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FORSKNING OG TEKNOLOGI 
I VERDENSKLASSE!
Forskningsparken Kjeller i Lillestrøm har vært og er et arnested for utvikling av ny teknologi som skaper store 
verdier for Norge innenfor ulike næringer. Forskningsinstituttene arbeider hver dag for å finne nye, fremtidsret
tede løsninger på vår tids utfordringer innenfor ulike fagområder. Parallelt arbeides det med å skape nye selska
per som skal ta teknologien ut på markedet. Historien viser oss at resultatene av dette arbeidet har vært gode og 
at potensialet for fremtiden er meget stort. 

Det er derfor en stor glede for meg å kunne presentere første utgave av en årlig publikasjon fra Forsknings
parken Kjeller som har til hensikt å fortelle noen av de mange suksesshistoriene som dette miljøet har vært  
med å skape og hva de arbeider med i dag. 

Forskningsparken Kjeller dekker til sammen svært mange fagområder. Denne første utgaven fokuserer på  
historie, teknologi, luftforskning, samfunnssikkerhet og produktdesign.   

Magasinet vil også være tilgjengelig i en elektronisk versjon på våre nettsider slik at det enkelt kan spres digitalt. 
Jeg håper mange av dere benytter denne muligheten til å spre de gode historiene både privat og profesjonelt.

Fremtiden samfunn vil skapes av de som ser de beste løsningene på morgendagens utfordringer.  
Forskningsparken Kjeller med alle de institutter og bedrifter som er lokalisert her vil være en av bærebjelkene 
for å få dette til – både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Jeg ønsker dere alle en spennende leseopplevelse!

 Anita Orlund  
 Adm. dir.  
 Kunnskapsbyen Lillestrøm

Våren og sommeren 2016 har NILU-forskerne testet ulike typer 
teknologi for personlige målinger. Dette skjer i regi av det felles-
europeiske forskningsprosjektet CITI-SENSE (Development of 
sensor-based Citizens’ Observatory Community for improving 
quality of life in cities). Prosjektet foregår i ni europeiske byer, 
hvorav Oslo er én, og formålet er å benytte ny teknologi for å 
kombinere brukernes egne målinger med offentlig informasjon. 
Forskerne håper også at dette vil bidra til å gjøre folk mer inter-
essert i luftkvaliteten der de er, og hva som påvirker den.

Planlegg dagen etter lufta der du er
Den første runden der frivillige testet ut bærbare luftmåle-
sensorer var i perioden april-juni 2016. 32 personer deltok og 
brukte sensorene i en uke hver, og NILU-forsker Núria Castell 
forteller at erfaringene fra dette skal brukes til videre utvikling 
av målesensorene. Når kvaliteten på disse målingene er blitt 
bedre og mer pålitelige kan vi f.eks. bruke informasjonen fra 
dem til å planlegge hvilken vei vi bør ta til jobb, eller hvor det 
lønner seg å legge joggeturen. 

I tillegg til de bærbare instrumentene plasserte forskerne ut en 

annen type nye måleinstrumenter i 51 Oslo-barnehager. Dette 
er relativt små, rimelige sensorer som måler den generelle 
luftkvaliteten i nærheten av barnehagen, og viser hvordan 
luftforurensningen varierer gjennom dagen. Ifølge Castell 
kan denne informasjonen være nyttig for de ansatte i barne-
hagene når det gjelder å planlegge aktiviteter, så som å f.eks. 
ha inneaktiviteter på de tidspunktene det vanligvis er mest 
forurensning ute.  

Teknologi til nytte
Núria Castell er nøye med å understreke at dette ikke bare 
handler om teknologi og målinger. Det handler også om 
bevisstgjøring og kunnskapsdeling. Underveis har de lagt stor 
vekt på dialog med publikum og deltakerne i prosjektet, for 
å få vite mer om hva folk vet, tenker og ønsker å få vite om 
luftkvaliteten i byen sin. 
Dette skal forskerne bru-
ke til å videreutvikle nye 
tjenester som gjør det 
lett å lære mer om luft-
kvalitet og hva den har å 
si for helse og trivsel. 

– Tilbakemeldingen så 
langt er at de frivillige 
og andre som deltar i 
prosjektet er veldig in-
teresserte i å få vite mer, 
og vi jobber stadig med 
å finne gode måter å dele 
data om luftkvalitet. Vi 
ønsker at informasjon 
om luftkvalitet etter 
hvert skal bli like enkelt 
og selvsagt å oppsøke 
som værvarselet, avslut-
ter Castell. 

Luftkvalitet for små 
og store

Ny teknologi og nye typer målesensorer gjør det mulig å måle luftkvalitet på  

nye måter og i langt større utstrekning enn før. NILU – Norsk institutt for  

luftforskning har fått med seg barnehager og andre frivillige på å  

undersøke lufta i hovedstaden. 

51 barnehager i Oslo var med i prosjektet, og fikk egne 
luftkvalitetsmålere utplassert i uteområdene sine.

Seniorforsker Núria Castell 
viser fram en bærbar luftkva-
litetsmåler av samme type som 
de 32 frivillige testet i løpet av 
sommeren. 

LUFTFORSKNING

Tekst: Christine F. Solbakken / Foto: NILU
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Forstår teknologien
I dag kan vi se hvordan Norge har fått et moderne og teknolo-
gisk avansert Forsvar. Det har skjedd gjennom et tett samar-
beid mellom forskningsmiljøene ved FFI, resten av forsvars-
sektoren og forsvarsindustrien i Norge. Livskraftige linjer har 
gått fra FFI til næringslivet i mange deler av landet. Vi kan 
blant annet se tilbake på utviklingen av ekkolodd og moderne 
undervannsteknologi i Horten, ammunisjon og rakettmotorer 
i Raufoss, missiler, kamp-, ildlednings- og kommunikasjons-
systemer på Kongsberg og framveksten av norsk rombasert 
industri på Andøya, Svalbard og i Tromsø. Vi kan se fram mot 
enda mer samarbeid om teknologisk utvikling, spesielt innen 
ubemannede systemer og kommunikasjonsteknologi.  

