontorer i 25 land og 2500 
ansatte. Hovedkontoret ligger i Drammen. Eltek er et selskap i Delta Group.

Vil du vite mer om Eltek eller utforske våre innovative løsninger?  
www.eltek.com

Our power idea  
- your idea of power

EXPERIENCE THE POWER.

Converged 
power for 
datasenter

Remote power 
for bredbånd

Om Eltek

Switch er et norsk
utviklet produkt som 
lar industribedrifter 
tjene penger på strøm 
som ikke blir brukt.

Med energistyringssystemet 
Switch kan bedriften tjene 
penger både når dere gjør 
avtale om kortvarig utkobling 
av utvalgte kurser, og når 
utkobling faktisk skjer.

Bedriften gir et positivt bidrag 
til samfunnet og miljøet,
– og sparer penger på strøm 
den ikke bruker!

Se filmen om Switch på 
losenergy.com/switch

K
IK

K
U

T

Nå kan din bedrift 
tjene penger på 
strøm dere ikke 
bruker.
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NYHETER

Internasjonalt står vi over-
for en enorm utfordring 
når det gjelder miljø og 
klima, påpeker Anita 
Krohn Traaseth, admi-
nistrerende direktør i  
Innovasjon Norge.

Dramatisk fall i matvareproduk-
sjon, sult, sykdom, sosial og politisk 
uro samt store folkevandringer er 
mulige konsekvenser.

– Vi er i ferd med å slippe opp for 
tid. Vi må gjøre noe med CO2-utslip-
pene nå, og jeg mener Norge kan  
bidra her med energikompetanse og 
relevant teknologi.

Velferd og sosiale tjenester utgjør 

også store utfordringer.
– Dagens eldreomsorg er ikke bære- 

kraftig på lang sikt. Men den som 
kommer med gode løsninger på det 
feltet vil også kunne erobre verdens-
markedet for velferdstjenester.

Videre er fallet i olje- og gasspriser 
en spesiell utfordring for Norge.

– Dette problemet går ikke bort 
av seg selv. Men enhver utfordring 
representerer også muligheter: mu-
ligheter for innovasjon og verdiska-
ping. Olje- og gassnæringen er og har 
vært en kunnskapsintensiv næring. 
Nå må vi tenke kreativt om hvordan 
vi kan bruke denne kompetansen til 
å utvikle ny næringsaktivitet, løse  

sentrale samfunnsproblemer og 
erobre nye markeder. Men da må vi 
tillate oss å tenke innovasjonspoli-
tisk strategisk. Vi må velge. Vi må 
prioritere!

Drømmeløftet
Drømmeløftet er Innovasjon Norges 
idedugnad for innovasjonspolitisk 
debatt. Gjennom mer enn 80 arrange- 
menter har over 3500 deltakere  
diskutert muligheter og utfordringer. 
Dette har resultert i mange inter-
essante forslag. De fleste går ut på å  
forandre og fornye eksisterende bran-
sjer, klynger og kompetanse. Man-
ge innspill støtter opp under å rette  

Norsk næringsliv står overfor 
et komplekst samspill av  
ulike omstillingsdrivere, og  
innovasjon er et viktig redskap 
i å møte utfordringene.

Klar for  
omstilling!

Drømmeløftet er Innov
Gjennom mer enn 80 arra
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Nanocellulose produsert ved PFI fra norsk gran.

Kontakt:
Papir- og fiberinstituttet AS (PFI)
Høgskoleringen 6B, 7491 Trondheim 
E-post: firmapost@pfi.no
Tlf.: 73 60 50 65 | www.pfi.no

PFI – Vi utvikler fremtidens grønne 
prosesser og produkter
Gjennom våre fire sentrale fokusområder bidrar vi til utvikling av morgendagens samfunn:

Bioraffineri- og bioenergiprosesser
Nye bioraffineriprosesser og konsepter for produksjon av biobaserte kjemikalier, fôrstoffer,  
materialer og energibærere (som biodrivstoff, bioolje og torrifierte pellets).

Biokompositter
Nye, innovative biokompositter for applikasjoner innen f.eks. bygg, automotiv, helse og emballasje. 
Multifunksjonelle materialer. Laminater for gulv og vegg. Fiberarmerte betong- og gipsprodukter.

Nanocellulose og karbohydratpolymere
Nye funksjonelle kjemikalier (som fortykningsmidler, emulsjonsstabilisatorer og  
teksturingredienser). Cellulose-baserte strukturer for etablering av nye vevsstrukturer. Sårheling. Økt 
oljeutvinning (EOR).

Fiber og masse
Avanserte biobaserte barrierekonsepter for næringsmiddelemballasje. Trefiberisolasjon.  
Nye fiberbaserte plater for byggformål. Funksjonaliserte fiber.

NorBioLab:  
Norsk Bioraffineri Laboratorium
Nasjonal forskningsinfrastruktur finansiert av 
Norges Forskningsråd (37,5 mill. NOK). 
Investering i avansert forsknings-infrastruktur 
som skal bidra til å: 

 Utvikle nye prosesser og produkter basert 
på biomasse

 Verifisere ny teknologi før videre  
implementering 
Ledes av PFI. FoU-partnere: NTNU,  
SINTEF og NMBU.

