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ABSTRAKT: 

Denne rapporten er Fagplanen (Forskningsstrategien) for Fakultet for Ingeniørvitenskap og 
Teknologi (IVT), planperioden er 2012 - 2020.   
 
Arbeidet med fagplanen er utført av 6 arbeidsgrupper med representanter fra alle faggrupper på IVT, 
de andre NTNU-fakultetene, SINTEF og norsk næringsliv og forvaltning. Arbeidet er utført i 
perioden august 2011 til mars 2012. Arbeidsgruppenes rapporter er samlet i delrapport B. 
 
Valg av strategiske forskningsområder er gjort på bakgrunn av rammer og føringer for NTNU, IVTs 
samfunnsoppdrag og strategi, behovene i norsk næringsliv og forvaltning og forventet tilgang på 
finansiering. De strategiske områdene beskriver de prioriterte satsningene i IVTs forskning. 
Forskningen ved IVT skal danne grunnlag for utdanning i alle masterprogrammene. Et fakultet på 
IVTs størrelse vil derfor også ha noe forskning på andre områder enn de som fagplanen prioriterer. 
Disse er ikke beskrevet i denne rapporten. 
 
Visjon for arbeidet: Forskningen ved Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være 
internasjonalt fremragende og et av norsk næringslivs store konkurransefortrinn 
 
Når IVT har nådd visjonen i 2020 skal følgende være oppfylt: Næringslivsledere, politikere og media 
bruker samspillet mellom NTNU/IVT og norsk næringsliv og forvaltning som eksempel på hvordan et 
høykostland kan opprettholde sin konkurranseevne og livskvalitet og bidra til å løse globale 
utfordringer ved å satse på kompetanse, teknologi, innovasjon og avanserte næringslivs klynger. 
 
Med dette skal forskningen ved IVT være i henhold til NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden.
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1 Innledning	
Fagplanen for NTNUs Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi (IVT) beskriver IVTs 
strategiske prioriterte forskningsområder i perioden 2012 til 2020. Planen er konkret og detaljert 
frem mot 2015 og mer retningsgivende for perioden 2015 til 2020. Rapporten består av to deler: 
 

 Delrapport A (denne rapporten) definerer de strategiske forskningsområdene i perioden. 
 Delrapport B dokumenterer arbeidsgruppenes bidrag og deres prioriterte 

forskningsområder, samt referanser til overordnete politiske føringer, strategidokumenter, 
visjoner og mål som IVT har forholdt seg til ved valg av strategiske forskningsområder. 

 
Fagplanen skal fungere som beslutningsunderlag for IVTs ledelse for å oppnå følgende: 
 
 IVT skal i planperioden konsentrere sine ressurser om færre og større forskningsoppgaver 

rettet mot Norges og Europas konkrete behov, samt globale utfordringer. Forskningen skal 
skje i samarbeid med forvaltning og ledende universiteter og bedrifter, både nasjonalt og 
internasjonalt. Fakultetet har som ambisjon å være vert for store nasjonale- og internasjonale 
programmer innenfor disse områdene. Forskningen skal ha større grad av grunnleggende 
forskning, publisering og siteringer skal økes. 

 
Forskningen skal være på internasjonalt fremragende nivå og generere ny kunnskap og teknologi. 
Bærekraft og innovasjon skal være førende prinsipper. 
 
Viktige tiltak vil være å: 

 Lage ny Strategisk Personalplan for akademiske toppstillinger 
 Etablere formalisert samarbeid med andre fremragende nasjonale og internasjonale 

forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning 
 Konkretisere samarbeid med næringsliv og forvaltning gjennom næringslivsringer, 

professorater og strategiske samarbeidsavtaler. 
 Sikre finansiering av grunnleggende forskning gjennom store programmer hos EU og 

Norges Forskningsråd. 
 Investere i laboratorier og infrastruktur  
 Utarbeide årlige handlingsplaner for forskningen ved IVT 

 
Prosjektet har definert fire strategiske hovedmål for IVT med 16 tilhørende strategiske 
forskningsområder. Fagplanens hovedmål og tilhørende forskningsområder er definert i 
rapportens kapittel 3 

2 IVTs	Forskningsstrategi	2012	‐	2020	
IVT fakultetet er underlagt NTNUs visjoner og planer. Dette gir følgende overordnete føringer for 
fagplanen: 

2.1 NTNUs	visjon:	
Kunnskap for en bedre verden.  
NTNU - Internasjonalt fremragende 

2.2 IVTs	rolle	og	samfunnsoppdrag:	
IVT-fakultetets oppgave er gjennom utdanning, forskning og formidling å bringe fram kandidater, 
kunnskap og teknologiske løsninger til beste for samfunnet. IVT-fakultetet skal gi bidrag til å løse 
globale utfordringer, eksempelvis tilstrekkelig og ren energi, klima/miljø, mat, vann og 
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3.1.1 Fagplanprosjektets	visjon:	
Fagplanprosjektet har brukt følgende overordnete visjon under sitt arbeid med den nye fagplanen: 
 
Forskningen ved Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi skal være internasjonalt 
fremragende og et av norsk næringslivs store konkurransefortrinn 
 
Denne visjonen stiller krav både til forskningens innhold og hvordan forskningen organiseres og 
finansieres. Dette er beskrevet nærmere nedenfor. 

3.1.2 Føringer	for	valg	av	forskningsområder	
Målbildet for forskningsstrategien ved IVT er vist i Figur 2 og er utviklet på grunnlag av en rekke 
føringer gitt av:  
 De globale utfordringene som er definert i FNs Millenniumsprosjekt 
 EUs rammeprogram for forskning: Horizon 2020 
 Regjeringens forskningsmelding: Klima for Forskning 
 Behovene og mulighetene i norsk næringsvirksomhet og forvaltning 
 Forskningen skal danne grunnlag for utdanning 
 Forskningen skal ha større grad av grunnleggende forskning  
 Det skal være rom for forskningsaktivitet på nye, ikke planlagte områder  
 

3.2 IVTs	forskningsmål	i	perioden	2012	–	2020	
I planperioden 2012 – 2020 er det overordnete forskningsmålet for IVT:  
 
Sikre Norges bærekraft som et velutviklet, konkurransedyktig samfunn hvor det er godt å leve. 
Gjennom dette vil IVT bidra med kunnskap for en bedre verden. 
 
 
 
 

 
 

Figur 2, Overordnede forskningsmål 

 
Dette hovedmålet skal nås gjennom forskning på fire konkrete områder tilpasset Norges 
muligheter og behov: 
 

Sikrere, renere og effektiv energi  Funksjonell og bærekraftig 
infrastruktur og bygget miljø

Sikre Norges posisjon som 
verdensledende i havrommet

Større verdiskaping i Norge  
basert på kompetanse og 

naturressurser

Norge i 2020: 

‐ Bærekraftig 

‐ Konkurransedyktig

‐ Godt å leve i

‐ Bidrar med kunnskap for en bedre verden

Ingeniørvitenskap og teknologi for bærekraft og nyskaping 
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1: Sikrere, renere og effektiv energi (Energi) 
Norge er en stormakt på energi og vårt næringsliv og våre eksportinntekter er nært knyttet til 
dette. Samtidig er det et dilemma at verdens avhengighet av fossil, karbonbasert energi skaper 
globale klimaendringer. IVTs kompetanse skal brukes til å løse og/eller minske disse 
utfordringene langs hele verdikjeden for å fremskaffe, distribuere og bruke energi. 
Forskningen skal rettes inn mot følgende hovedanvendelser: 
 Finne mer olje og gass og øke utvinningsgrad i kjente forekomster  
 Naturgass, olje og bioenergi – prosessering, transport og sluttbruk 
 CO2 fangst og lagring  
 Vannkraft – Ny teknologi, tilpasset smart grid, endret klima og balansekraft til Europa 
 Vindkraft – med spesielt fokus på offshore vindenergiproduksjon 
 Risikoanalyser og forebygging av store ulykker 
 
2. Funksjonell og bærekraftig infrastruktur og bygget miljø. (Infrastruktur/bygget miljø) 
Deler av Norges infrastruktur trenger en kraftig rehabilitering og/eller fornying. Fornybare 
energikilder stiller nye krav til kompetanse og utbygging, og klimaendringer stiller nye krav til 
våre bygninger og infrastruktur gjennom hele deres livsløp. Dette krever ny kunnskap og 
innovative løsninger. IVTs kompetanse og fagområder er helt grunnleggende for å løse disse 
utfordringene. Forskningen skal rettes inn mot følgende hovedanvendelser: 
 Trygge, effektive og miljøvennlige transportløsninger for vei, jernbane og sjø 
 Energieffektive og funksjonelle bygninger, med spesielt fokus på eksisterende bygg  
 Rent vann til Norge og verden 
 
3. Større verdiskaping i Norge basert på kompetanse og naturressurser (Verdiskaping) 
Det norske samfunnet er avhengig av en bærekraftig verdiskaping, og industrien er ryggraden i 
denne verdiskapingen. Utvikling og utnytting av teknologi for å utvikle, produsere og levere 
produkter og tjenester, basert på våre naturgitte og kompetansemessige forutsetninger må 
prioriteres. Fremtidens produkter, produksjonssystemer, verdikjeder og infrastruktur må møte 
kravene til bærekraft og konkurranseevne, og prosesser og produkter må effektiviseres og støttes 
av intelligente systemer. Forskningen skal rettes inn mot følgende hovedanvendelser: 
 Design og utvikling av nye produkter og produksjonsprosesser basert på avansert teknologisk 

kompetanse innen tradisjonelle områder så vel som nye teknologiske felter, og forankret i 
nasjonale og regionale styrker og kompetansefortrinn (offshore, subsea, marin, bærekraftig 
energi, arktisk teknologi, elektronikk etc.) 