Det er avgjørende for Forsvaret å henge med i den teknolo-
giske utviklingen. Derfor er det meste av FFIs forskning i dag 
teknologisk – selv om instituttet også har forskning på flere 
områder som bidrar til økt samfunnssikkerhet. FFIs hoved-
oppgave er fortsatt å forstå teknologien og bidra til at Forsva-
ret ser mulighetene og kan utnytte dem.

Se flere bilder fra FFIs første 70 år på http://utstilling.ffi.no/

Et rom fullt av en regnemaskin: Multiproses-
soren Martinus hadde 30 enkeltprosessorer og en 
minimaskin fra Norsk Data som styrte det hele. 
Denne raske regnemaskinen skulle gjennomføre 
svært avansert signalbehandling og ble plassert et 
sted i Nord-Norge.  Både på hardware- og pro-
gramvaresiden sprengte systemet grenser.  
Bildet er fra 1980. 

Fyr og flamme: På 1950-tallet jobbet FFI med 
flammekastere.  I det første forsøket var det ingen 
som turte å holde i slangen, så den ble surret fast 
til en bukk. Det gikk galt. Bukken veltet og gavl-
veggen på huset i bakgrunnen tok fyr. Men forsøket 
på dette bildet fra 1954 gikk bra, og det som i dag 
er hybelhuset til FFI overlevde uten en skramme. 

Flytter inn: I 1947 flyttet forskere og ingeniører 
inn i husene som tyskerne hadde forlatt ute på 
det som da var bondelandet på Kjeller. Bygget på 
bildet huser fortsatt FFIs forskere, og jordet bak 
pløyes den dag i dag. 

Praktisk talt alle suksessproduktene til norsk forsvarsindus-
tri stammer på en eller annen måte fra FFI. Et eksempel er 
sjømålsmissilet Penguin, som var det største forsknings- og 
utviklingsprosjektet i Norge på 1960- og 70-tallet. Det var 
preget av ideer for nye løsninger som ofte var så originale at 
ikke en gang komponentene fantes! Men komponentene kom 
på plass etterhvert, og daværende Kongsberg Våpenfabrikk 
gjorde Penguin til et industriprodukt i nært samarbeid med 
Sjøforsvaret og FFI. 

Etablert av Stortinget 
I 1946 vedtok Stortinget å opprette Forsvarets forskningsinsti-
tutt. Det var spesielt to grunner til det. De norske politikerne 
innså at teknologi spilte en avgjørende rolle for utfallet av den 
andre verdenskrigen, og det norske forsvaret hadde i for liten 
grad vært oppmerksom på dette i forkant av krigen. Det skulle 
aldri skje igjen. Men FFI skulle også være noe mer. Norge 
skulle få sitt første offentlige forskningsinstitutt som skulle 
bidra til moderniseringen av Forsvaret, av industrien og det 
vitenskapelige miljøet i Norge. 

Tre teknologiområder ble fra starten av valgt ut som de mest 
sentrale. Det var raketteknologi, atomenergi og elektronikk. 
Raketteknologien, som Penguin-prosjektet representerer, går 
som en ubrutt linje gjennom FFIs historie, fra antiubåtvåpenet 
Terne og fram til dagens Naval Strike Missil og Joint Strike 
Missil. Atomenergien ble skilt ut til Institutt for energiteknikk 
(IFE). Elektronikken har FFI forsket på i alle år, blant annet i 
regnemaskiner og datamaskiner fram til 1990-tallet.   

70 oppfinnsomme            
    år på Kjeller

I år feirer Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sine første 

70 år med oppfinnelser som har skapt norsk  

industrihistorie. 

    Et samarbeid mellom forskningsmiljøene ved FFI,  
resten av forsvarssektoren og forsvarsindustrien har 

resultert i et moderne og teknologisk avansert 
Forsvar i Norge.

Glassblåseren: Det lille detektorelementet i Pen-
guin-missilet, som registrerer varmestråling, måtte 
holdes kjølig for å unngå intern støy. Løsningen 
var å plassere elementet i en liten glasstermos. For 
å unngå kondens ved nedkjøling måtte det være 
vakuum i termosen. De brukte flytende nitrogen 
til å kjøle ned detektorelementet. Jan Knudsen var 
FFIs egen glassblåser på Kjeller. Han lagde de små 
termosene og løste mange krevende problemer. 
Bildet er fra 1967.

FORSKNINGSHISTORIE

Tekst: Wenche Gerhardsen/ Foto: FFI
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Hvert av FME-sentrene er sikret en årlig bevilgning på 
15millioner kroner fra Forskningsrådet, og minst det samme 
fra senterets partnere i opptil åtte år. Fra 2017 starter sentrene 
«Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology» og 
MoZEES, «Mobility Zero Emission Energy Systems» opp. 

Leder for Sol-FME senteret, Erik Marstein, er den i Norge 
som har lengst erfaring som leder av et nasjonalt FME-sen-
ter. Fra 2009 til 2016 har han ledet «Solar United», det første 
FME-senteret innen solcelleteknologi. Han ser nå frem til å 
bygge videre på resultatene og erfaringene de har opparbeidet 
seg i det første senteret. Men han varsler også at det vil kom-
me noen kursendringer, og ambisjonene er store. 

– I det nye senteret skal vi blant annet ha enda større fokus på 
silisiumproduksjon. Målet er å lage verdens mest miljøvenn-
lige silisium, i samarbeid med partnere som Dynatec, Elkem 
Solar og REC Silicon.

Videre skisserer han flere mål som senteret har satt seg. 