NorCel:  
Norsk Nanocellulose Teknologi-plattform
Nasjonalt forskerprosjekt med fokus på 
materialutvikling og bruk av nanocellulose 
innen tre områder:

 Papir og emballasje
 Oljeindustri (enhanced oil recovery, EOR)
 Etablering av nye vevsstrukturer

Ledes av PFI. FoU-partnere med  
komplementær kompetanse: NTNU, UiB, UiS, 
Østfoldforskning, NORUT, Innventia (S) og 
CNR-ISTEC (It)

ReShip:  
Fornybart skogbasert drivstoff for skip 
Utvikling av teknologi for å produsere  
pyrolyseolje-basert drivstoff som tilfredsstiller 
de krav til ytelse som gjelder for marine 
dieselmotorer.
Basert på innovativ tilnærming for å produsere 
delvis oppgradert, lagringsstabil, bærekraftig 
og svovelfri bioolje fra trevirke ved rask pyrolyse 
teknologi. 
Ledes av PFI. FoU-partnere: Aston University 
(UK) og NTNU. 

Papir- og fiberinstituttet AS (PFI) er et uavhengig forskningsinstitutt innen trefiber, masse, papir, nye biobaserte materialer og 
biodrivstoff. PFI er datterselskap av INNVENTIA AB, et internasjonalt ledende innovasjonskonsern med hovedkontor i Stockholm. 

Eksempel på prosjekt:

Innovasjon Norge

FAKTA

Anita Krohn Traaseth

Administrerende direktør i Innovasjon Norge
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Startet opp som Hypotekbanken, som hadde 
som formål å gi billige lån til bønder. Utviklet seg 
videre til gjennom banker, fond og ordninger i landet, 
før Innovasjon Norge sto frem i 2004.

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næ-
ringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av kon-
kurransedyktige norske bedrifter. Er en global aktør 
med kontorer i over 30 land.

Hovedeier er Nærings- og fiskerideparte-
mentet med 51 prosent, mens fylkeskommunene 
eier 49 prosent.

Det er delt inn i tre hovedarbeidsområder:
Entreprenørskap
Vekst i bedrifter
Innovasjonsmiljøer

Med hensyn til finansieringsvirksomhet så 
besitter Innovasjon Norge rundt to milliarder kroner 
årlig til disposisjon for utviklingsprosjekter i nærings-
livet, samtidig ytes det nye lån på en størrelse rundt 
tre milliarder kroner i året.

Områder som særlig er prioritert for tilskudd 
er blant annet miljøteknologiprosjekter, tilskudd til 
distriktsutviklingsområdet, tilskudd til profilering av 
Norge som reisemål og tilskudd til nettverksprosjekter.

FOTO: AGNETE BRUN/
INNOVASJON NORGE

FOTO: SIV NÆRØ, INNOVASJON NORGE

KILDE: HTTP://WWW.INNOVASJONNORGE.NO/NO/OM-OSS/
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www.kalk.no
Miljøkalk er et heleid  
datterselskap i konsernet  
Franzefoss Minerals. Vi 
er i dag Norges ledende 
leverandører av kalk 
og dolomitt til bygg &  
anlegg, industri og  
eksport, landbruk, miljø 
og vassdragsmarkedet. 
Vi har produksjon, lager 
og distribusjonsnett over 
hele landet. 
Kvalitets og miljø- 
politikken er basert på 
ISO 9001:2008 og ISO 
14001:2004. 

Vi har produsert kalk 
siden 1919.

Visste du at 

Kalkstein er naturens eget rensemiddel. 
Den brukes blant annet for å sikre 1,5 mill. 
mennesker i Norge et drikkevann av god 
kvalitet hver dag.

Visste du at 
Brentkalk blir til ved brenning av kalk-
stein. Dette gjør kalken reaktiv og den har 
stor nytteeffekt i rehabilitering av marine 
miljøer.

innovasjon mot sentrale utfordringer 
og å gjøre næringslivet mer bære- 
kraftig.

– Det var interessant å se hvor 
sterkt tanken om samfunnsinnova-
sjon og sosialt entreprenørskap stod i 
debatten, sier Krohn Traaseth.

Innovasjon Norge mener vi har 
gode forutsetninger for å lykkes 
innenfor områder som bioøkono-
mi, ren energi og omsorgstjenester. 
Og ved å opprette en divisjon for  
bærekraft, satser de på å drive norsk 
næringsliv i en mer bærekraftig og 
miljøvennlig retning.

– Mange etterlyser tiltak som kan 
være med på å redusere risikoen for 

gründere. Av de mer radikale forslage-
ne kan jeg jo nevne ideen om å gjøre 
Norge til en ledende romfartsnasjon. 
Det var også artig å se hvordan kul-
turnæringene, handelsnæringen 
og offentlig sektor ble synlige under 
Drømmeløftet.

Veien videre
Innovasjon Norge har allerede et  
velutviklet sett med virkemidler. I til-
legg har Norges forskningsråd, SIVA 
og Enova supplerende verktøy.