 Industrielle og kommersielle verdikjeder for mat, inkludert fisk, med fokus på bærekraft, 
kvalitet, produktivitet og konkurranseevne 

 Fremtidens utvidete og helhetlige produkter med høy brukerverdi og stort innslag av tjenester 
og service basert på IKT 

 Design og utvikling av nye bærekraftige produkter og produksjonsprosesser innenfor 
eksisterende produktområder og nye felt som nanoteknologi og funksjonelle materialer 

 Design og utvikling av tjenester og forvaltningsløsninger som sikrer norsk konkurransekraft 
 Kartlegging, utvinning og effektiv utnyttelse av faste mineralressurser 
 
4. Sikre Norges posisjon som verdensledende i havrommet (Havrommet) 
Norge forvalter store havområder og er internasjonalt anerkjent som en kompetent og 
konkurransedyktig forvalter. 70 % av klodens overflate er hav, og ressursene i havet og 
sjøtransport blir stadig viktigere etter som verdens befolkning vokser. Den norske maritime 
klyngen er unik, vi er verdensledende på offshore olje og gassvirksomhet og på havbruk og fiske. 
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Denne posisjonen skal vi bygge videre på. Norge skal være best i verden til å utforske, utnytte og 
forvalte “Den blå planeten”. Forskningen skal rettes inn mot følgende hovedanvendelser: 
 Sikker, miljøvennlig og energieffektiv skipsfart 
 Marine operasjoner og installasjoner i krevende marint miljø 
 Bærekraftig, sikker og konkurransedyktig mat fra havet 
 
Muliggjørende teknologier og systemkompetanse (teknologi/system) 
I tillegg til forskning som støtter de konkrete anvendelser vil det være behov for forskning på 
muliggjørende teknologier og systemkompetanse som går på tvers av områdene ovenfor.  
De viktigste områdene er: 
 Materialteknologi 
 Prosjektledelse 
 Virtuell virkelighet - Computational Science in Engineering 
 Risikohåndtering 
 Økologi og bærekraft 
 
Innenfor det forskningsrommet som spennes ut av disse fire konkrete områdene skal IVTs 
kunnskap, teknologi og innovasjon hjelpe Norge til å nå den første delen av det definerte 
hovedmålet: 
 

Sikre Norges bærekraft som et velutviklet, konkurransedyktig samfunn hvor det er godt 
å leve.  

 
Den samme kompetansen, teknologien og innovasjonsevnen vil også være nyttig for å løse de 
globale utfordringene og sikre bærekraft. Dette vil skje i direkte samarbeid med forskere i andre 
land, eller gjennom norsk næringsliv og forvaltning. Slik vil IVT bidra til å nå den andre delen av 
hovedmålet: 
 

Gjennom dette vil IVT bidra med kunnskap for en bedre verden. 
 

3.3 Utvalgte	strategiske	forskningsområder	
Gjennom målbildet er det identifisert et utvalg forskningsområder hvor IVT i dag har en klar 
styrke eller strategisk interesse av å satse. Det er utarbeidet 16 utvalgte forskningsområder 
kategorisert i tre grupper ut fra situasjonen i 2012: 
 Excellence: forskningsområder hvor IVT i 2012 har internasjonalt ledende faggrupper, basert 

på internasjonal uavhengig evaluering.  
 Styrkeområde: Forskningsområder hvor IVT i 2012 har styrke gjennom internasjonalt 

anerkjente og nasjonalt ledende faggrupper. 
 Utviklingsområde: strategisk viktige forskningsområder hvor IVT har internasjonalt gode 

faggrupper med utviklingspotensial innenfor nasjonalt viktige områder.  
 
I Tabell 1, Tabell 2 og Tabell 3 oppsummeres de 16 utvalgte forskningsområdene. Områdene er 
også nærmere beskrevet i kapittel 3.6. Nummereringen fra 1 til 16 representerer i denne 
sammenheng ikke en intern prioritering mellom de utvalgte områdene. Gruppeinndelingen 
signaliserer ulike mål for satsningene. Fordeling i grupper vil også bety noe for hvilke typer tiltak 
og virkemidler som skal iverksettes. 
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Tabell 1, de fem excellente forskningsområdene. Mål: Forsvare sin posisjon i verdensklasse. 

Nr Forskningsområde Sentrale faggrupper ved IVT Forskningsmål 
1 Nye metoder for å finne mer 

olje og gass og utvinne mer fra 
eksisterende reservoarer 

Petroleumsteknologi og 
anvendt geofysikk 
Petroleumsgeologi 

Energi 

2 Marine operasjoner og 
installasjoner i krevende marint 
miljø 

Marine konstruksjoner,  
Marin byggteknikk 

Havrommet 

3 Materialer og konstruksjoner SIMLab, marine 
konstruksjoner, Materialer, 
konstruksjonsteknikk 

Teknologi/system 

4 CO2 fangst og lagring Termisk energi 
Petroleumsteknologi og 
anvendt geofysikk, 
Ingeniørgeologi 

Energi 

5 Sikkerhet, risikoanalyse og 
forebygging av store ulykker 

RAMS Teknologi/system 

 
 
Tabell 2, de seks utvalgte styrkeområdene. Mål: Gjøre sterke miljøer fremragende 

Nr Forskningsområde Sentrale faggrupper ved IVT Forskningsmål 
6 Rent vann til Norge og verden Vann og avløpsteknikk Infrastruktur/bygget 

miljø 
7 Naturgass, olje og bioenergi – 

prosessering, transport og 
sluttbruk 

Termisk energi, industriell 
økologi, strømningsteknikk, 
industriell prosessteknikk 

Energi 

8 Offshore vindenergi Marine konstruksjoner, marin 
byggteknikk, geoteknikk, 
strømningsteknikk 

Energi 

9 Bærekraftig og innovativt 
industrielt Norge 

Produksjonsledelse, 
produktdesign, 
produktutvikling, 
produksjonssystemer 
Industriell prosessteknikk 

Verdiskaping 

10 Vannkraft til Norge og verden Vassdragsteknikk, 
Strømningsteknikk 

Energi 

11 Bærekraftig samfunnsutvikling Industriell økologi Teknologi/system 
 

 
 
Tabell 3, de fem utvalgte utviklingsområdene. Mål: Gjøre gode miljøer sterkere 

Nr Forskningsområde Sentrale faggrupper ved IVT Forskningsmål 
12 Metodikk for kartlegging, 

karakterisering og bærekraftig 
utvinning av Norges faste 
mineralressurser på land og på 
havbunnen 

Geologi, Mineralutvinning og 
HMS, Ingeniørgeologi, Marine 
systemer, marine strukturer, 
Petroleumsteknologi og 
anvendt geofysikk 

Verdiskaping  
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13 Trygge, effektive og 

miljøriktige transportløsninger 
på vei, bane og kyst 

Veg og transport, betong, 
konstruksjonsmekanikk, 
geologi, geoteknikk, bygg og 
anleggsteknikk, marin 
byggteknikk,  

Infrastruktur/bygget 
miljø 

14 Sikker, miljøvennlig og 
effektiv skipsfart 

Marine systemer, termisk 
energi, RAMS, Marine 
konstruksjoner 

Havrommet 

15 Energieffektive og funksjonelle 
bygninger 

Energiforsyning og 
klimatisering av bygninger, 
Bygg og anleggsteknikk,  

Infrastruktur/bygget 
miljø 

16 Prosjektering, planlegging og 
ledelse av komplekse 
prosjekter 

Bygg og anleggsteknikk, 
Prosjekt- og kvalitetsledelse 

Teknologi/system 

 
 

3.3.1 Eksisterende	satsninger		
I 2012 er mye av forskningen ved IVT organisert i store, tverrfaglige senterbaserte 
forskningsprogrammer. Disse skal fullføres som planlagt i planperioden, se Tabell 4 side 13.   
 

3.3.2 Forskning	på	siden	av	og	i	tillegg	til	de	strategiske	områdene	
De strategiske områdene beskriver de prioriterte satsningene i IVTs forskning. Et fakultet på IVTs 
størrelse vil også forske på alle områder som er knyttet til basis undervisning og på nye områder 
som ligger utenfor de definerte, strategiske hovedlinjene. Behovene kan oppstå på grunn av nye 
teknologiske gjennombrudd, eller akutte behov i samfunnet. I sin natur ligger slike områder 
utenfor denne planen og beslutningene vil tas av fakultetets ledelse når behovene eller 
mulighetene oppstår.  
 