– Vi skal lage de aller beste silisiumkrystallene og waferne. 
Dette må til for at materialene skal kunne brukes i de mest  
effektive solcellene. Disse stiller enda høyere krav om 
material kvalitet enn tidligere. Også på dette området jobber  
vi med mange spennende selskaper. De fleste er norske  
selskaper som NorSun, Norwegian Crystals, Elkem Solar, 
Quartz Corporation og Steuler Solar.

– Til sist skal vi også bevege oss over i solenergisystemer 
og demonstrere at de tingene vi har utviklet faktisk har den 
effekten vi ser for oss. Både når det gjelder pris, effektivitet og 
miljøfotavtrykk. I FME-senteret har vi med mange aktører på 
dette området, fra arkitekter til energiselskaper.

Seks forskningspartnere – lagspill med  
gjensidig utfyllende kompetanse
Det nye Sol-FME senteret har i alt seks forskningspartnere, 
 to flere enn det forrige. Partnerne inkluderer (i alfabetisk 
rekkefølge) IFE (vert), NMBU, NTNU, SINTEF, Universitetet  
i Agder (UiA) og Universiteter i Oslo (UiO). NMBU og  
UiA er nye partnere.

Marstein forteller at de har mye utfyllende kompetanse. 
– Innen materialvitenskap og prosessteknikk er vi komple-
mentære, og utfyller hverandre godt. På andre områder, som 
innen solenergisystemer, skal vi koordinere aktivitetene våre 
bedre, og jobbe bedre som et lag. Lykkes vi med det, skal vi 
få til enda mer når vi spiller godt sammen. Alene blir vi for 
små, sammen er vi faktisk ganske så store, også i internasjonal 
målestokk, legger Marstein entusiastisk til. 

Nullutslippsteknologi på vei, vann og bane
– Fornybar kraft, batteri- og hydrogenteknologi kan bli 
vår nye olje, sier Øystein Ulleberg, senterleder for det nye 
FME-senteret MoZEES. 

Norge har forpliktet seg til ambisiøse klimamål, og skal nå 
40 % reduksjon i klimagassutslipp i 2030 sammenlignet med 
1990. Det vil bety store endringer og omstillinger for norsk 
næringsliv. For Norge er det særlig innen transportsektoren 
det er mye å hente når det gjelder reduksjon av utslipp. Det er 
derfor svært positivt at det nå etableres et forskningssenter for 
miljøvennlig energi for nullutslippstransport.

Mobility Zero Emission Energy Systems heter det nye 

IFE med «ledertrøya» for to nye, 
nasjonale forskningssenter

FME-senteret som IFE skal lede innen nullutslipp. Senteret 
skal i løpet av høsten 2016 etableres, og starter for fullt opp i 
2017, etter at syv forskningspartnere og 38 brukerpartnere har 
kommet til enighet om revidert prosjektplan og budsjett.

Senteret skal arbeide med energi til transport. Det skal utvi-
kles teknologi for bruk av hydrogen og batterier til transport, 
både på land og til sjøs. Samtidig skal senteret arbeide med 
virkemidler og forretningsmodeller for nullutslippstransport.

Senterleder Ulleberg mener at CO2-kuttene som Norge skal 
realisere innen transport vil innebære store muligheter for 
norsk industri, både muligheter for eksport og utvikling  
av ny teknologi. 

– Etableringen av dette FME-senteret gir oss en mulighet for 
å være tidlig ute på miljø- og nullutslipp, understreker han. 
Alle erkjenner at det vil ta tid å nå fram til nullutslipp. For å få 
til noe på dette området kreves det en langsiktig og målrettet 
satsning.  Det har vi fått nå, med etableringen av dette sente-
ret, smiler han fornøyd.

Senteret vil ha tett kontakt mot industrien, og de innovasjone-
ne som skapes kan tas over i eksportrettet industri.

Totalt åtte nasjonale FME-sentere
I alt får Norge åtte nye forskningssentre for miljøvennlig ener-
gi (FME) fra 2017. Sentertildelingene ble annonsert av olje- og 
energiminister Tord Lien på Forskningsrådets energikonfe-
ranse i slutten av mai. 

FME-ordningen er en langsiktig satsing som skal bidra til å 
løse klima- og energiutfordringer og til næringsutvikling. 

Sentrene er satt sammen av sterke forskningsmiljøer og et 
stort antall brukerpartnere fra næringslivet og offentlig for-
valtning. Brukerpartnere skal delta aktivt i senterets styring, 
finansiering og forskning.

«De åtte nye forskningssentrene skal bidra til å redusere 
klimagassutslippene nasjonalt og internasjonalt, bruke energi 
mer effektivt og øke produksjonen av fornybar energi. En vik-
tig oppgave er å vise frem resultatene av forskningen og bidra 
til en kunnskapsbasert debatt om miljøvennlig energi», skriver 
Forskningsrådet på sine nettsider.

IFE får æren av å lede to nye forskningssenter for miljøvennlig energi (FME-senter). 

Sentrene skal forske på solenergi og nullutslipp i transportsektoren. Tildelingene styrker 

og befester IFEs ambisjon om å være et ledende forskningsmiljø innen fornybar  

energi- og klimateknologi.

FAKTA
• Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) 

er et virkemiddel fra Norges forskningsråd, og 
skal stimulere til kunnskapsheving og innovasjon  
innen miljøvennlig energi.

• 26. mai 2016 ble åtte nye FME-senter utpekt.  
De første åtte FME-sentrene ble etablert i 2009, 
og tre nye sentre med samfunnsvitenskapelig 
vinkling fikk FME-status i 2011.

• Tildelingsperioden har en struktur på 5+3 år.  
Senteret evalueres midtveis i løpet.

• Samlet bevilgning for FME-programmet er  
ca. 160 millioner kroner årlig.