– Det er ingenting i veien for å bru-
ke disse til en bærekraftig omstilling i 
norsk næringsliv. Vi ser nå på bruken 
av–og samspillet mellom–disse ulike 

tjenestene og vurderer også mulighe-
ten av å etablere nye. Dette er en vik-
tig del av oppfølgingen av Drømme- 
løftet, forklarer Krohn Traaseth.

Hun lover flere arrangementer, 
men først må innspillene fordøyes. 
Disse skal brukes i utviklingen av 
egne tjenester og som utgangspunkt 
for innovasjonspolitiske råd til eiere 
og andre samfunnsaktører. En ny 
strategi for Innovasjon Norge er en 
viktig milepæl og skal være klar i de-
sember.

– Det er viktig at vi starter med en 
god og realistisk forståelse av hvor 
Norge og norsk næringsliv står inn-
ovasjonsmessig. Mitt inntrykk er 

at norsk næringsliv generelt sett er 
godt rustet til å takle omstillinger. 
Dette er en tilbakemelding vi får fra  
Drømmeløfts-arrangementene også. 
Det er mye innovasjon, stor evne 
til læring og samarbeid, og—ikke 
minst—vi har en uærbødig norsk  
kultur som lar folk få lov til å løse  
problemer uten å la seg hemme for 
mye av hierarkiene. 

Nå må vi tenke krea-

tivt om hvordan vi kan 

bruke denne kompe-

tansen til å utvikle ny 

næringsaktivitet, løse 

sentrale samfunns- 

problemer og erobre 

nye markeder.

vasjon Norges idedugnad for innovasjonspolitisk debatt.  
angementer har over 3500 deltakere diskutert muligheter og utfordringer.

Les mer på  
innovasjon- 
ogforskning.no
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Uten beskyttelse er 
innovasjon ekstremsport

PATENT

Det siste du ønsker for idéen din er at andre 
skal kopiere den og stikke av med gevinsten. 
Derfor er det avgjørende å ha en strategi for 
beskyttelse av innovasjoner. 

– Fra første stund er det lønnsomt å jobbe 
med beskyttelse av idéen. For, hva hvis noen andre allerede 
har gjort hele eller deler av oppfi nnelsen? Det betyr ikke 
nødvendigvis at du må forkaste idéen, men i stedet rette 
utviklingsoppmerksomheten mot beskyttbare enkelt-
elementer eller utvalgte markeder, sier regiondirektør 
Thor B. Mosaker i Zacco Oslo.

Lett å kopiere
Statsminister Erna Solberg har uttalt at innovasjon og kunn-
skap blir vår olje i fremtiden. Forskning og utvikling krever 
mye kapital og medfører oppbygging av verdier i form av 
kunnskap. I mange virksomheter er verdiene i hovedsak 
kunnskap, som kan være lett for andre å kopiere.

– Innovasjonsprosesser kan handle om å utvikle en enkelt 
idé og ferdig med det. Men, langt oftere vil den første idéen 
åpne for mange fl ere innovasjoner. Også disse må beskyttes.

Riktig navigering
På veien vil opphavsmennene måtte navigere i en stor 
mengde av rettigheter som andre allerede har beskyttet.

– Derfor gjelder det å ha en strategi for systematisk 
undersøkelse av terrenget og beskyttelse av rettigheter, sier 
Mosaker.

Fra 1. juli 2015 ble det derfor mulig å pantsette patenter og 
søknader om patenter med mer. 

– Gründere som henter kapital fra investorer opplever at 
deres egen eierandel i innovasjonen blir mindre. Ære være 
investorer som satser. Like fullt er det godt både for dem og 
gründerne at Stortinget har åpnet for kapitaltilgang 
gjennom låneopptak, sier Mosaker.

Mindre prat, 
mer handling

Norge har tradisjonelt hatt 
gode kår for nyskapning og 
gründerskap, men en rekke 
internasjonale målinger 
peker på at vi er i ferd med 
å skusle bort denne viktige 
konkurransefordelen. 

- Det er synd fordi Norges fremtid 
er avhengig av ildsjeler og tidlig-fa-
se-investorer som hjelper gründere 
frem, sier Truls Berg, managing 
partner i Digital Insight AS. Han 
er også styreleder i NorBAN, 3in, 
Inspirator og INNOVATE, samt ge-
neralsekretær i Innovation Forum 
Norway, og har erfaring med opp-
start av over tolv selskaper med til 
sammen over 1200 arbeidsplasser.

Bak de fl este gründere som lyk-
kes, fi nnes det en eller fl ere gode 
hjelpere som har bistått med kapi-
tal, kunnskap og kompetanse. Alle-
rede i 2003 påpekte Næringsdepar-
tementet at slike ildsjeler spiller en 
avgjørende rolle for å sikre at fl ere 

gründere kan vende hjem med 
markedsandeler, overskudd og vel-
fortjent ære.

- Realiteten er at ildsjeler som 
våger seg inn for å hjelpe, ofte 
motarbeides og neglisjeres av vir-
kemiddelapparatet. Det er en gåte 
at politikerne ikke innser det pa-
radoksale der landets redere nyter 
godt av nullskatt og gunstige sær-
vilkår, mens de som gjør mest for å 
skape nye arbeidsplasser og hjelper 
det nyfødte næringsliv avfeies med 
tomt prat.

