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Internasjonalisering enda viktigere
– Internasjonale partnere blir enda mer avgjørende når Forskningsrådet skal vurdere prosjekter i framtiden. Da vil EUREKA
og Eurostars representere gode muligheter for mange bedrifter. Her sitter også bedriftene i førersetet, og det passer godt
med hvor viktig vi ser på brukerstyring, sier divisjonsdirektør
Lars Espen Aukrust i Forskningsrådet.
Aukrust, som leder Innovasjonsdivisjonen,
forteller at man legger stor vekt på å integrere internasjonalt samarbeid i Forskningsrådets programmer og aktiviteter i
den nye strategiplanen som det nå arbeides
med. Internasjonalt samarbeid vil også
bli et sentralt kriterium ved utvelgelse av
prosjekter.
– Dette innebærer at vi må legge om på
noe av Forskningsrådets arbeid og virkemidler. I budsjettfordelingen må vi sørge
for å sikre midler til internasjonal programdeltakelse, og vi må utvikle økonomiske
virkemidler som legger til rette for norsk
deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter, sier han.

Virkemidler for 500 mill.
På et møte på Litteraturhuset 17. juni
vil Forskningsrådet og Innovasjon Norge
presentere FORNY-programmet, Eurostarsprogrammet og ordningen for industrielle
og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU). Dette er sentrale virkemidler rettet mot næringsliv og forskningsmiljøer for å gjøre ideer om til forretning. Til
sammen disponerer ordningene mer enn
500 millioner offentlige kroner i året.
– Det vi liker med Eurostars, er at mindre
bedrifter innenfor hightech og der IPR står
helt sentralt, synes å finne seg til rette i
programmet. Prosjektideene er konkrete og
markedsnære, det er ofte få deltakere i et

prosjekt, og samarbeidsavtalen dreier seg
like mye om forretning som om forskning,
sier Aukrust.

Brukerstyring som «kjernevåpen»
Aukrust er svært opptatt av brukerstyring
i forskningen. – Brukerstyring er en viktig
årsak til at Norge går så bra som det gjør.
Koplingen mellom næringsliv og utførende
forskningsinstutsjoner er en suksess, fastslår han.
– Men brukerstyringen må være reell.
Den må brukes som «kjernevåpen». Med
det mener jeg at prosjektene virkelig må
treffe kjernen av bedriftenes virksomhet og
behov. For å sikre dette, må bedriftsledelsen
prioritere prosjektene og selv sitte i styringen av dem, fortsetter Aukrust.
Han er også sterkt opptatt av at prosjektene koples til markedsplaner og forretningsmodeller. – Det er viktig at prosjektene ikke bare er forskningsprosjekter, men
at man tenker kommersialisering, produktlansering og forretningsmodeller. Disse
hensynene vil prege den nye innovasjonssrategien Forskningsrådet er i ferd med å
legge, sier han.

>> EUREKA og Eurostars gir
bedrifter gode muligheter til
internasjonalt forsknings- og
forretningssamarbeid, fastslår
divisjonsdirektør Lars Espen
Aukrust i Forskningsrådet

EUREKA er et europeisk nettverk for
innovasjon, for å styrke europeisk
konkurranseevne ved å stimulere til
markedsorientert FoU. Det unike
ved EUREKA er «nedenfra og opp»prinsippet, der prosjektene styres av
bedriftene selv.

Nye norske prosjekter i 3. Eurostars-runde
Mange av de norske prosjektene oppnådde gode plasseringer i Eurostars tredje søknadsrunde tidligere i år.
Ett gikk helt til topps og ytterligere to ble rangert blant de ti beste.
Her presenterer vi de ni norske prosjektene som får støtte fra denne tildelingsrunden.