• Beløpet skal matches med kapital fra sentrenes 
forsknings- og industripartnere.

• IFE skal lede to av de åtte sentrene, og er i tillegg 
partner i et tredje senter innen bioenergi som  
ledes av NMBU.

• Sentrene starter offisielt opp i 2017.

KLIMATEKNOLOGI

IFE har store ambisjoner for miljøvennlig solenergi og  
nullutslipp i transportsektoren, og skal nå lede to  

nasjonale forskningssenter for miljøvennlig energi 
(FME).  Fra venstre: forskningsdirektør Arve  

Holt, FME-senterdirektør Øystein Ulleberg  
(MOZEES) og FME-senterdirektør Erik S. 

Marstein (Solcelleteknologi) i IFEs  
Solcellelab.

Tekst/Foto: Mona Lunde Ramstad (IFE)
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Røst lufthavn vil være den første som får fjernstyrte tårntje-
nester i Norge.

– Tårnløsningen er basert på kjent teknologi. Det unike med 
systemet er måten det er satt sammen på, forteller prosjek-
toppfølger Bjørn Olav Bakka hos Kongsberg Defence & 
Aerospace på Kjeller.

Avinor har inngått en kontrakt om å ta i bruk VR-teknolo-
gien ved 15 flyplasser. Leveransen som er verdt 400 milli-
oner kroner, er basert på teknologi utviklet av Kongsberg 
Defence & Aerospace.

Kongsberg er hovedleverandør av den nye løsningen som 
Avinor skal ta i bruk ved minst 15 flyplasser. Kongsberg 
Defence & Aerospace har inngått et samarbeid om leveransen 
med Indra Navia, som har levert løsninger for tårntjenester til 
verdens største flyplasser. De to selskapene har i forbindelse 
med Avinor-kontrakten, etablert partnerskapet Ninox  
Remote Tower System.

SÅ LANGT ØYET KAN SE
Ninox-systemet er bygget opp rundt et roterende kamera som 
tar så skarpe bilder at det fanger opp alle detaljer som et men-

neskeøye kan se på én kilometers avstand. Dette gjenskapes i 
et 360 graders sammenhengende satt sammen av 20.000 smale 
bildestolper, som hver representerer et 28 cm bred utsnitt målt 
i én kilometers omkrets rundt den virtuelle tårnplasseringen. 

I tillegg er det et kraftig zoom kamera som erstatter den obli-
gatoriske tårnkikkerten. Ninox-systemet har også et infrarødt 
kamera som kan se i mørket, en avstandsmåler og signal- 
lampe for piloter i krisesituasjoner. Dagens flyveledere har 
ikke tilgang på så avansert utstyr.

Selve tårnsenteret skal ligge i Bodø. Senteret skal være klart 
i 2017. Det nye tårnsenteret vil kunne håndtere opptil 15 
lufthavner med lokal flygeinformasjonstjeneste (AFIS). Røst 
lufthavn blir den første fjernstyrte flyplassen. Deretter følger 
Mehamn, Hasvik, Værøy og Berlevåg.

FÅR BEDRE SIKKERHET
Til tross for at Ninox-systemet er fjernstyrt, så vil det ikke 
svekke sikkerheten ved flyplassene, understreker Bakka.

– Det vil tvert imot gi muligheter for å legge inn flere  
sikkerhetsparametere, påpeker han.

Han mener Ninox-systemet vil fungere minst like bra som 

en lokal tårntjeneste, ettersom Ninox også kan utvide  
tårnobservasjonen ved å legge ekstra informasjon direkte 
inn i bildet. I tillegg vil systemet være mindre sårbart enn 
en lokal tårntjeneste som ofte er avhengig av svært  
begrensede personellressurser.

– Med Ninox vil én flyveleder kunne håndtere tre småflyplasser. 
Flere flyvelederne i større enheter vil dessuten sørge for at flyvele-
dertjenesten vil være mindre utsatt i forhold til sykdom, sier han.

LUKTER EKSPORTMULIGHETER
Virtuelle kontrolltårn kan også bli en norsk eksportnæring. 
Kongsberg Defence & Aerospace har allerede opplevd stor 
internasjonal interesse for den fjernstyrte tårntjenesten.

– Vi har hatt en rekke besøk, både fra andre land i Europa, 
Amerika og Australia, opplyser Bakka.

 
Ved bygging av nye flyplasser er det nemlig store konstruk-
sjonsmessige fordeler ved den norske Ninox-systemet.

– Flyplassutbyggerne slipper å sette opp store kontrolltårn. Ni-
nox eliminerer behovet for dette, forklarer Bjørn Olav Bakka.

KJELLER TEKNOLOGI 
Den fjernstyrte tårntjenesten benytter teknologi som har sine 
røtter til Penguin-missilet. Kamerateknologien er unnfanget 
på Kjeller etter en forespørsel fra Avinor. Kravene er at fly-
veleder må se det samme fra tårnsenteret som fra det fysiske 
tårnet og fungere under alle værforhold. Kamerateknologien 
er unik, innovativ og patentert og var utslagsgivende for at 
Kongsberg Defence & Aerospace vant kontrakten. 

Det første roterende kameraet bygges i disse dager på  
Kjeller og skal settes opp på Kjeller flyplass i løpet av 2016. 
Kjeller flyplass skal brukes for å demonstrere kvaliteten for 
Avinor og flyplassmyndighetene i forbindelse med at  
løsningen sertifiseres.  

Tar «virtual reality»  
    inn i flytårnet

Bildet viser det roterende kameraet sammen med kikkert og natt kamera, avstandsmåler og signallampe. 

Neste år vil flyene som lander og tar av fra Røst bli dirigert 

fra en tårntjeneste som fysisk befinner seg i Bodø  

– 100 kilometer unna flyplassen lengst ut i Lofoten.