Fem tiltak for fremtiden
Innovation Forum og NorBAN fore-
slår fem tiltak, der det første er å 
fj erne skatt og arbeidsgiveravgift 
de første tre årene, samt å innføre 
skatteincentiver som mobiliserer 
til økt risikokapital fra private in-
vestorer. I tillegg må det være øko-
nomisk interessant for investorer 
og beløpet fra en privat aktør må 
matches med bidrag fra statlige 

virkemiddelapparater.
- Formueskatten må fj ernes på 

arbeidende kapital. Det trengs også 
et marked der entreprenører langt 
raskere kan presentere sine ideer 
og ekspansjonsplaner for investo-
rer med kunnskap, kompetanse og 
kapital, sier Berg.

Til sist oppfordres det til økt 
samarbeid mellom stat, utdan-
ningssektor og næringsliv, der inn-
ovasjonsperspektiv og oppstarts-
miljøer blir utfordret og belønnet 
for nytenkning.  

Truls Berg oppfordrer til økt samarbeid mellom stat, utdanningssektor og næringsliv, der innovasjons-

perspektiv og oppstartsmiljøer blir utfordret og belønnet for nytenkning. 

Thor B. Mosaker

Regionsdirektør for Zacco Oslo og Zacco Tyskland
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Truls Berg
Managing partner i Digital Insight AS
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Alle gode produkter er et resultat av gode idéer. Med riktig beskyttelse gir 

du dine idéer bedre forutsetninger for å føre til produkter som gir vekst og 

avkastning, og som forblir unike.

www.zacco.com

FÅ MER UT  
AV DINE IDÉER 

Vi gjør Norge mer gründervennlig!
Norges digitale møteplass hvor gode ideer møter kompetent kapital!

“Vi er stolte over å sponse Innovasjonsbørsen og dermed bidra til at gründere får enklere tilgang på kapital.”

Berit Svendsen, Telenor Norge

Over 1000 investorer Over 35.000 lesere Over 1000 gode hjelpere

HEI FREM DE GODE IDÉENE PÅ INNOBORS.NO OG 3IN.NO

Innobørs er utviklet i tett samarbeid med en rekke av Norges mest innovative miljøer, blant annet:

InnoBørs
MØTEPLASSEN FOR GRÛNDERE OG INVESTORER
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Velferdsteknologi i Fredrikstad
I Fredrikstad satser de på 
mer bruk av velferds- 
teknologi. Det skal gjøre  
helsetjenesten i kommunen 
mer effektiv og hverdagen 
for beboerne enda tryggere.

- Fredrikstad kommune har en 
helhetlig tilnærming til innføring 
av velferdsteknologi og Sensio er 
vår viktigste utviklingspartner sier 
Ulf Harry Evensen. Evensen er pro-
sjektleder for innføring av velferds-
teknologi i Fredrikstad.

- Det første vi gjorde i Fredrik-
stad var å implementere velferds-
plattformen vår som gjør det mulig 
å integrere en hel rekke tjenester 
og velferdsteknologifunksjoner på 
tvers av bolig og institusjon, fortel-
ler Catrine Paulsen som leder pro-
sjektet for Sensio og er ansvarlig for 
leveransen til Fredrikstad.  

Moderne pasientsignalanlegg
Da Fredrikstad åpnet det nye Øst-
siden sykehjem i juni i år fikk de et 
nytt og svært fremtidsrettet pasi-
entsignalanlegg.

- Utviklingen av pasientsigna-
lanlegg og bruk av velferdsteknolo-
gi ved Østsiden sykehjem har vært 
en spennende utviklingsprosess 
der Sensio har bidratt til gode løs-
ninger sammen med kommunen 
og byggets øvrige leverandører, 
presiserer Evensen. De tradisjonel-
le korridordisplayene som henger i 
gangene er byttet ut med et mobilt 
vaktrom der den ansatte logger seg 
på og mottar alarmer fra dem som 
den ansatte skal ivareta.

- Dette systemet gjør at alarme-
ne blir rutet hensiktsmessig og 
kommer til riktig avdeling eller 
person. Dersom alarmen ikke skul-
le bli besvart blir den sendt videre, 

på den måten økes sikkerheten. De 
kan også besvare alarmen og for-
telle kolleger at man er på vei. Inne 
på rommet kvitterer den ansatte ut 
alarmen. Alle alarmer blir loggført, 
og responstid kan enkelt doku-
menteres forklarer Paulsen.

Bruker smarthusteknologi
Plattformen som brukes bygger på 
smarthusteknologi, derfor var det 
også enkelt å kombinere pasient-
signalanlegget med automatisk 
persienne- og lys-styring på pasi-
entrom. På natt aktiveres det for 
eksempel automatisk belysning 
når pasienten står opp av sengen 
som gir en lys-sti mot bad og redu-
serer risikoen for fall.

- Vi har også mulighet til å sende 
passive sensoralarmer fra romme-
ne. For eksempel hvis enkelte pa-
sienter er ekstra utsatt for fall, kan 

vi aktivere en sensor som gir per-
sonalet beskjed med én gang ved-
kommende står opp av sengen om 
natten. Dette krever selvfølgelig 
innhenting av nødvendig samtyk-
ke eller vedtak ettersom det inne-
bærer overvåking, sier Paulsen.