3.4 Kvalitetsfremmende	veivalg	
Det følgende beskriver hvilke retninger IVT vil dirigere fagmiljøene mot, med hensyn på 
rammebetingelser, bruk av virkemiddelapparat og utnytting av ressurser.  
 

3.4.1 Organisering	og	finansiering		
 IVT skal i planperioden konsentrere sine ressurser om færre og større forskningsoppgaver 

rettet mot Norges konkrete behov. 
 Fakultetet har som ambisjon å være vert for store nasjonale- og internasjonale programmer 

innenfor de strategiske forskningsområdene. 
 Finansieringen av forskningen skal i større grad skaffes gjennom EU-midler. Fakultetet skal 

strekke seg etter å oppnå 100MNOK i 2020. Valg av forskningsområder og samarbeidende 
institusjoner skal reflektere dette. 

 En betydelig del av forskningen skal skje i samarbeid med eksterne virksomheter (næringsliv 
og forvaltning). 

 Forskningen ved IVT skal prioritere områder hvor fakultetet er eller kan bli internasjonalt 
fremragende.   

 IVT skal samarbeide med andre fakulteter ved NTNU, SINTEF og verdens ledende 
universiteter og forskningsmiljøer. 



 
 Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Dato: 08.06.2012 

Kunde:  Rev.: 04 

Tittel: Fagplan 2011 - 2020 Side: 11 av 36 

 
 
 Forskningen skal primært skje i samarbeide med forskningsmiljøer og virksomheter som er - 

eller kan bli verdensledende.  
 Forskningen kan ta utgangspunkt i grunnleggende kompetanseområder som kan ha ulike 

anvendelser.   
 

3.4.2 Robuste	og	kompetente	fagmiljøer	
For å nå disse ambisiøse målene skal IVTs kompetanse samles i robuste og over-kritiske 
fagmiljøer som fokuserer på målene, anvendelsene og kompetansebehovene i de strategiske 
forskningsområdene. Fokusering gir styrke og skaper resultater.  
 

3.4.2.1 IVTs	Fagmiljøer	
Faggruppeevalueringen i 2011 vurderte kvaliteten på IVTs 29 faggrupper og rangerte dem på en 
skala fra 1 til 5. Beskrivelse av evalueringen er presentert i delrapport B  
 Alle fagmiljøer skal planlegge hvordan de skal bedre sin forskningsaktivitet og tilstrebe 

internasjonalt fremragende nivå (4 eller 5) innen 2015.  
 De strategiske forskningsområdene skal primært koordineres av fagmiljøer som har fått 

vurderingen 4 eller 5. Fagmiljøer som er vitale for de strategiske forskningsområdene, men 
som har lavere evaluering må styrkes, eventuelt samordnes med beslektede miljøer. 
Alternativt skal de strategiske forskningsområdene søke samarbeid med forskningsmiljøer 
utenfor IVT. 

 

3.4.2.2 Strategisk	personalplan	
De viktigste fagmiljøene er definert for hvert av de strategiske forskningsområdene.  
Disse fagmiljøene skal prioriteres i den nye strategiske personalplanen. 
 
IVT har våren 2012 i underkant 200 faste vitenskapelige stillinger. Det kan regnes med en 
moderat vekst i planperioden. Akademiske stillinger fases inn på utpekte områder med behov for 
styring av faglig kompetanse og kapasitet.  
 Det skal lages en ny strategisk personalplan for IVT med utgangspunkt i fagplanen.  
 Fagmiljøene skal ha over-kritisk bemanning. 

3.4.3 Ekstern	kompetanse	og	konkrete	samarbeidsrelasjoner	
Forskning er et lagarbeid og forskningen må skje i samarbeide med andre fakulteter ved NTNU, 
Norges og verdens ledende universiteter og forskningsmiljøer. Gode menneskelige relasjoner 
bygges ved å løse oppgaver sammen. Kvalitet er viktigere enn kvantitet.   
 På områder hvor IVT ikke er, eller vil/kan bli fremragende skal det søkes samarbeid med 

andre forskningsmiljøer 
 De strategiske forskningsområdene skal identifisere sine viktigste eksisterende eller ønskete 

samarbeidspartnere.  
 Disse samarbeidsrelasjonene skal prioriteres og det skal bygges langvarige relasjoner 

gjennomfelles forskningsoppgaver og utveksling av akademisk ansatte og studenter.  

3.4.4 Forskning	og	forskningsbasert	utdanning	
Forskningen ved IVT utføres av doktorgradskandidater, postdoc og forskere i samarbeid med 
professorer og førsteamanuenser. Forskningsresultater danner grunnlag for utdanningstilbudet 
generelt og innen fordypningsemner på masternivå spesielt. 
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Et viktig virkemiddel for økt forskningskapasitet er doktorgradskandidater og postdoc-stillinger. 
For IVT er gjennomsnittlig produsert antall doktorgrader pr fast vitenskapelig ansatt 0,37 i 2011. 
 På instituttnivå skal fordelingen for professorer og vitenskapelig ansatte være 40 % 

undervisning, 40 % forskning og 20 % administrasjon, strategi og felles aktiviteter 
 Fram mot 2020 skal faste vitenskapelig ansatte til enhver tid ha minst tre 

doktorgradskandidater. 
 Masterstudentene skal trekkes aktivt med i forskningen gjennom praktiske oppgaver på 

laboratoriene og arbeidet med sine masteroppgaver.  

3.4.5 Forskningsprogrammer	
Innen Norge og EU er trenden at det etableres større, langvarige forskningsprogrammer. Dette 
sikrer langvarig finansiering og stordriftsfordeler ved bruk av laboratorier og rapportering. Mye 
av de finansielle midlene kanaliseres gjennom disse store programmene. Det forventes at en 
økende del av den norske finansieringen vil komme gjennom EU-systemet. 
 IVT skal tilstrebes å organisere forskningen i store, langvarige programmer.  
 IVT skal aktivt søke EU-finansiering for de strategiske programmene der det er relevant.  
 
De strategiske forskningsprogrammene vil kreve kompetanse fra flere faggrupper, institutter, 
fakulteter samt SINTEF og andre miljøer utenfor NTNU. IVTs teknologiske kjernekompetanse 
må settes inn i en menneskelig og samfunnsmessig kontekst for å skape nyttig, lønnsom og varige 
resultater. På anvendelsesbasert forskning er samarbeid med næringslivet en forutsetning for gode 
resultater og nødvendig finansiering. 
 De strategiske forskningsoppgavene skal løses i samarbeide med andre fakulteter på NTNU, 

SINTEF, andre ledende universiteter og forskningsmiljøer. 
 Der det er relevant skal den anvendelsesorienterte forskningen utføres i samarbeid med 

næringsliv og/eller forvaltning.  

3.4.6 Laboratorier	og	infrastruktur	
Både forskning og utdanning er avhengig av laboratorier med moderne utstyr og tilstrekkelig 
kapasitet. Faggruppeevalueringen i 2011 viste at IVTs laboratoriefasiliteter er godt bevart i 
europeisk målestokk. Denne tilstanden må bevares og bygges videre ut, det er av avgjørende 
betydning at laboratoriene er under kontinuerlig oppgradering.  
 Laboratorier og infrastruktur skal tilpasses utfordringene i de strategiske forskningsområdene. 

På noen utvalgte områder skal NTNU i samarbeid med SINTEF ha verdensledende 
infrastruktur.  

 
Følgende nye laboratorier vil være helt sentrale i fagplanen:  
 ECCSEL – Karbonfangst og lagring (samarbeid med NT-fakultetet) 
 ZEB-lab – laboratorium for nullutslippsbygg (Samarbeid med AB-fakultetet og SINTEF) 
 Ocean Space Center - Forskning i havrommet (samarbeid NTNU - SINTEF) 
 Lab for økt oljeutvinning (Samarbeid med NT-fakultetet og SINTEF) 
 
Strategi for utvikling av laboratorier presenteres i laboratorieutvalgets rapport som konkluderer på 
grunnlag av de faglige prioriteringene gitt i denne fagplanen. 

3.4.7 Kvalitet,	produktivitet	og	synlighet	
IVT skal være synlig blant verdens ledende universiteter og levere forskning med høy kvalitet og 
relevans. IVTs forskning skal forbedres med hensyn til kvalitet, produktivitet og synlighet.  
 Det skal etableres forskningsfellesskap og nødvendig støtteapparat for doktorgradskandidater.  
 Gode verktøy og arbeidsmetodene skal identifiseres og innføres der det er relevant. 
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 Forskningsresultater skal publiseres i internasjonale anerkjente kanaler. Dette skal følges opp i 

linjen. 
 Publiseringen av forskningsresultater i internasjonalt anerkjente media skal økes. 
 Publiseringer skal være relevant og skape grunnlag for siteringer fra andre forskningsmiljøer 

3.4.8 Formalisert	kontakt	med	næringsliv	og	forvaltning	
IVT skal utføre grunnleggende forskning og forskning som er relevant i forhold til behov i 
næringsliv og forvaltning.  God kontakt med næringsliv og forvaltning er avgjørende for å sikre 
dette. Alle de strategiske forskningsområdene skal knyttes opp mot en eller flere næringsringer. 
På områder hvor det ikke er etablert slike næringsringer skal dette etableres. 
 