Tekst: Steinar Aasen (Kunnskapsbyen) / Foto: Kongsberg Defence & Aerospace

TEKNOLOGI
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Som en del av prosjektet ferjefri E39 utreder Statens vegvesen 
ulike alternativer for fjordkrysninger i Sulafjorden i Møre og 
Romsdal. Sulafjorden byr på utfordrende klima, og store hav-
dybder. På grunn av fjordens dybde på 4-500 meter, utredes 
det nå både for hengebruer fundamentert i havbunnen, og 
hengebru på flytende fundamenter.

Sterke vinder og havstrømmer vil påvirke konstruksjonene, og 
bruen må dimensjoneres for å tåle høye klimalaster. Særlig vil 
en hengebru på flytende fundamenter være påvirket av vind- 
og havstrømmer.

Kjeller Vindteknikk skal i samarbeid med Fugro Oceanor 
måle og analysere vindforholdene i fjorden over en periode 
på fire år, med en opsjon på opptil åtte år. Målekampanjen til 
Kjeller Vindteknikk består av seks ulike målestasjoner på land, 
med målemaster i høyder på 80-100 meter.

I tillegg ønsker Statens vegvesen å benytte lidarteknologi for 
å måle vindfeltet ute i fjorden. Lidarmålinger måler vinden 
ved å sende ut et lasersignal, og kan i kombinasjon med flere 
lidarer benyttes til å lage tredimensjonale beskrivelser av 
vindfeltet.

 Vi er svært godt fornøyd med å kunne  
 videreutvikle kunnskapen vi har fra snart 20 år  
 med vindmåling og analyse for vindkraft til  
 bruk på disse svært spennende fjordkryssingene,  
 sier daglig Leder Lars Tallhaug.

Fugro Oceanor vil også måle oseanografiske målinger, over-
flatebølger, indre bølger og havstrømmer. Til  sammen utgjør 
målingene Norges største kontrakt for miljømålinger noensin-
ne, med en kontraktssum på 111 millioner eks. mva.

TEKNOLOGI

Høsten 2016 startet det som vil  være Norges største 

miljømålings prosjekt. I løpet av de fire neste årene vil 

målestasjoner for vind settes i drift av Kjeller Vindteknikk 

for å analysere vind og værforholdene i Sulafjorden.

Tekst: Maren Fredbo

Sikrer verdens 
lengste bruer

Illustrasjon fra Rambøll og Sweco

Kjeller Vindteknikk setter opp målemaster med opp til 
140 meter høyde. Her under installasjon av ny målemast 
på Kvitvorda i Engerdal. Foto: Kjeller Vindteknikk.

Illustrasjon av brukonsept fra Multiconsult
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- Selv om potensialet for digitale tjenester er overveldende, ser 
vi sikkerhets- og personvernutfordringer som må adresseres, 
sier prosjektleder og UNIK-foreleser professor Josef Noll.

 - Se for deg en angriper som stopper vanntilførselen til en by 
ved å kutte strøm i pumpene, eller en hacker som genererer 
en ekstra nøkkel til ditt hjem eller bil. Å duplisere nøkkelen 
skjer mens vedkommende står i nærheten av deg og observe-
rer kommunikasjonen med den trådløse nøkkelen. Disse type 
trusler har funnet sted, og biler er blitt og blir stjålet på denne 
måten. Med bakgrunn i dette, samlet vi akademia og varslet 
næringslivet med beskjeden om å øke fokuset på sikkerhet. 

Endringer i bruk av sensorinformasjon
- Vi er i begynnelsen av en ny businessæra hvor dynamiske 
prosesser og informasjon fra sensorsystemer er drivkraftene 
for business og forretningssamarbeid. Mens dagens Inter-
nettbaserte tjeneste er basert på samarbeid mellom enhetene, 
vil fremtidig virksomhet være basert på utveksling av digital 
informasjon som én driver for dynamisk samhandling mellom 
enheter, sier Noll. Vertikal tjenesteyting der sensorer leverer 
informasjon til kun én tjeneste, vil i fremtiden bli erstattet av 
en horisontal modell, der ulike applikasjoner og tjenester kan 
gjøre bruk av sensorinformasjon via IoT- arkitektur.

Redusere sårbarheten i strømnettet
- Anvendt til Smartgrid (smart strøm), betyr det at vi vurderer 
et bredt spekter av tjenester som leveres til hjemmet, til smart-
grid-leverandøren og til energiprodusenten, opplyser Noll. 
Typiske eksempler på tjenester inkluderer måleravlesning, 
fjernstyring av hjemmet, alarmtjenester, samt overvåking av 
hjemmet. 

-Strømforsyningsnettet er sårbart - både på grunn av vari-
erende belastning, men også på grunn av naturkreftene som 
rår. Intelligente beslutninger i nettverket og på kanten av 
nettverket kan redusere sårbarheten i nettverket, og bidra til 
at grunnleggende tjenester som energi og kommunikasjon 
fortsatt er tilgjengelig.

Bygger et robust forskerteam og et industrielt 
sikkerhetssenter
Prosjektet IoTSec har ifølge professor Noll to hovedmål. Disse 
er å bygge et robust forskerteam med akademiske eksperter 
på området, samt å skape et industrielt sikkerhetssenter for 
Smartgrid. Målene er godt på vei til å bli nådd. 

UiO, NR, Simula, NTNU og UNIK representerer de akade-
miske partnerne i prosjektet, mens anvendt forskning og  

Smarte strømløsninger  
i vinden 

Ideen bak prosjektet «Sikkerhet for Internet of Things»  (IoTSec), 

er å utvikle, utvide og søke sikkerhet- og  personvernmodeller 

for dingser og tjenester, og bruke dem til smarte  

strømløsninger. (Såkalte Smartgrids). 

etableringen finner sted på Norwegian Centre of Expertise 
(NCE Smart), i samarbeid med eSmart Systems, Fredrikstad 
Energi, EB Nett og Movation. 