Teknologi i boliger
-Med en felles plattform for vel-
ferdsteknologi for brukere i bolig 
og institusjon kan kommunen re-
alisere et enhetlig konsept for drift, 
mottak og oppfølging sier Evensen. 
Kommunen skal digitalisere trygg-
hetsalarmer og installere elek-
troniske låser i over 1000 boliger i 
2016.

I Fredrikstad har de også en vis-
ningsleilighet der de tester ut ulike 
andre tekniske løsninger som kan 
brukes i boliger. I dette pilotpro-
sjektet har de blant annet digitalt 
tilsyn, der det er mulighet til hente 
ut et kamerabilde på for å se at alt 
er i orden, dette gjennomføres fra 
sikker sone og bildet er kryptert 
for å ta hensyn til personvern. Her 
testes også ulike typer sensorer og 
fjernstyring av lys og varme, og lei-
ligheten benyttes til opplæring. 

De tradisjonelle korridordisplayene som henger i gangene er byttet ut med et mobilt vaktrom der den ansatte logger seg på og mottar alarmer fra dem som den ansatte skal ivareta.

FOTO: XXXXXXXXX

Catrine Paulsen
Prosjektleder i Sensio

FOTO: MATHIAS LERVOLD

FOTO: MATHIAS LERVOLD



CFD Marine AS

Les mer på www.cfdmarine.com

CFD Marine AS er en kompetansebedrift innen avanserte 

strømningssimuleringer - Computational Fluid Dynamics (CFD). Vi har 

fokus på marine anvendelser gjennom optimalisering og utvikling av design. 

CFD Marine AS utvikler metodikk for anvendelse av CFD innenfor stadig 

nye områder og bidrar med det til bedre, mer innovative og miljøvennlige 

og kondisjoner før produktet forlater tegnebordet. 

Vi ser store potensialer i anvendelse av CFD og ønsker å tilby våre tjenester 

og vår erfaring til nettopp dine idéer og prosjekter.

S E C U R I N G  T H E  F U T U R ES E C U R I N G  T H E  F U T U R E

Nammo leverer rakettmotoren til North Star 

som skal løfte den første satellitten fra norsk 

jord ut i bane med bære raketten North Star 

Launch Vehicle i 2020. 

I Nammo satser vi stort på utviklingen av 

hybride rakettmotorer som kombinerer 

drivstoff i fast og flytende tilstand, og som er 

mer miljøvennlig og økonomisk bærekraftig.  

North Star er utviklet med økt presisjon  

og kan starte og stoppe under ferden.

Nammo er verdensledende på produksjon av rakettmotorer for både missiler og romfartsformål og har 

mer enn 50 års erfaring. Alle fasiliteter for utvikling, testing, produksjon og salg er lokalisert på Raufoss.

KRAFT MØTER 

PRESISJON
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Radar- 

satellittene  

kan brukes  

til å avdekke 

oljesøl,  

se isfjell,  

brukes  

til å overvåke  

skips- 

trafikken  

og hvordan  

havisen 

beveger seg.

Et stort europeisk satellittprogram vil gjøre bilder, miljø- og klimadata 
gratis tilgjengelig for alle. Dette åpner for mange potensielle bruks- 
områder og kan komme til å skape mange nye næringer.

programmet og den innledende driftsfa-
sen. Kongsberg Defence and Aerospace 
har vunnet kontrakter om leveranse til 
Sentinel-1 og Sentinel-3. OSI Optoelectro-
nics i Horten og Det Norske Veritas har 
også vunnet kontrakter.

Kongsberg Spacetec har nylig vunnet 
oppdrag i anbudsrunde om leveranser 
til bakkesegmentet for de første Coper-
nicus-satellittene. KSATs stasjonen på 
Svalbard vil være en av hovedstasjonene 
for nedlesing av data fra Copernicus-sa-
tellittene.

Innen utvikling av tjenestesiden 
har Kongsberg Satellite Services og  
IKT-selskapet AnsuR viktige roller.

Helt nye muligheter
- Tidligere var dataene som kom fra  
satellitter veldig dyre, men når de nå blir 
gratis, vil det gi nye muligheter for alt fra 
aktører som turistforeningen og hotel-
ler, til forskningsmiljøer, eller for de som 
utvikler ulike apper. Samtidig blir flom-
varsling og slike ting sterkt forbedret,  
så gratis data fra himmelen vil skape 
masse ny aktivitet på bakken, avslutter 
Wahl. 

Prosjektet har fått nav-
net Copernicus og er et 
stort EU-program som 
er etablert med Euro-
pean Space Agency, 
den europeiske  
meteorologiorganisa-

sjonen Eumetsat og medlemslandene. 
Prosjektet innebærer programmer for 
miljøovervåkning, klimaovervåking og 
samfunnssikkerhet. Tidligere har det-
te vært forskningstemaer der man har 
benyttet forskningssatellitter, men nå 
bygger man en egen flåte med satellitter 
til dette formålet slik at dataene kan be-
nyttes i forvaltningen. Den første satel-
litten ble satt i bane i fjor, det kommer to 
i år og i 2017 eller 2018 vil det være totalt 
7 satellitter.