Næringsringene skal brukes til å: 
 Gi råd om handlingsplaner og strategi 
 Gi tilbakemeldinger på forskningens relevans 
 Finansiere nye professorater i en oppstartfase 
 Definere og finansiere oppgaver for doktorgradskandidater 
 Bidra til flere ansatte i næringsliv og forvaltning med doktorgrad. 
 

3.5 Strategiske	forskningsområder	2012	–	2020	
IVT skal i større grad satse på å organisere sin forskning i sentervirksomhet. Dette er ordninger 
som eksisterer i dag og som er nødvendig for langsiktig og god finansiering av 
forskningsaktivitet. De tre primære finansieringsmekanismene som forskningsrådet tilbyr for 
senterorganisering er  
 Senter for fremragende forskning (SFF) 
 Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og 
 Senter for forskning på miljøvennlig energi (FME) 

 
Disse er mekanismer som finansierer forskning over til sammen åtte til ti år med 
midtveisevaluering. 
 

3.5.1 Eksisterende,	strategiske	forskningssentra	ved	IVT	
IVT er i 2012 vertskap for, eller deltaker i til sammen 14 slike forskningssentra. Disse skal 
fullføres i planperioden, og nye strategiske satsninger skal koordineres med eller bygge videre på 
disse. Tabell 4 gir en oversikt over hvilke sentra IVT er involvert i pr 01.04.2012.  
 
Tabell 4, oversikt over sentra hvor IVT er involvert pr 01.04.2012 

Senter (-utløpsår) Full tittel og lenke til nettside 
SFF CeSOS (-2012) Center for Ships and Ocean Structures * 
SFF Geohazards (-2012) International Center for Geohazards 
SFF CBC (-2017) Center for Biomedical Computing 
SFI IO-Center (-2014) Integrated Operations in Petroleum * 
SFI Norman (-2014) Norwegian Manufacturing Future 
SFI Coin (-2014) Concrete Innovation Center  
SFI SIMLab (-2014) Structural Impact Laboratory * 
SFI Create (-2014) Aquaculture Technology 
SFI FACE (-2014) Multiphase Flow Assurance Innovation Center 
FME Nowitech (-2017) Norwegian Research Center for Offshore Wind Technology 
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FME BIGCCS (-2017) International Carbon Capture and Storage Research Center 
FME Cedren (-2017) Center for Environmental design of Renewable Energy 
FME ZEB (-2017) Zero Emmission Buildings 
FME Cenbio (-2017) Bioenergy Innovation Center 
FME CenSES (-2017) Center for Sustainable Energy Studies 
SFI SAMCOT (-2019) Sustainable Arctic and Marine Coastal Technology * 
SFI SBBU (-2019) Drilling and Wells for Improved Recovery 
 
* Sentra hvor IVT er vertsfakultet 
 
Forskningsrådet hadde i 2011 sin tredje utlysning av SFF-midler, og miljøer ved IVT har vært 
involvert i sju søknader.  Disse er oppsummert i Tabell 5. Søknaden SFF AMOS gikk videre til 
andre runde, og søknadsfrist for runde 2 er 22. august 2012. 
 
Tabell 5, oversikt over søkte SFF i utlysning med søknadsfrist 8. juni 2011 

Senter  Full tittel Involverte fagmiljøer IVT 
SFF AMOS  Autonomous Marine Operations 

and Systems * 
Marine konstruksjoner 

SFF Center for Industrial 
Ecology 

Center for Industrial Ecology * Industriell økologi, 
produktdesign, vann og miljø 

SFF CeMAP Center of Excellence for Major 
Accident Prevention * 

RAMS, marine systemer 

SFF Geophysics Geophysical Methods for 
Subsurface Imaging and 
Monitoring  * 

Petroleumsteknologi,  

SFF TCCL Trondheim CO2 Capture 
Laboratories 

Termisk energi 

SFF Bridging Scales Computational SFF for Atomistic 
Modeling in Physics and 
Chemistry  

Materialer 

SFF GeoRisk Disaster 
Reduction Center 

Georisk Disaster Reduction 
Center – New understanding and 
integrated solution for a safer 
society 

Geoteknikk  

 
* Søknader hvor IVT er søker. 

3.5.2 Tematiske	satsningsområder	
NTNU har seks satsingsområder innen forskningsfelt som er betydningsfulle for Norge. IVT har 
et tungt engasjement i flere av disse. NTNU skal i løpet av 2013 etablere 3-5 institusjonelle 
strategiske satsninger som skal avløse de nåværende tematiske satsningsområder. Denne 
fagplanen danner grunnlag for IVTs innspill til den sentrale satsningen, og følgende forslag er 
spilt inn:  

 Energi 
 Havromsteknologi 
 Bærekraftig samfunnsutvikling 
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3.6 IVTs	utvalgte	strategiske	Forskningsområder	
 
Det følgende er korte beskrivelser av hvert av de 16 strategiske forskningsområdene. Disse er 
retningsgivende for forskningsaktivitetene fram mot 2020 men er ikke beskrevet i detalj på dette 
stadiet. Basert på disse beskrivelsene og mer detaljerte beskrivelser i Delrapport B vil det 
utarbeides årlige handlingsplaner for forskningen ved IVT samt konkrete søknader for hvert 
prosjekt. 
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3.6.1 Metoder	for	leting	etter	og	utvinning	av	olje	og	gass	
Tilknyttet forskningsmål: Energi  
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper ved IVT: Petroleumsteknologi og anvendt 
geofysikk (IPT), Petroleumsgeologi (IGB)  
 
Sentrale forskningsutfordringer: Den globale energietterspørsel anslås å øke med rundt 50% de 
neste 25 årene.  Hydrokarboner forventes å fortsatt utgjøre 60-80% av energitilførselen. For å 
klare dette må vi finne flere olje- og gassfelt, og utvinne bedre fra eksisterende felt. På norsk 
sokkel er det fortsatt et stort potensiale for nye felt, som siste års funn i så vel modne som nye 
områder har vist. Det er ennå store arealer som ikke er undersøkt. Den gjennomsnittlige 
utvinningsgraden fra norske oljefelt må økes kraftig fra dagens 46%. Deponering av CO2 og bruk 
av CO2 for å øke utvinningen av olje vil få sterkt fokus fremover. 
 
Forskningsområder: 
 Bassengmodellering og utvikling av nye og bedre geologiske letemodeller   
 Tektonikk, bassengutvikling og reservoargeologi i arktiske sokkelområder  
 Forbedring av seismisk avbildning av komplekse reservoarer, og reservoarer som befinner seg 

under salt og basalt, samt utvikle nye metoder for å kombinere seismiske, elektromagnetiske 
og gravimetriske målinger 

 Bedre seismiske metoder for overvåkning av reservoarer og nye modeller for å oppnå økt 
utvinning av olje og gass, og for sikker lagring av CO2 i undergrunnen 

 Forbedring av system og metoder for raskere boring og reduserte bore- og brønnkostnader  
 Forbedring av produktiviteten til brønner i nye og modne felt 
 Utvikling av mer kostnadseffektive undervannsløsninger  
 Bedre geologisk, seismisk og petrofysisk reservoarbeskrivelse og bedre og hurtigere 

reservoarsimuleringsmodeller  
 Mobilisering av olje som er immobil etter vann- eller gassflømming ved bedring av metoder 

som blandbar gassinjeksjon, CO2-injeksjon, lav salinitets vanninjeksjon, surfaktantflømming, 
mikrobiell flømming, nye ”super-kjemikalier”, og nano-partikler for reduksjon av 
grenseflatespenningen mellom olje og vann  

 Bedre fortrengning av den mobile oljen gjennom flere brønner, polymerinjeksjon, 
soneisolering med kjemikalier og vann-alternerende-gass-injeksjon 

 Integrerte operasjoner 
 
Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere:  
Institutt for geologi og bergteknikk og Institutt for petroleumsteknologi har 20 fulltids 
vitenskapelige ansatte og 17 II-stillinger innen petroleumsfagene, samt 60-70 
doktorgradskandidater. Omfattende samarbeid ved NTNU med nanoteknologi, kjemi, fysikk, 
kjemisk prosessteknologi, bioteknologi, data, kybernetikk, industriell økologi. Nettverk av 
internasjonale forskningspartnere. Det er behov for flere forskere innen petrofysikk og 
petroleumsgeologi. 
 
Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje: 
Samarbeid med over 20 norske oljeselskaper og leverandører bidrar årlig med rundt 45 MNOK i 
forskningsstøtte. SFI IO med årlig budsjett på rundt 45 MNOK. Forskningspartner i SFI SBBU, 
FME BIGCCS. Petromaks, Søknad om SFF. Et nytt nasjonalt senter for økt oljeutvinning er under 
vurdering i OED, og NTNU søker en aktiv rolle i dette hvis det blir realisert. 
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3.6.2 Marine	operasjoner	og	installasjoner	i	krevende	marint	miljø	
Tilknyttet forskningsmål: Havrommet 
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper ved IVT: Marine konstruksjoner (IMT), marin 
byggeteknikk (BAT),  
 
Sentrale forskningsutfordringer: De siste 10 år har vist økende kommersiell og politisk 
interesse for både Arktis, offshore vind teknologi og havbruk. I tillegg skal vi fortsatt bygge opp 
under olje og gass utvinning. EU har konkrete politiske mål om vesentlig økt andel vindenergi, 
som betyr utbygginger i mer krevende marine miljøer og større vanndyp enn tidligere, og økt 
fokus på sikkerhet og driftsregularitet. USGS anslår at 30 % av verdens uoppdagete olje befinner 
seg i Arktis, i tillegg er det store mengder gass i områdene. Disse farvannene er sårbare og langt 
borte fra annen infrastruktur. Sikker og pålitelig design, installasjon og drift av bunnfaste og 
forankrede konstruksjoner, rørledninger og skip til arktiske forhold gir nye teknologiske 
utfordringer og krever grundigere kunnskap om det fysiske miljøet enn hva som er tilgjengelig i 
dag. Videre ekspansjon av havbruk og fornybar energi vil foregå offshore på eksponerte 
lokaliteter. Erfaring fra offshore olje og gass vil videre kunne benyttes til utvikling av disse 
næringene. 
 
Forskningsområder: 
 Skip, rørledninger, bunnfaste og forankrede konstruksjoner i islagte farvann / kyster 
 Karakterisering av havmiljø og isforhold, både fysio-mekanisk og statistisk 
 Numerisk og fysisk modellering av skip-is interaksjon, inkludert dynamisk posisjonering 
 Numerisk og fysisk modellering av interaksjon mellom is og faste og forankrede 

konstruksjoner 
 Is-overvåking og håndtering rundt forankrede konstruksjoner (ice management), og is-

påkjenninger på moloer og andre kystkonstruksjoner 
 Håndtering av oljesøl i islagte områder 
 Koblet virkning av ulike miljølaster som bølger, strøm, vind, temperatur, mørke og is. 
 Logistikk (lange avstander, mørke og kulde) 
 Fundamentering og design av bærende konstruksjoner 
 Pålitelighets- og risikoanalyse av marine operasjoner i forbindelse med installasjon, drift og 

vedlikehold, forebygging av store ulykker 
 Bølger og bølgekrefter på dypt og grunt vann 
 Erosjon rundt fundamenter 
 Regulering og optimalisering av enkeltstående vindmøller og parker 
 Fjernovervåking og undervannsrobotikk 
 Modellering og simulering av integrerte systemer og operasjoner 
 Effektiv og konkurransedyktig produksjon av skip, utstyr og marine havbruksanlegg 
 Sjøbasert oppdrett på eksponerte lokaliteter 
 
Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere:  
NTNU - marine systemer, RAMS, teknisk kybernetikk, produksjon, konstruksjonsteknikk, 
elektroteknikk og telekommunikasjon, telematikk, MARINTEK, SINTEF, DNV, Statoil, 
utstyrsleverandører, skipstekniske konsulenter, verft, rederier, havbruksselskaper, universiteter og 
høyskoler i Norge og internasjonalt. 
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Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje: 
Forskningsrådet, EU, utstyrsleverandører, rederier, oljeselskaper. Det bør utvikles en SFI søknad i 
samarbeid med Maritim 21.  
 

3.6.3 Materialer	og	konstruksjoner		
Tilknyttet forskningsmål: Teknologi/system   
 
Denne satsningen har fokus på koblingen mellom material og konstruksjonsoppførsel, og to 
skisser til aktiviteter er beskrevet i det følgende:. 
 
1) Konstruksjoner utsatt for ekstreme laster 
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper ved IVT: SIMLab (KT), Marine konstruksjoner 
(IMT), betong, (KT),  
 
Sentrale forskningsutfordringer: Det er i dag et økende behov i Norge for å beskytte viktig 
infrastruktur mot terrorangrep samt å redusere konsekvensene ved eventuelle ulykker innen 
landbasert industri, skipsfart og innen olje- og gassnæringen. Her inngår også beskyttelse ved 
transport av farlig gods, sikker infrastruktur langs norske veier og kollisjon mellom kjøretøyer. En 
rasjonell metode for å forhindre ulykker, og dermed skadeomfanget, er å gjennomføre risiko- og 
sårbarhetsanalyser. Slike analyser krever imidlertid at man er i stand til å bestemme 
konsekvensene når en handling eller ulykke er definert. Dette medfører at man trenger kunnskap 
om hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg når disse utsettes for store 
deformasjonshastigheter fra en definert ulykke eller hendelse.   
Faggruppen SIMLab ved Institutt for konstruksjonsteknikk har de siste 25 år bygget opp en 
internasjonalt ledende kompetanse innen oppførsel til materialer og konstruksjoner utsatt for støt 
og kollisjonslaster. Dette har blant annet resultert i at faggruppen ble tildelt et senter for 
forskningsdrevet innovasjon (SFI) av Norges forskningsråd for perioden 2007-2014. Faggruppen 
har det siste året fått sterke oppfordringer av to evalueringspanel (SFI-evaluering, 
faggruppeevaluering ved IVT-fakultetet) om å se på mulighetene til å fortsette aktiviteten etter 
2014. Dette har resultert i en rekke møter med norsk og internasjonal industri samt med offentlige 
etater som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), 
Petroleumstilsynet (Ptil) og Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB). Konklusjonen fra 
disse møtene er at det er et behov for et langsiktig forskningsprogram med fokus på 
konstruksjonssikkerhet, og hvor utdanning av masterstudenter og doktorgradskandidater er et 
viktig element. Faggruppen har som mål å søke om en ny SFI i 2013 for å etablere ny kunnskap 
for innovasjon og verdiskapning innen oppførsel og design av komponenter og konstruksjoner 
utsatt for ekstreme lastvirkninger fra terrorisme, ulykker innen transport og innen olje- og 
gassnæringen. Aktuelle materialer er aluminium, stål, titan, fiberarmerte plaster, kompositter, 
glass og betong. 
 
Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere:  
Forskningen vil være basert på numerisk modellering av materialer og konstruksjoner kombinert 
med fysiske tester. Potensielle industripartnere: Forsvarsbygg, Hydro Aluminium, Benteler 
Aluminium Systems, Statoil, Norconsult, Reinertsen Engineering, FMC-Kongsberg, Aibel, DNV, 
Aker Solutions, Statens vegvesen, NSM, PST, DSB, Norsk betongindustri, SSAB, europeisk 
bilindustri etc. Forskningspartnere: SINTEF, Institutt for materialteknologi (NTNU), Ernst Mach 
Institute (EMI Tyskland), JRC-Ispra (Italy), University of Florida (USA) osv.  
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Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje: SFI-søknad i 2013. Hvis 
søknaden blir akseptert vil et nytt senter se dagens lys i januar 2015. 
 
2) Nye materialløsninger 
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper ved IVT: Nanomekanikk (KT), Material (IPM), 
Bygg og anleggsteknikk (BAT), Betong (KT)  
 
Sentrale forskningsutfordringer: Material og nanoteknologi er utløsende for innovasjon og 
verdiskapning knyttet til alle de fire hovedmålene for IVT. Utvikling av nye materialer og smarte 
løsninger i tillegg til karakterisering og modellering av materialer- og konstruksjoners egenskaper 
og oppførsel er helt sentrale tema for å sikre norsk industris utvikling og konkurranseevne i et 
internasjonalt marked i fremtiden. Grunnleggende kunnskaper og kompetanse innenfor disse 
områdene vil derfor være avgjørende for Norge.  Aktiviteten innenfor energisektoren, spesielt olje 
og gass, vil fortsatt ha meget stor betydning for sysselsettingen og verdiskapingen i Norge.  
Norske leverandørbedrifter er verdensledende innenfor utvikling og produksjon av avansert utstyr 
for krevende miljø (e.g. undervannsproduksjonssystem). Utviklingen fremover går mot 
produksjon i stadig mer ekstreme betingelser (e.g. arktiske områder, høyt trykk/høy temperatur) 
hvor materialteknologi blir enda viktigere.  Økt oljeutvinning er et annet sentralt forskningstema 
hvor bruk av nanopartikler / nanofluider, kan ha et stort økonomisk potensiale.  Bygg og 
anleggssektoren står også overfor store materialtekniske utfordringer fremover, spesielt knyttet til 
energieffektivt byggeri.  Her vil også nanoteknologi stå sentralt. I tillegg vil vareproduserende 
industri i Norge ha spesielle behov og utfordringer knyttet til materialteknologi og bruk av denne. 
 