- Når det gjelder Smart Grid Security Centre (SGSC), som 
sikkerhetssenteret heter, forventer vi at digitale data åpner for 
nye produkter, tjenester og måter å jobbe på. Digitalisering og 
relaterte teknologier presser grensene for hva som er mulig, 
men det presser også grenser angående personvern. Sikkerhet 
er viktig for nye løsninger, og sikkerhet vil derfor bli en viktig 
suksessfaktor for de nye løsningene. Sikkerhetssenteret for 
Smartgrid møter disse utfordringene. 
 
IoT- muligheter og utfordringer tema på 
Smartgridkonferanse.   
14. september holdt Josef Noll et innlegg på  
«Smartgridkonferansen» i Oslo. Der stilte han følgende 
spørsmål: «Fremtidens energisystem krever samspill mellom 

Norge er i toppsjiktet når det gjelder 
bruk av mobilteknologi. Gjennom  

IoTSec skaper vi kunnskapsbaserte  
industrielle tjeneste for fremtidens  

energimarked, sier UNIK-foreleser Josef Noll.

aktører og ulike teknologier. Vi må kunne håndtere økt kom-
pleksitet og endrede behov i samfunnet. Samtidig ser vi en 
eksponentiell utvikling i tilgjengelige data som kan benyttes 
i aktørenes verdikjeder. Hvordan kan vi gjøre Big Data til 
smarte data, og hvilke muligheter og utfordringer kommer 
med The Internet of Things (IoT)?» Konferansen ga også 
noen svar på hva de største utfordringene og dilemmaene 
for nettselskapene er, de teknologiske mulighetene og om 
hvorvidt energilagring kan bli en ny pilar for Smartgrid. Et 
annet punkt på agendaen var hvordan man i fremtiden kan gi 
korrekte prissignaler til kundene med økt nettnytte.

TEKNOLOGI

Tekst/Foto: Mette Johnsrud 
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En svært viktig komponent i strømmåling er en shunt – en 
målemotstand som brukes til å gi en lesbar spenning. Kravet 
til en god målemotstand er at spenningen målt over motstan-
den skal gi et sannferdig øyeblikksbilde av totalstrømmen 
som skal måles. Hovedutfordringer er at målestrømmen 
møter ekstra motstand fordi strømmen i seg selv kan lage et 
magnetfelt som hindrer flyt av ladninger (induktans). I tillegg 
kan målestrømmen bli forsinket i forhold til totalstrømmen 
fordi ladningene midlertidig hoper seg opp i målemotstanden 
(kapasitans). Når vekselstrømmen kan snu retning mange 
tusen ganger i sekundet vil selv en liten forsinkelse på noen 
få mikrosekunder (milliondels sekund) gi feil i målt elektrisk 
effekt.

Forskere og ingeniører ved Justervesenets Nasjonalt Labo-
ratorium har i løpet av de siste årene utviklet en ny type 
målemotstand som har vist seg å være minst på høyde med 
det beste av kommersielt tilgjengelige produkter og prototyper 
utviklet ved store metrologilaboratorier i utlandet. Den nyeste 
versjonen av Justervesenets målemotstander takler strømmer 
på opptil 20 ampere. Den har i testing vist seg å kunne måle 
vekselstrømmer med en frekvens på opptil 300 kHz, noe 
som betyr at forsinkelsen i målemotstanden er mindre enn 5 
nanosekunder (5 milliarddels sekunder). Tester på shuntene 
for lavere strømmer har derimot vist seg å kunne brukes opp 
til 1 MHz.

Den eksepsjonelle ytelsen til Justervesenets shunter skyldes at 
man har kommet fram til en geometri og et spesielt mønster 
i montering av komponenter som så godt som eliminerer 

Shunt i  
verdensklasse

forsinkelse på grunn av kapasitans og induktans. Nøyaktige 
målemotstander (shunter) har tradisjonelt vært bygget opp av 
en håndfull svært dyre presisjonsmotstander. Disse har den 
ulempen at de er fysisk store og genererer derfor et magnetisk 
felt når det går strøm igjennom, som igjen gir en stor tids-
forsinkelse på grunn av induktans. Justervesenets forskere 
har tenkt nytt og valgt å bruke et stort antall svært kompakte 
motstander – såkalt overflatemonterte komponenter. Disse 
er igjen montert i et bestemt mønster slik at magnetfeltet satt 
opp av strømmen gjennom en motstand blir nullet ut av mag-
netfeltet fra motstandene i nærheten.

FAKTA
•	 Ohms	lov	gir	oss	forholdet	mellom	strøm	(I),		

spenning	(V)	og	motstand	(R):	V	=	R*I.

•	 På	denne	måten	kan	man	regne	ut	strømmen,	om	
man	vet	verdiene	på	spenningen	og	motstanden.	
Men	dette	gjelder	kun	for	strøm	som	går	i	én	ret-
ning	(likestrøm).

•	 En	god	strømshunt	gjør	liten	forskjell	på	om	
strømmen	skifter	retning	raskt	(vekselstrøm),	og	
man	kan	da	bruke	ohms	lov	for	å	regne	ut	veksel-
strømmen.

•	 Strømshunter	brukes	i	alle	typer	måling	av	strøm,	
og	er	relevant	for	elektronikkprodusenter,	metro-
logilaboratorier	og	strømleverandører.	

Veien fra papiret og datasimuleringer fram til 
en fungerende shunt krever også et praktisk 
håndlag: De største shuntene består av i alt 
1200 elektriske motstander og prototypene ble 
laget for hånd ved hjelp av drill og loddebolt.

Senioringeniør Kristian Ellingsberg og Forsker  
Kåre Lind står bak den presise shunten.