Gratis data
Hensikten med prosjektet er å tilby gra-
tis data som kan brukes i ulike tjenester:

- For det første vil satellittene benyttes 
til vegetasjonskartlegging siden satellit-
tene sender pene fargebilder som opp-
dateres hele tiden. Radarsatellittene tar 
bilder også gjennom skyene, de kan bru-
kes til å avdekke oljesøl, se isfjell, brukes 
til å overvåke skipstrafikken og hvordan 
havisen beveger seg. Noen satellitter kan 
også måle nedsynking, og da kan vi finne 
byer som synker og rasutsatte områder. 
Siden dataene blir gratis tilgjengelig er 

det fritt frem for bedrifter og privatper-
soner å bruke disse dataene. Derfor kan 
det komme en rekke nye tjenester og 
nedstrømsaktiviteter som følge av den-
ne satsningen. Så det stilles store for-
ventninger til verdiskapingen som kan 
komme ut av dette prosjektet, forklarer 
Terje Wahl som er avdelingsdirektør for 
anvendelser i Norsk Romsenter.

Satellittene kan også gi data om vann-
kvalitet og oppblomstring av giftige  
alger, men også havnivået og luftkvalitet 
vil kunne måles.

Store datamengder
Copernicus vil ha behov for store meng-
der data fra jordobservasjonssatellitter, 
og for å øke kapasiteten har ESA og EU 
besluttet å bygge fem nye typer satellit-
ter - Sentinel-satellittene.

I tillegg vil data fra andre satellitter 
bli brukt. Disse inkluderer både eksis-
terende og nye satellitter eid av EU, ESA, 
EUMETSAT og medlemslandene.

Utvikling av en rekke tjenester er også 
en viktig del av Copernicus. Dette gjelder 
både felleseuropeiske kjernetjenester 
og regionale eller lokale nedstrøms- 
tjenester. 

Norsk industri og Copernicus
Norsk industri er i dag sikret rett til le-
veranse til Copernicus-satellittene gjen-
nom Norges deltakelse i ESA-delen av 

Gratis data fra himmelen

Norut har gjennom en år-
rekke etablert et av verdens 
ledende miljøer innenfor 
fjernmåling og jordobser- 
vasjon. Verktøyene de benyt-
ter er satellitter, ubemannede 
fly og avanserte IKT-systemer.

Norut – Northern Research Institu-
te - er et tverrfaglig forsknings- og 
innovasjonskonsern med hoved-
kontor i Tromsø. De har cirka 130 
ansatte totalt og rundt 30 av disse 
arbeider med fjernmåling og jor-
dobservasjon.

Miljø- og beredskapsdata
Ved hjelp av radarsatellitter og op-
tiske satellitter kan Norut overvåke 
strøm, vind og bølger, men de kan 
også detektere for eksempel oljesøl, 
vanninnholdet i snøen, snøskred 
eller endringer i vegetasjon. Radar-
satellittene er ikke avhengig av fint 
vær, men ser gjennom skyene og 
brukes blant annet til overvåking 
av farlige fjell:

- En radarsatellitt 800 kilometer 
fra jorda kan måle bevegelser på 
bakken helt ned på millimeternivå. 
Vi ser på forskjellen på bilder over 
tid, og slik kan vi måle hvor mye 
fjellet har beveget seg, forteller 
Ivan C. Burkow som er konsernsjef 
i Norut.

- Deler av Oslo synker, noe som 
skaper problemer for rør og annen 
infrastruktur, data knyttet til dette 
er det Norut som leverer, tilføyer 
Burkow.

Kombinerer data
I tillegg til satellitter bruker Norut 
også ubemannede fly.

- Teknologien vi har utviklet for 
å håndtere data fra satellitter har 
vi overført til ubemannede fly. Vi 
får mye bedre informasjon når 
vi kombinerer dataene fra både 
satellitter og fly. I tillegg utvikler vi 
nye IKT-løsninger både for styring, 
men også for å visualisere dataene 
på en bedre og brukervennlig måte.

- Bruksområdene er mange og 
det er en viktig politisk oppgave å 
sikre konkurransekraftige ramme-
betingelser for anvendt forskning 
og utvikling, slik at mulighetsrom-
met som ligger der blir utnyttet 
best mulig. Det er på den måten vi 
kan omstille Norge og øke konkur-
ransekraften i fremtiden, avslutter 
Burkow.

Copernicus-prosjektet innebærer programmer for miljøovervåkning, klimaovervåking og samfunnssikkerhet.

Se flere bilder av satellittene på 
innovasjonogforskning.no
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Terje Wahl
Avdelingsdirektør 

for anvendelser i 

Norsk Romsenter

Overvåking 
med  
satellitter og 
ubemannede fly

Ivan C. Burkow
PhD, Konsernsjef, CEO 

Norut Northern Research Institute  
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TEKNOLOGI SAMFUNNINNOVASJON

Arktisk kunnskap i verdensklasse

-Vi hører til i nord
Norut er et nasjonalt forsknings- og innovasjonsselskap 
med hovedkontor i Tromsø. Norut har til sammen 130 
ansatt e, i selskapet inngår også innovasjonsselskapet  
Norinnova Technology Transfer og Barents BioCentre Lab.