Forskningsområder: 

 Grunnleggende kunnskap om materialers oppførsel 
 Karakterisering av materialegenskaper  
 Tverrfaglig modellering av materialer og komponenters egenskaper og oppførsel  
 Nanoteknologi for spesialtilpasning av materialegenskaper 
 Utvikling av nye materialer og konstruktive løsninger basert på kompositt materialer 
 Nanoteknologi for økt oljeutvinning  
 Utvikling av nye materialer og design for energieffektive bygninger 
 Optimalisering av fremstillings- og produksjonsprosesser 
 Modellering av biologiske materialer  

 
Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere:  
Produktutvikling, Bygg og anleggsteknikk, Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, Marine 
konstruksjoner, Biomekanikk, DAM, Materialteknologi (NT), ZEB, COIN, Nowitech, 
elektroteknikk og telekommunikasjon,.  Materialteknologi er et viktig element i flere av de 
foreslåtte strategiske satsningsområdene. Aktiv og nær kontakt med disse er viktig for å sikre 
koordinering og felles utnyttelse av ressurser ved IVT. I tillegg vil kontakt med industrien i Norge 
være viktig; oljeselskap, service- og leverandørbedrifter, byggenæringen. Samarbeid med 
høyskoler og universitet i Norge og utlandet vil også være et viktig element. 
 
Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje: 
Forskningsrådets program RENERGI, PETROMAKS, NANO2021; EU FP7 NMP; Oljeselskap, 
leverandørindustrien.  I tillegg må materialteknologi knytte seg opp mot nye SFF/SFI søknader 
som IVT prioriterer å utarbeide i fremtiden. 
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3.6.4 CO2‐fangst	og	‐lagring	
Tilknyttet forskningsmål: Energi, Havrommet, Verdiskaping 
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper ved IVT: Termisk Energi (EPT), 
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (IPT) 
 
Sentrale forskningsutfordringer: 
1. Termiske kraftproduksjonsprosesser som muliggjør CO2‐fangst. I tradisjonelle kraftprosesser 

for kull, olje og naturgass, vil CO2 være i atmosfærisk røykgass med relativt lav konsentrasjon. 
CO2-separasjon vil måtte foregå ved lavt partialtrykk og dermed høyt energiforbruk. En 
utfordring er å utvikle kraftprosesser hvor CO2 kan skilles ut ved høyt partialtrykk. 

2. Integrasjon av CO2-fangst i industrielle prosesser. Selv om de største kildene for CO2 er 
kraftverk, er det en rekke industriprosesser (for eksempel sement, raffinerier, 
naturgassprosessering, ammoniakkproduksjon, stålproduksjon, aluminiumsproduksjon) som 
slipper ut betydelige mengder CO2, og i en del tilfeller ved høy konsentrasjon. Utfordringene 
ligger i stor grad i prosessintegrasjon, samt i å vurdere hvordan industriprosessene kan endres 
for å kunne fange inn CO2 lettere med hensyn til utstyrsbehov og energibruk. 

3. Prosessintegrasjon av delprosesser i CO2‐fangst for lavere energibruk. Lavere energibruk for 
CO2-fangst er en stor utfordring for kostnadsreduksjon. I typiske prosesser med CO2-fangst er 
det behov for både varme ved ulike temperaturer og arbeid. CO2-fangst innebærer stort 
energibehov ved lave temperaturer og denne varmen kan potensielt tas fra andre prosessavsnitt. 

4. Redusert energiforbruk i separasjonsprosesser. CO2-fangst kan innebære bruk av 
separasjonsmetoder som absorpsjon, adsorpsjon, membraner, destillasjon ved lave 
temperaturer, anti-sublimasjon, og luftseparasjon. Selv om prosessene er kjent, og i industriell 
bruk, er det for gassen CO2 et betydelig potensial for å redusere energibruk.  

5. Transport og logistikk i transportsystemer for CO2. CO2 vil måtte fanges inn fra et stort antall 
kilder for å kunne bidra til å redusere den globale drivhuseffekten. Lagringsstedene er typisk 
andre steder enn der CO2 fanges inn. Økonomisk optimalisering av et rørledningssystem for 
CO2-transport er en utfordring. Likeledes å finne metoder og teknologi for å hindre rørbrudd og 
lekkasjer under endringer av strømningsmengder med tilhørende trykkendringer. 

6. Sikker og effektiv lagring av CO2. Lagring av CO2 kan bli en av de største utfordringene for å 
realisere CCS i stor skala. Det er stort behov for å utvikle modeller for CO2-lagring i ulike 
typer formasjoner. Videre er det behov for mer kunnskap om tetningsbergarter over soner hvor 
CO2 kan lagres, og det er behov for mer kunnskap om kjemien mellom CO2 og bergartene i 
lagringssonen. 

7. Drift og pålitelighet for systemer med CO2‐fangst. CO2-fangst fra et stort antall kraftverk 
(mange hundre bare i Europa for å ha betydning for drivhuseffekten) tilsier at mange av 
kraftverkene med CO2-fangst må kjøres på varierende og til tider på lav last. Dette setter krav 
til at innfangingsprosessen for CO2 må være i stand til å fange inn CO2 fra en variabel 
gassmengde og variabel CO2-konsentrasjon, noe som innebærer vurderinger og analyser av 
lastendringer og transiente forhold. 

 
Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere:  
Industriell økologi, industriell prosessteknikk, strømningsteknikk, sikkerhet og pålitelighet, 
kjemisk prosessteknologi, teknisk kybernetikk, datateknikk og telematikk.  
 
Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje:  
Olje- og gassindustri, engineeringsselskaper, leverandørindustri, NFR, EU. Et viktig initiativ 
innen CCS ved NTNU er ECCSEL – et initiativ til å danne et europeisk nettverk av CCS-
laboratorier innen for ESFRI Roadmap.  
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3.6.5 Sikkerhet,	risikoanalyse	og	forebygging	av	store	ulykker		
Tilknyttede forskningsmål: Teknologi/system. 
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper ved IVT: RAMS (IPK),  
 
Sentrale forskningsutfordringer:  
Det norske samfunnet er opptatt av å sikre personer, miljø og verdier av stor betydning for 
samfunnet mot større ulykker. Det forventes at teknologiutvikling og nye driftsformer for 
aktiviteter som kan medføre en storulykke, slik som i olje og gassvirksomhet, ikke går på 
bekostning av sikkerhet. Klarer ikke industrien å oppnå dette, vil mange av de planlagte 
aktivitetene i mer sårbare havområder stanses etter påtrykk fra ulike organisasjoner og politiske 
partier. Petroleumstilsynet har som målsetting at Norge skal være verdensledende på sikkerhet 
innenfor olje- og gassvirksomheten. Dette krever mer kunnskap og metoder for forebygging. 
Dette inkluderer utvikling av ny kunnskap om fenomener knyttet til konsekvenser slik at disse kan 
tas hensyn til når nye tekniske løsninger utvikles. Utvikling av nye modeller og analysemetoder 
står sentralt, eksempelvis: 
 Metoder for risikoanalyser som bedre håndterer komplekse systemer der operasjonelle og 

miljømessige forhold er gjenstand for endringer 
 Metoder for å analysere og vurdere effekt av risikoreduserende tiltak i komplekse systemer 

der samhandling mellom mennesker, teknologi og organisasjoner er avgjørende for 
sikkerheten  

 Metoder for vurdering av integritet av sikkerhetsbarrierer med fokus på instrumenterte 
sikkerhetssystemer. Utvikle mer kunnskap om faktorer som påvirker integritet i alle faser av 
systemenes utvikling og levetid 

 Modeller som viser hvordan vedlikehold påvirker sannsynligheten for og konsekvensene av 
store ulykker 

 Modeller for beslutningsstøtte i en ulykkessituasjon, for å redusere konsekvenser av ulykker. 
Dette vil si modeller som kan forutsi hva som vil skje i neste fase av et ulykkesforløp og som 
dermed gir de ansvarlige operatører mer tid til å vurdere alternative handlinger  

I tillegg til metodeutvikling er det også behov for grunnleggende forskning knyttet til fenomener 
ved store ulykker. Blant disse legges det vekt på:  
 Storskala eksperiment med brann og LNG-lekkasjer i samarbeid med SINTEF-NBL  
 Utvikle modeller for vekselvirkning mellom turbulent strømning og kjemiske reaksjoner; bruk 

av turbulensmodeller og mekanismer for kjemisk kinetikk i numerisk fluidmekanikk  
 Numeriske beregninger basert på storevjesimulering og direkte numerisk simulering av 

turbulent forbrenning; prøve ut enklere, men avanserte metoder for å regne på storskala 
brannutvikling 

 Utvikle modeller for termodynamiske egenskaper for situasjoner som er aktuelle ved raske 
trykk- og temperaturendringer, kombinert med numeriske strømningsmodeller 

 Utvikle modeller og metoder som grunnlag for å analysere risiko ved marine operasjoner 
 
Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere:  
Ca. 12 professorer, 3 prof II. NTNU/SINTEF gjennom Geminisenteret ROSS, Termisk energi, 
Strømningsteknikk, Marine systemer, Bygg- og anleggsteknikk, faggrupper hos andre fakulteter 
ved NTNU samt i SINTEF, konsulentselskaper (DNV, Scandpower, Safetec, m.fl.); 
Petroleumstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.   
 
Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje:  
Olje-/gassindustri, Konsulentselskap, Forvaltningsorgan, Forskningsrådet (SFF)  
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3.6.6 Rent	vann	til	Norge	og	verden	
Tilknyttet forskningsmål: Funksjonell og bærekraftig infrastruktur og bygget miljø 
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper ved IVT: Vann og avløpsteknikk (IVM), Ind 
Ecol (EPT),  
 
Sentrale forskningsutfordringer: Befolkningsvekst, urbanisering, klimaendringer og generelt 
økte krav til miljøstandard skaper store utfordringer for vann og avløpssystemer som delvis er 
gamle og utslitte; internasjonalt men også i høy grad i Norge (jfr ”State for the Nation”, 2010). 
Eksempler er økende hyppighet av oversvømmelser i urbane områder og av driftsavbrudd i 
vannforsyning eller avløp på grunn av skader eller manglende kapasitet. Det vil være behov for 
meget store investeringer i denne infrastrukturen de nærmeste tiårene og ledende økonomer mener 
at vann og avløpsindustrien på verdensbasis vil oppleve en formidabel økonomisk vekst i det 21. 
århundre. Dette skaper store utfordringer og muligheter som må møtes med økt forskningsinnsats.  
Eksempler: 
 Sikkert drikkevann ved fjerning av alle typer forurensing, ny renseteknologi – 

energieffektivitet. og optimalisering 
 Energieffektiv avløpsrensing, rensing for gjenbruk av vann, optimalisering av bioenergi fra 

avløpsslam 
 Overvannshåndtering tilpasset virkning av klimaendringer og fortetting av byer 
 Bærekraftig fornyelse av eksisterende vann- og avløpsnett, bygging av nye VA-systemer, samt 

geografisk representasjon av nettet 
 Vannkvalitet i akvakultur - rensing for resirkulering og utslippsbegrensning 
 Eksport av ferskvann fra Norge til Europa – hensiktsmessige transportløsninger 
 Behandling av prosessvann ved oljeutvinning 
 
Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere: IVT har i dag en internasjonalt anerkjent 
forskningsgruppe på dette området. Forskningen dekker i prinsippet hele VA-kjeden fra kilde via 
overføring, behandling og distribusjon til tappekran for vannforsyning og fra sanitærinstallasjoner 
via oppsamling, overføring, rensing og resipient på avløpssiden. IVT disponerer et vannanalyse-
laboratorium, forskningshaller for drikkevann og avløpsvann, samt en avansert feltstasjon for 
urbanhydrologiske målinger på Risvollan. Det er et godt samarbeid med parallell 
forskningsgruppe i SINTEF og med andre institutter ved NTNU, bla innen kjemi, kjemisk 
prosessteknologi, bioteknologi og risikoanalyse, samt med IndEcol.  Sentrale laboratorier for 
arbeid med rent vann utenom IVT vil være NTNU Nanolab og NTNU Sealab. Det er et potensial i 
utvikling av samarbeid med geomatikk og konstruksjonsteknikk om konkrete tema. Det er videre 
viktig at det nære samarbeidet som eksisterer i dag mellom IVT’s forskergruppe og brukere av 
forskningsresultater i næringslivet og blant myndigheter fortsetter og utvikles videre. 
 
Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje:  
Internasjonal industri; direkte finansiering og laboratoriestøtte (eksempel Siemens, Statoil, 
Metawater, Norconsult). I 2012 1 post-doc og 1 doktorgradsstudent 
Norske kommuner og bransjeorganisasjoner: Prof II stilling 
EU: Deltakelse i prosjekter: TRUST (Pågår), Data4IAM (omsøkt), kommende 
utlysninger/programmer. Dette inkluderer i 2012 1 dr. student i samarbeid med Ind-Ecol 
NTNUs dr. programmer, for tiden 3 post-doc og 4 doktorgradsstudenter 
Prosjektbistanden utenom NTNU vil i inneværende år samlet være 2 mill NOK. Det bør være et 
mål å doble denne til 2015 og videre holde på et nivå tilsvarende 5 mill NOK fram til 2020. 
NTNUs støtte til dr grader innen rent vann bør økes vesentlig i perioden. 
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3.6.7 Naturgass,	olje	og	bioenergi	–	prosessering,	transport	og	sluttbruk	
 
Tilknyttet forskningsmål: Energi, Havrommet, Verdiskaping 
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper ved IVT: Industriell prosessteknikk, Termisk 
Energi, Strømningsteknikk, industriell økologi (EPT) 
 
Sentrale forskningsutfordringer: 
Termodynamikk, fluiddynamikk, masse- og varmetransport og numerisk modellering knyttet til: 
 
1. Flerfasetransport. Utvinning av olje og naturgass setter stadig nye krav til transport av 

brønnstrøm for å kunne utvikle nye felte r på lønnsomt vis. Utfordringer ligger i fysisk 
forståelse og 3D transiente regnemodeller for flerfasestrøm. 

2. Våtgasskompresjon. Mange olje/gass-felter kommer til å trenge bruk av kompresjon på 
brønnhode for å oppnå en høy utvinningsgrad. Utstyr for våtgasskompresjon er i liten grad 
utviklet. Utfordringer ligger innenfor forståelse for termodynamikken for denne type flerfase 
fluider, samt i design og utvikling av utstyrskomponenter knyttet til kompresjon. 

3. Gassprosessering. Dette omfatter separasjonsprosesser for naturgass, både for fraksjonering og 
for utskilling av uønskede komponenter som surgasser (CO2, H2S). Utfordringer omfatter 
hvordan redusere størrelse og energiforbruk i ulike separasjon-prosesser. 

4. LNG‐produksjon og –transport. Omfatter ulike prosessystemer for nedkjøling, separasjon og 
flytendegjøring av naturgass, samt prosesstekniske forhold knyttet til transport av LNG. 
Utfordringene er i stor grad knyttet til prosessdesign, hvor balanse må finnes mellom lavt 
energibruk og kompleksitet i forhold til drift og pålitelighet. En utfordring er også design av 
varmevekslere med svært lave temperaturdifferanser. 

5. Tørrgasskompresjon. Knyttet til rørtransport til eller fra gassprosesseringsanlegg, hvor 
utfordringene er å oppnå lavt energiforbruk og stor driftssikkerhet. 

6. Drivstoff, varme- og kraftproduksjon fra biomasse: forbehandling og oppgradering, transport, 
forbrenning, forurensing og gassrensing. 

7. Bioraffinering: integrert produksjon av nye produkter og bruksområder, samproduksjon av 
brensel, strøm og kjemikalier, prosessintegrering av varmegjenvinning og maksimering av 
konvertering, effektivitet og selektivitet.  

8. Prosessintegrasjon. I prosesser med gassprosessering er det behov for både varme ved ulike 
temperaturer og arbeid. I de ulike prosessavsnittene i gassprosesseringsanlegg og raffinerier er 
det typisk mange fluidstrømmer hvor varmegjenvinning kan benyttes som alternativ til bruk 
av kjølevann. 

9. Sluttbruk av naturgass – forbrenningsprosesser og kjemisk konvertering. Omfatter ulike typer 
forbrenning av naturgass, ulike prosesser hvor forbrenning inngår som for eksempel i 
gasskraftverk, samt prosessdesign og energibruk knyttet til syntesegassproduksjon og 
påfølgende produksjonsprosesser med basis i syntesegass.   

10. Sikkerhet - brann og gasspredning. Omfatter varmebelastning på strukturer i forbindelse med 
brann/flammer og hvordan gassutslipp i prosessanlegg/plattformer forløper med tanke på 
antennelse og eksplosjon. 

11. Drift og pålitelighet. Omfatter optimalisering av drift og vedlikehold, avveininger mellom 
komplekse prosesser med lavt energibruk og enklere prosesser med enkel drift og større 
pålitelighet. 

 
Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere:  
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, sikkerhet og risiko, marine systemer, marine 
konstruksjoner, Kjemisk prosessteknologi (NT), Teknisk kybernetikk (IME), SINTEF Energi 
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Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje:  
Olje- og gassindustri, Engineering selskaper, Leverandørindustri,  
energiselskaper, skog- og landbruksindustri (biomasse) 
 

3.6.8 Offshore	vindkraft	
Tilknyttet forskningsmål: Energi 
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper ved IVT: Strømningsteknikk (EPT), Marine 
konstruksjoner (IMT), Marin byggteknikk og Geoteknikk (BAT)  
 
Sentrale forskningsutfordringer: Vellykket installasjon og drift av offshore vindparker krever 
høy kompetanse innen marine operasjoner, og i Norge har vi lange tradisjoner for dette gjennom 
skipsfart og petroleumsindustrien. Vindturbiner til havs bringer også noen nye problemstillinger 
med seg. Hovedutfordringen for offshore vindkraft er å redusere kostnadsnivået i alle ledd slik at 
energikilden blir mer konkurransedyktig. Dette krever forskning innen mange fagfelt, bl.a.:  
 
Offshore vind karakteristikk og aerodynamisk last; Målt hav-vind på teststasjonen på Titran viser 
betydelig avvik fra spesifikasjoner i standarder. Bedre underlag for analyser krever målinger over 
flere år. Vindmålingene vil også brukes i utvikling av modeller for å varsle endringer i vindstyrke 
og vindretning slik at regulering av turbiner kan starte før endringene i vinden inntreffer. Det 
kreves også detaljerte turbulensmålinger som inngår i designkriteria for beregning av dynamiske 
laster på turbinbladene. Det er store usikkerheter i lastberegning av turbulensfeltet rundt 
turbinene. Ulike CFD modeller gir estimat for turbulent energi som avviker med faktorer opp til 
200. Det er derfor behov for å utvikle mer pålitelige beregningsmetoder. I store vindturbinparker 
vil mange turbiner stå i «waken» bak andre. Effekten produsert fra nedstrøms turbiner er sterkt 
påvirket både av avstand mellom turbinene og hvordan de reguleres. Offshore vindmålingene vil 
utgjøre en viktig basis for et interaksjonsstudium utvidet til fullskala vindforhold.  
 