Energi og miljø

Bioteknologi/helse
Unik imaging teknologi

Dette prosjektet, initiert av Biomolex AS i Oslo, ble rangert som nummer én av samtlige
Eurostars-prosjekter i siste søknadsrunde. Biomolex AS skal utvikle en komplett teknologi
for biologiske analyser i utviklingen av medisiner. Ved hjelp av bilder av syltynne vevsnitt
kan man se om medikamentene treffer sine mål og virker der de skal, for eksempel i kreftbehandling. Dette vil kunne gi informasjon om medikamentene har ønsket effekt. Teknikken har mange andre anvendelsesområder, deriblant proteinkinaseanalyser.
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Billigere og enklere solceller

Ill: Biomolex

Joma International AS i Røyrvik skal i samarbeid med israelske 3G Solar utvikle en ny solcelleteknologi, såkalte «Dye Solar Cells». Disse baseres seg på nanopartikler og åpner veien
for rimeligere og enklere solceller. Utviklingen vil øke effektiviteten i solcellene fra 7 til 10
prosent. Slike celler er spesielt attraktive i deler av verden som ikke har et utbygd strømnett. Produksjonen krever ikke sjeldne materialer eller enorm produksjonsskala, og tanken
er at landene skal kunne produsere solcellene selv. Joma skal utvikle de spesialtilpassede
nanopartiklene.

Ill: Joma
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Trådløs EKG

Innovativ luftrensing

I dette prosjektet skal man utvikle et nytt system for trådløs EKG-måling. Svenske Novosense AB skal bruke sin nye patenterte sensorløsning, mens norske Novelda AS står for
sikker trådløs kommunikasjon. De nye sensorene ligner på klistremerker og kan kastes etter
bruk, og man slipper ledninger fra sensorene til mottagerapparatet. Avlesningen blir like
god som i eksisterende teknologi. Dette vil gjøre EKG-apparater både rimeligere og enklere
enn før.

I sykehus, kontorer og industrilokaler kan inneklimaet fort bli et problem. Gasser kan hope
seg opp og organiske materialer kan skape lukt. Keranor AS vil i samarbeid med to britiske
firmaer utvikle en plasmagenerator som renser inneluften for kjemiske og organiske odører.
Teknologien kan bygges inn i et airconcition anlegg og kan erstatte desinfisering på sykehus. Markedsverdien er estimert til over to milliarder pund i året.
Ill: Novosense
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Klatrestativ for beinceller

Hvor du plasserer en vindturbin i terrenget har svært mye å si for hvor mye kraft den
genererer. I Norge har vi store terrengvariasjoner i forhold til Danmark og Tyskland.
WindSim i Tønsberg utvikler programvare for å optimalisere energiproduksjonen i vindparker. Ved hjelp av kartdata med informasjon om terreng og vegetasjon, etableres en
numerisk vinddatabase som gir de beste plasseringene. Riktig plassert kan en vindturbin gi
dobbelt så mye kraft som en som er ugunstig plassert.
Ill: Corticalis
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Ill: WindSim

Nye bunnstoff for skipsfarten

Underholdning

Å hindre begroing av skroget er svært viktig for skipsindustrien, ikke minst fordi det påvirker drivstoffutgiftene som utgjør ca. 50 prosent av kostnadene ved skipsfart. Drivstoffutgiftene kan øke med 40 prosent ved begroing, og det samme vil CO2-utslippet. Derfor er
et godt bunnstoff viktig. Jotun har to prosjekter gående som forsker på nye virkestoffer. I
det ene prosjektet har de funnet et stoff fra veterinærmedisinen der man trenger ekstremt
lite av virkestoffet. I det andre prosjektet bruker de nedbrytbare enzymer. Begge er svært
spennende.