-Kunnskap for næringslivet
Norut bidrar til bærekraft ig vekst, innovasjon og omstilling 
gjennom næringsrett et forskning. Derfor er næringslivet 
en viktig kunde for oss.  Vi har oppdragsgivere blant 
annet innenfor olje og gass, maritim sektor, sjømat og 
kraft bransjen. Våre forskere leder også store forskings-

prosjekter for Norges forskningsråd, EU og det europeiske 
romfartsbyrået ESA.

-Best på radarsatellitt 
Norut har etablert et av verdens ledende miljøer innenfor 
fj ernmåling, jordobservasjon og IKT. Våre forskere bearbeider 
data fra radarsatellitt er og optiske satellitt er, samt anvender 
ubemannede fl y til miljøovervåkning, forskning og 
tjenesteutvikling innenfor:

• Søk og redning
• Infrastruktur (bygninger, installasjoner, veier, kraft linjer m.m)

• Fjell- og snøskred
• Vegetasjon og landskap
• Snø og is
• Bølger, strøm og vind
• Akvakultur

-Kobler samfunn og teknologi
Norut har forskere innenfor samfunn og IKT som blant annet 
utvikler velferdsteknologi  basert på nye digitale løsninger, 
samt leverer utredningsarbeid, undersøkelser og rådgivende 
virksomhet for næringsliv, off entlig sektor og organisasjoner 
over hele landet.  

For mer informasjon og kontaktpersoner  -  se www.norut.no
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Arbeider for vår trygghet

Stiftelsen fokuserer 
spesielt på miljø-, 
helse- og samfunns-
messige konsekven-
ser ved anvendelse 
av bioteknologi og 
driver forskning, råd-

givning, internasjonal kompetan-
sebygging og undervisning innen 
fagfeltet biosikkerhet.

- Vi har vår rolle innen trygg 
bruk av bioteknologi. GenØk har et  
spesielt fokus på genmodifiserte 
organismer og de nye teknologiene 
som kommer, som for eksempel 
syntetisk biologi. Bioteknologi kan 
løse mange av de utfordringene 
vi står overfor i dag innenfor hel-
se, miljø og matproduksjon. Det 
er et mål for oss å være tidlig med 
i innovasjonsprosessene og se på 
både risikoaspekter, etikk og sam-
funnsnytte slik at det blir en robust 
teknologiutvikling. Da kan man re-
dusere risikomomenter samt frem-

me biosikkerhet, forklarer Anne  
Ingeborg Myhr som er direktør i 
GenØk.

Antibiotikaresistens
- Vi arbeider innenfor ulike fagfelt 
som bioteknologi, virologi, og 

etikk. GenØk har blant annet et 
forskningsprosjekt innen antibio-
tikaresistens. Vi er bekymret for økt 
bruk og dermed økt risiko for spred-
ning av antibiotikaresistensgener i 
mat og miljø dersom vi skulle tillate 
bruk av genmodifiserte planter som 
inneholder slike gener, sier Myhr.

Problemet med antibiotikaresis-
tens er risikoen for økning av anti-
biotikaresistente bakterier som kan 
føre til at antibiotika vil miste effekt 
ved behandling av infeksjoner. 

- Økt forskning og større forståelse 
for biologiske effekter og etiske as-
pekter er det vi arbeider med. Vi ut-
fører forskning og rådgiving som er 
viktig for biosikkerhet og trygg bruk 
av genmodifiserte organismer og ny 
bioteknologi. Hvis vi for eksempel 
skal tillate genmodifiserte planter i 
fôr må vi blant annet vite hva som 
skjer med antibiotikaresistensge-
nene i de plantene som inneholder 
slike gener, avslutter Myhr. 

Les mer på  
innovasjon- 
ogforskning.no

GenØk – Senter for biosikkerhet i Tromsø har som mål 
å jobbe for biosikkerhet og trygg bruk av bioteknologi 
for din og min sikkerhet. 

GenØk - Senter for biosikkerhet      www.genok.no     post@genok.no

GenØk – Senter for biosikkerhet er 

Trygg bruk av bioteknologi

-

Anne Ingeborg Myhr
Direktør i GenØk
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- Vi er bekymret for økt bruk og dermed økt risiko for spredning av antibiotikaresistensgener i mat og miljø 

dersom vi skulle tillate bruk av genmodifiserte planter som inneholder slike gener, sier Anne Ingeborg Myhr.

Viktigheten av 
immaterielle rettigheter

Uten beskyttelse av ideer vil ikke bedrifter og 
enkeltpersoner kunne høste fullt utbytte av 
sine oppfinnelser, noe som fører til mindre 
forskning og utvikling på nyvinninger.

AImmaterielle rettigheter (IPR) er avgjørende 
for å fremme innovasjon, for å sikre investeringer, for å oppnå en 
bedre forhandlinsposisjon i samarbeidsforhold og for å tiltrekke 
investorer og samarbeidspartnere. 