TEKNOLOGI

Tekst/Foto: Justervesenet

Justervesenet har de siste årene utviklet målemotstander for vekselstrøm -

måling i verdensklasse for bruk innen metrologi – og enhetene er solgt til 

nasjonale laboratorier i flere verdensdeler. Det høye presisjonsnivået er oppnådd 

gjennom simuleringer og prototypeutvikling hos Justervesenets laboratorier på Kjeller.
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Fra Kjeller til Milano 
med egen design

Musikk på øret og kaffe i termokoppen på bussen fra Oslo til 
HiOA Kjeller; sånn startet skoledagene til Alexander Åsgård 
i fem år. Nå har han en mastergrad i produktdesign ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus, og er i ferd med å få fart på 
designkarrieren.

– På Kjeller er det få kaffebarer. Man får konsentrert seg. Og i 
klasserommet får du fast plass i hele studietiden, forteller han.

Valget
Etter videregående var planen et trygt studievalg som  
ingeniør. Alexander fordypet seg derfor i fysikk og matte.

– Jeg forsto raskt at valget ikke var riktig, forteller han.

Med en far som minner om Reodor Felgen og en interiør-
bevisst mor, ser Alexander seg som en god krysning.  
Det måtte bli produktdesign.

– Først i ettertid fikk jeg vite at en av mine oldeforeldre var 
møbelsnekker, forteller han.

De fleste designutdanninger har opptaksprøver, så etter ett  
år på folkehøgskole i Ringebu begynte Alexander å bruke  
kveldene til å forberede seg.

– Jeg gjorde det ikke spesielt godt, men kom til slutt inn på 
HiOA takket være motivasjonsbrevet, smiler han.

Nordens beste verksted
På Kjeller tilbyr HiOA både bachelor- og masterstudium 
i produktdesign. Man kan velge ulike grener, eksempelvis 

interaksjonsdesign, industridesign og møbeldesign, der hvert 
semester avsluttes med en større oppgave.

– Skolen har de beste verkstedfasilitetene i Norden. Her har 
jeg laget prototyper av møbler, som har blitt stilt ut på Salone 
del Mobile i Milano, forteller han.

Klassen til Alexander besto av halvparten gutter og jenter.

– Vi hadde et mangfold i klassen. En fordel ved Kjeller er dess-
uten den gode kommunikasjonen mellom trinnene, sier han.

På bachelorstudiet gikk Alexander i en klasse med 40  
studenter. På masterstudiet var antallet 15.

– For meg var det viktig å gå hele løpet. En får større kontakt-
nett da. Mastergraden foregår på engelsk. Det samme gjør 
siste året på bachelornivå hvis det er utvekslingsstudenter i 
klassen, sier han.

Det siste semesteret i bachelorstudiet var Alexander utveks-
lingsstudent ved Queensland University of Technology i 
Brisbane i Australia.

I løpet av et utfordrende og spennende semester lærte han 
blant annet teknikker for håndskissering og dataprogrammer 
for teknisk tegning.

Lamper i produksjon
Første semesteret av mastergraden har studiet en praksisord-
ning hos bedrifter. Alexander jobbet for det anerkjente  
designbyrået Andersen & Voll.

Han syntes det var bra å få vite hvordan «businessen» fungerer.

– Å forholde seg til arbeidslivet er ganske forskjellig fra å være 
student, sier Alexander.

Flere lamper han lagde i løpet av bachelorgraden, skal produ-
seres. Det samme håper han skjer med Duplé, møbelet han 
lagde som en del av masteroppgaven.

– Jeg valgte et tradisjonelt statisk møbel, og gjorde det multi-
funksjonelt for å poengtere de fysiske interaksjonene.  
Nå er det blitt et innredningsverktøy, heller enn en benk eller 
et bord, forteller han.

Møbelet, Duplé, har han fått utstilt både i Salone del Mobile  
i Milano og på 100% Norway i London.

Etablerer seg
Hjemme i bestefars kjeller bygger produktdesigneren nå et 
eget verksted. Herfra driver han et enkeltpersonforetak og 
jobber med møbelprosjekter. Planene framover er å få  
ferdigstilt nye produkter til messen i Italia.

– Man blir ikke rik av å være møbeldesigner. Det er en livsstil 
og veldig gøy, sier Alexander Åsgård.

– Jeg liker å jobbe fysisk som møbelsnekker, ofte med materi-
aler som treverk, stål og aluminium. Som produktdesigner får 
du reist en del.

Men for å lykkes som produktdesigner er det ikke nok å lage 
noe fint, understreker Alexander.

– En må gjøre markedsanalyser først. Det er ikke bare å slenge 
sammen noe. Kreativitet kan man trene opp, avslutter han.

Som student på produktdesign lærer du å bruke  
maskiner og materialer, og du får tilgang til flotte 

verksteder hvor du kan bygge modeller og  
prototyper. Foto: Benjamin Ward

Alexander hadde dyktige lærere som tok seg 
tid til studentene. Professor Gunnar Gundersen 
møtte selvfølgelig opp da Alexander stilte ut på 
100% Norway i London. Foto: Michael Brydon

Alexander Åsgård (26) fra Oslo bare «måtte» lage noe. Etter fem år med  

produktdesign ved HiOA er han produktdesigner. To ganger har han fått vist 

frem møblene sine i Italia,  og nå skyter karrieren fart.

Tekst: Guri Haram / Foto: Benjamin Ward

PRODUKTDESIGN
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NORSAR har jobbet med mikroseismisk monitorering av 
oljefelt siden 2000, og siden 2010 har NORSAR jobbet med 
kontinuerlig monitorering gjennom havbunnsgeofonkabler 
plassert over oljefelt. 

- Vi bruker nå vår erfaring med kontinuerlige strømmer av 
data og utvikler kompetanse på nye felt, sier Oye.