Avanserte søk i lydarkiver

Sencel Bioinformatics AS i Oslo og franske Audionamix utvikler programvare for avanserte
søk i lydarkiver. I stedet for å søke på merkelapper som artist eller tittel, skal det bli mulig å
søke basert etter selve lyden – for eksempel et lydklipp som inneholder noe som ligner på
en bestemt lyd eller et bestemt instrument. Prosjektet er basert på Audionamix’ teknologi
for separasjon av lydsignaler og Sencel’s teknologi for raske søk i gendatabaser.
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Ill: Shutterstock

Utnytter vinden bedre i vindparker

Når man brekker et bein, må beinvevet komme i direkte kontakt med hverandre for at
det skal vokse sammen igjen. Om avstanden blir for stor, oppstår et hull der nytt beinvev
ikke dannes. Ved hjelp av en CTscan av hullet og en datamaskin, lager Corticalis AS et tredimensjonalt vekststativ identisk med den manglende delen. Stativet puttes ned i hullet
i beinvevet og cellene kan krype inn og danne nytt bein. Stativet er laget av titanoksyd, et
svært hardt materiale.
E! 5069 New Bone
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Stor EUREKA-interesse
for CO2-lagring på Hurum
Det norsk-fransk-britiske forsøket med CO2-lagring i Hurum
har vakt betydelig interesse i Europa. Prosjektet er et av de største i EUREKAs energicluster EUROGIA+, og har ført til at Norge
nå er blitt fullt medlem i clusteret.
I disse dager starter boringene for å kartlegge om geologien i Svelvikryggen i Hurum
egner seg som feltlaboratorium for testing
av CO2-lagring i undergrunnen. Feltet vil
være et unikt hjelpemiddel for å teste ut
lagring og overvåking av innfanget CO2.
Prosjektet, som ledes av SINTEF, har fått
navnet CO2FieldLab. Budsjettet er på
ca. 90 millioner kroner, og Norge dekker
gjennom CLIMIT-programmet ved Gassnova ca. 60 prosent av kostnadene.

Et gjennombrudd
– For oss var deltakelsen i EUROGIA+ på
mange måter et gjennombrudd. Prosjektet
handler om utvikling av teknologi for å
overvåke CO2-lagre og angår både utstyrsleverandører og oljeindustrien. Disse er
godt representert i EUROGIA+ og clusteret
er derfor det rette forumet for oss. Deltakelsen har også åpnet for offentlig finansiering fra flere land, som vi er helt avhengig
av, sier seniorforsker Menno Dillen, som var
SINTEFs prosjektleder fram til Mario Barrio
overtok 1. mai.
200 tonn CO2 skal pumpes ned i Svelvikryggen i Hurum
i en av de hittil største overvåkingsprogrammene for
hvordan CO2 oppfører seg i undergrunnslagre.
Illustrasjon: SINTEF

Norge annonserte under EUREKA-møtet i
München i april at vi vil delta i EUROGIA+.
Norge blir land nummer 16 i clusteret og
vil bli representert ved forskningsselskapet
Teknova AS i Kristiansand.

300 meter ned
Prosjektet i Hurum inngår i arbeidet som
flere land nå driver for å utvikle teknologi
for å fange og lagre CO2 fra kullkraftverk,
gasskraftverk og industri. I Hurum skal man
teste metoder som kan overvåke hvordan
CO2 oppfører seg i undergrunnen på hvert
enkelt lagringssted. Testresultatene vil bli
brukt i arbeidet med å utvikle regler og
prosedyrer for overvåking av CO2- lagre.
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Først må man imidlertid kartlegge om
Svelvikryggen er egnet. I sommer bores det
ned til over 300 meters dyp for å få et bilde
av de geologiske forholdene. Det har tidligere ikke vært foretatt så dype boringer
av denne typen i Norge. Til høsten vil man
vite om det kan etableres et feltlaboratorium her. Da vil ca. 200 tonn CO2 (10 til 15
tankbillass) pumpes inn i porer i det indre
av ryggen 100-300 meter under bakken.
– Det er svært lav risiko for at CO2 skal
lekke opp til overflaten når den lagres i
geologiske lag. Det er likevel svært viktig
å ha gode metoder for å overvåke CO2’ens
oppførsel, sier Dillen. Ifølge SINTEF er det
ingen andre feltlaboratorier i verden som
tester så mange overvåkningsmetoder.
Blant partnerne er, foruten SINTEF, bl.a.
NGI, Schlumberger, det franske forskningsinstituttet BRGM og British Geological
Survey.
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