Strategisk 
- Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et av de sterkeste for-
trinn man kan ha, og bedrifter bør derfor ha full oversikt over 
sine egne verdier og rettighetene på dem, sier Anne Wildeng i 
Bryn Aarflot.

For å sikre avkastning av innovasjonene som bringes på mar-
kedet, er strategisk bruk av IPR helt sentralt. Et bevisst forhold 
til IPR går ut på å beskytte varer og tjenester mot kopiering og et-
terligning i tillegg til å erobre nye markeder. Hva hvis løsningen 
eller varemerket som utvikles ikke kan utnyttes i viktige marke-
der grunnet inngrep i andres rettigheter?

Å jobbe innovativt og strategisk gir et viktig signal utad, siden 
mulige investorer er opptatt av at de immaterielle rettighetene 
er beskyttet. Det samme gjelder om utenlandske aktører viser 
sin interesse.

IPR-system
- IPR må systematiseres og eiendelene rangeres. Videre bør man 
ha et kontrollsystem som sikrer kvaliteten og rutinene, sier Wil-
deng.

Dette innebærer at avtaler med de ansatte, konfidensialitets-
avtaler, publikasjoner og lisensavtaler er på plass, i tillegg til av-
taler rundt bedriftens forretningshemmeligheter. For å kunne 
formalisere en egen strategi, er det viktig å kjenne landskapet for 
IPR og teknologien som bedriften opererer i. Ved å implementere 
strategien i organisasjonen, samt gjennomføre nødvendig opp-
læring, vil en få den mest effektive bruken av IPR-ressursene.

Anne Wildeng

Leder juridisk,  

Bryn Aarflot
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Kristine Rekdal

Leder patent,  

Bryn Aarflot
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GODE IDEER.
GODT BESKYTTET.

Skal du leve av en god idé må du forvalte den godt. Bryn Aarflot er spesialister innen 
immaterialrett med lang erfaring innen petroleum og offshore. Vi hjelper deg med alt fra kartlegging 

av muligheter til optimal beskyttelse av oppfinnelser og merkevarer.

WEB baa.noE-MAIL  mail@baa.noPHONE  +47 4690 3000STREET ADDRESS  Stortingsgata 8, Oslo
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Ser du de enorme mulighetene i dette bildet?

Den unike overflateenheten
 «The Storm Buoy»

Det norske energiselskapet Ocean Energy 
er en pioner i arbeidet med å sikre tilgang 
til det som kan bli en av fremtidens vik-
tigste energikilder: Bølgekraft. Nå har 
vanlige små-sparere og investorer mu-
lighet til å ta del i utviklingen av et spen-
nende industrieventyr – med en grønn og 
bærekraftig profil! 

Utnyttelse av bølgekraft har til nå vært 
sterkt begrenset av én stor hindring: Nem-
lig havari under periodene med ekstrem-
vær til havs. Men selskapet Ocean Energy 
har de siste årene utviklet og fått patentert 
en løsning som vil løse dette problemet.   

Slik fungerer det: 
Med «The Storm Buoy», stormbøyen, 
kan et bølgekraftverk motstå de enorme 
naturkreftene som inntreffer under uvær 
og stormer på havet uten at anlegget er 
unødvendig overdimensjonert. Det skjer 
ved at den flytende delen av kraftverket 
senkes under vann ved ekstremsituas-
joner, og dermed «rir været av».  Selve 
generatoren er trygt plassert på havbun-
nen. «The Storm Buoy» utvikles i samar-

w w w. o c e a n - e n e r g y. n o

beid med Universitetsmiljøet i Trondheim 
og det maritime kompetanse-clusteret på 
Nordvestlandet. Prosjektet er grundig 
evaluert og støttes av Innovasjon Norge, 
og nominert til DNBs Innovasjonspris.

Vil du ta del i det som kan bli et nytt, 
norsk industrieventyr?
Det ligger et enormt marked i utviklin-
gen av nye og bærekraftige energikilder. 
Norske myndigheter har tro på «The 
Storm Buoy», og ca. 50 % av prosjektet 
er allerede finansiert gjennom statlige In-
novasjon Norge m.fl. I tillegg er en rekke 
andre, private og halvoffentlige investorer 
med. Nå kan også du få din andel av den 

videre utviklingen. Vi inviterer til en «fol-
keemisjon», der alle nordmenn kan kjøpe 
seg inn i selskapet, med små eller større 
andeler. Det handler både om å gjøre en 
investering, og om å bidra til utviklingen 
av grønn energi for fremtiden. Vil du gripe 
muligheten?  

Les mer om prosjektet, besøk hjemme-
siden på www.ocean-energy.no

Motta komplett  informasjon ved å sende 
henvendelse til E-mail: oce@oce.as

Eller kontakt vår telefon for komplett 
informasjon på: 88 00 30 40 

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR./STED:

TLF./MAIL:

JA, DETTE ER FREMTIDEN OG DET VIL JEG VÆRE MED PÅ, SEND KOMPLETT INFORMASJON TIL:

Bølgekraft - et nytt, norsk og miljøvennlig industrieventyr DU kan ta del i.

Ocean Energy AS
Svarsending 8636
0097 Oslo

Adressate betaler 
for sending i Norge

Distribueres av 
Posten Norge
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