Gassnova-prosjekt
Dr. Volker Oye er avdelingleder for Mikroseismisk Moni-
torering i NORSAR. For to år siden tok han initiativet til et 
forskningsprosjekt for utvikling av nye metoder for mikro-
seismisk monitorering. Gassnova ønsket initiativet velkom-
men, og støtter et treårig prosjekt som startet i februar 2015, 
gjennom Climitfondet. 

- Målet er at vi skal utvikle metoder for å overvåke storskala 
lagring av CO2. Spørsmålet vi stiller er hvordan vi må moni-
torere et felt for å være sikre på å få med oss alle sprekker og 
mikrojordskjelv som kan oppstå. Vi må for eksempel finne ut 
hvor mange sensorer vi trenger å plassere på hvilke steder for 
å kunne overvåke alle bevegelser med god nok nøyaktighet. 
Selve lokaliseringen av mikroskjelvene er spesielt interessant. 
Kan vi for eksempel finne ut om et mikroskjelv kommer fra 
reservoaret eller fra takbergarten? Vår oppgave er å utvikle 
monitoreringsverktøy for slike oppgaver, forteller han.

Mer økonomisk oljeutvinning
NORSAR var en av de første som utførte mikroseismisk 
overvåkning av oljebrønner til havs. Det treårige forsknings-
prosjektet er en spennende oppfølging og anses derfor som en 
viktig milepæl.

- Den kompetansen vi tilegner oss på bruken av geofoner i 
nettverk er helt essensiell for at vi skal lykkes i neste fase, som 
er når industrien tar dette i bruk. Hvis vi får med oss alt som 
skjer av deformasjoner i et reservoar har vi bedre modeller 
for hvordan vi kan få mer ut av eksisterende reservoarer, og 
hvordan de kan tømmes på en sikker måte, sier Oye.

For å få de beste dataene ønsker man å plassere geofonene så 
nært inntil produksjonsområdene og injeksjonsbrønnene som 
mulig. Dette gjelder både på land og til havs. Geofonene kan 
plasseres 2-3 kilometer ned i brønnene. Til havs kan de også 
plasseres på havbunnen, ofte i kombinasjon med 4D seismisk 
overvåkning 

- Dette gir oss den oversikten vi trenger for å kunne følge med 
på hvordan bergarten reagerer på trykkendringer som følge av 
oljeproduksjonen, eller som følge av CO2, gass eller vannin-
jeksjoner i eller i nærheten av reservoaret, sier Oye.

Økt sikkerhet
Oljevirksomhet kan føre til mikrojordskjelv eller utløse 
spenninger i eksisterende forkastninger i grunnen. Derfor er 
monitorering av bevegelser også viktig for økt sikkerhet ved 
brønnene. 

- Man ønsker ikke lekkasjer, verken av olje eller forurenset 
vann. Sprekker og små jordskjelv i grunnen kan føre til at 
vann eller olje som ligger i reservoaret lekker opp til overflaten 
og forurenser havet, eller blir en sikkerhetsrisiko for plattfor-
men eller brønnen. Er man uheldig kan et lite jordskjelv også 
kutte av brønnen og ødelegge infrastruktur, noe som fører til 
store økonomiske tap, forklarer Oye.

Kan bidra til å gjøre 
oljeindustrien tryggere 

Hva er mikroseismiske  
hendelser?
Mikroseismiske hendelser er små forskyvninger 
(lav-skala jordskjelv eller mikroskjelv) som ofte blir 
utløst av menneskeskapte aktiviteter som endrer 
trykket og spenningen i undergrunnen. Dette skjer 
for eksempel i gruver, i vannreservoarer, ved olje- og 
gassutvinning, frackingoperasjoner, operasjoner 
knyttet til dyp geotermisk energi eller geologisk 
CO2-lagring. 

Dr. Volker Oye er avdelingleder for Mikroseismisk  
Monitorering. Han arbeider med forsknings- og  
industriprosjekter. Oye er også leder for avdeling for  
Geomechanics ved Center for Geologic Storage of CO2, 
Illinois, som finansieres av US Department of Energy.

Hvorfor overvåke oljebrønner? 
Mikroseismisk overvåkning gir bedre forståelse av 
bevegelsene som inntreffer i tilknytning til et oljere-
servoar. Etter hvert som et oljereservoar tømmes, så 
synker trykket. Disse trykkendringene kan føre til 
mikrojordskjelv. Det kan være positivt, da en liten 
sprekk kan danne en ”motorvei” for å få oljen ut fra 
reservoaret og inn til brønnen. Et mikroskjelv kan 
også føre til at det blir enklere å pumpe bruktvann 
inn i reservoaret. Motsatt kan det føre til at man ikke 
får tømt reservoaret for olje, eller at det sprekker opp 
til havbunnen og lekker. 

- Overvåkning med geofoner på havbunnen og i oljebrønner kan gi bedre sikkerhet og 

bedre økonomi, sier Dr. Volker Oye i NORSAR. Forskningsinstituttet var det første norske 

instituttet som tok i bruk mikroseismikk for overvåkning av oljebrønner. 

SAMFUNSSIKKERHET

Nettverk av geofoner: Figurene forklarer prinsippet som brukes for å lokalisere mikroskjelv, når man har 
store nettverk av geofoner plassert på havbunnen. De røde trianglene i figur 1 er sensorene på havbunnen. 

Hver av de små kubene representerer et mulig mikroskjelv. Man beregner gangtider av seismiske bølger fra hver 
kube til hver sensor i en 3D- anisotrop hastighetsmodell (farget bakgrunn i figur 1). Resultatet etter behandlingen 

av dataene vises i figur 2. De røde fargene viser hvor mesteparten av energien kommer fra, og dermed også hvor 
mikroskjelvene har oppstått.

Tekst: Lill-Torunn Kilde / Foto: NORSAR

Figur 1 Figur 2
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