Fundamentering og bærende konstruksjoner; Det store antallet repeterte laster gjør at vindturbiner 
er svært utsatt for utmatting. Det er viktig å unngå egenfrekvenser som ligger nær de dominerende 
lastfrekvensene. Stivhet og demping for fundamentet og bærende konstruksjoner er nødvendig for 
egenfrekvens- og utmattingsanalyser. Utviklingen går mot stadig større turbiner på økende 
vanndyp. Det må utvikles nye typer fundamentløsninger for flytende turbiner.  Andre aktuelle 
forskningstema: kostnadsreduksjon innen bygging og installasjon, utvikling av sikrere og mer 
effektive marine operasjoner i forbindelse med installasjon og drift.  
 
Effektiv produksjon, sammenstilling og installasjon av offshore vindmøller; Konkurransedyktig 
offshore vindkraftproduksjon krever en betydelig reduksjon av investeringskostnadene. 
Vindprosjekter består av en serie tilnærmet like installasjoner som gir store muligheter for 
repetisjon, standardisering og effektivisering. Det er derfor viktig å utvikle produksjons- og 
logistikkmodeller som utnytter innovasjoner i automatiseringsteknologi og ICT til å oppnå mest 
mulig kostnadseffektiv produksjon, sammenstilling og installasjon av offshore vindmøller.  
 
Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere: Strømningsteknikk med detaljerte 
vindtunnelstudier og operatør for målestasjonen på Titran. SINTEF er viktig partner på beregning. 
Styrkeberegning av struktur og fundament ved Marin teknikk, Marin byggteknikk og Geoteknikk. 
Produksjonsledelse og produksjonssystemer for effektiv produksjon og sammenstilling av 
vindmøller. Nowitech, teknisk kybernetikk og elkraft teknikk.  
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Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje: Finansiering av et professorat 
ved Geoteknikk i 5 år. DNV; Finansiering av Post Doc ved Geoteknikk. NFR; To 
doktorgradsstillinger er ved Geoteknikk via ISP. Norconsult; Delfinansiering av en 
doktorgradsstilling ved Geoteknikk. En sikter videre mot etablering av et EU-prosjekt i samarbeid 
med universitet i Dundee, Bristol, Ålborg med flere. 
 

3.6.9 Et	bærekraftig	og	innovativt	industrielt	Norge		
Tilknyttet forskningsmål: Verdiskaping 
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper ved IVT: Produksjonsledelse (IPK), 
Produksjonssystemer (IPK), Produktdesign (IPD), Produktutvikling, beregning og bearbeiding 
(IPM), Industriell prosessteknikk (EPT) 
 
Sentrale forskningsutfordringer:   
Det norske samfunnet er avhengig av en bærekraftig verdiskaping, og industrien er ryggraden i 
denne verdiskapingen. Utvikling, utnytting og ledelse av teknologi for å designe, utvikle, 
produsere og levere produkter og tjenester, basert på våre naturgitte og kompetansemessige 
forutsetninger må prioriteres. Fremtidens produkter, tjenester, produksjonssystemer, verdikjeder 
og infrastruktur må møte kravene til bærekraft. Prosesser og produkter må effektiviseres med 
hensyn på bruk av både energi, tid og materialer,og støttes av intelligente systemer. Forskningen 
skal være målrettet mot å skape en fremtid for produksjon i Norge: 
 Design, utvikling og produksjon av komplekse og avanserte teknologiske produkter forankret i 

nasjonale og regionale styrker og kompetansefortrinn (offshore, subsea, marin, bærekraftig 
energi, arktisk teknologi, elektronikk etc) 

 Industrielle og kommersielle verdikjeder for mat og fisk, med fokus på bærekraft, kvalitet og 
særegenhet innen matopplevelser 

 Fremtidens utvidete og helhetlige produkter med høy brukerverdi og stort innslag av tjenester 
og service basert på IKT 

 Design og utvikling av nye bærekraftige produkter og produksjonsprosesser innenfor 
eksisterende produktområder og nye felt som nanoteknologi og funksjonelle materialer 

 Design og utvikling av tjenester og forvaltningsløsninger som sikrer norsk konkurransekraft 
Forskningen skal gi mer grunnleggende og generisk kompetanseutvikling med fokus på etablering 
av teori, grunnleggende empirisk innsikt, konsepter og modeller. Forskningen skal forankres i et 
industrielt topplederforum og spesielt styrkes gjennom systematisk forskeropplæring koblet tett 
med utdanningen, og være grunnlag for anvendt forskning gjennom samarbeid med SINTEF og 
norsk næringsliv og forvaltning. Forskningen skal tematisk rettes mot: 
 Intelligente og utvidete produkter med høy verdiskaping: Det er viktig å utvikle og utnytte ny 

samlet kunnskap om menneskers forhold til produkter, produktutviklingsprosesser, ny 
teknologi, nye materialer, og produksjonsprosesser slik at dette danner et helhetlig grunnlag 
for utvikling av mer attraktive produkter og tilhørende tjenester innenfor ulike bransjer som 
vareproduksjon, prosessindustri, marin virksomhet, olje og gass, konsulentvirksomhet, etc. 

 Intelligente produksjons- og utviklingssystemer: Evnene til å kunne innovere, utvikle og 
produsere etterspurte produkter og tjenester effektivt og med høy kvalitet er nøkkelen til 
fremtidig produksjon i et høykostland som Norge, inkludert intelligente systemer for 
beslutningsstøtte, håndtering og gjenbruk av kunnskap i verdiskaping 

 Bærekraftige og integrerte verdikjeder basert på ny teknologi: Forskningsutfordringen er 
knyttet til behovet for å oppnå integrerte og bærekraftige operasjoner i globalt distribuerte 
verdikjeder både innenfor næringsliv og forvaltning gjennom å utnytte ny teknologi, samt å 
utvikle nye styringskonsepter og løsninger for drift og vedlikehold  
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Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere: Materialteknikk, prosjektledelse og 
kvalitetsledelse, SINTEF, SINTEF Raufoss Manufacturing, Maritim og offshore industri, 
industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) ved SVT, IBI og IBT ved NT, IDI ved IME 
 
Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje: 
Satsingen realiseres primært gjennom å etablere en SFI innen 2015, topplederforum og 
forskerskole fra 2013. 
 

3.6.10 Vannkraft	til	Norge	og	verden	
 
Tilknyttet forskningsmål: Energi 
 
Kompetansesenter, mest sentrale faggrupper ved IVT: Strømningsteknikk (EPT) og 
Vassdragsteknikk (IVM)  
 
Sentrale forskningsutfordringer: De følgende utfordringene finnes både i Norge og andre steder 
i verden. NTNU har spilt og vil spille en stor rolle i kompetanseoverføring til U-land, og i 
brobygging mellom akademia og industri.  
 Utforming av vannkraftsystemer: De fleste norske vannkraftsystemer er utviklet for helt andre 

forhold enn vi vil få i framtida, både med tanke på hydrologi, marked, andre energikilder, ny 
teknologi m.m. Det norske vannkraftsystemet må re-designes i stor grad for å møte framtidas 
krav til et vannkraftsystem. Den viktigste fornybare energikilden både i Norge og resten av 
verden de neste 20 år vil være vannkraft  

 Pumpekraftverk og økt effekt i eksisterende kraftverk: Ny fornybar energi som vindkraft, 
bølgekraft og småkraft har ikke noen form for energilagringskapasitet eller effektregulering, 
og de vil derfor være avhengig av annen reguleringskapasitet i energisystemet. Det må bygges 
pumpekraftverk for langvarig pumping for energilagring i høyereliggende magasin som en del 
av framtidig balansering av energisystemene, og hydrauliske konstruksjoner må være tilpasset 
pumping og effektkjøring av kraftverk. I lys av det framtidige europeiske energisystemet blir 
det forandret kjøremønster i vannkraftsystem. Det medfører forandrede belastninger på 
vannveier og vannkraftkonstruksjoner 

 Drift og vedlikehold av vannkraftturbiner: Vannkraftverk har flere og hyppigere 
effektvariasjoner over døgnet og oftere start-stopp enn de opprinnelig var designet for. Dette 
medfører en helt annen påkjenning på turbinene, noe som også kan gå utover levetiden da 
endret drift gir økte trykkpulsasjoner som kan føre til utmatting av turbinkomponenter  

 Høytrykks vannkraftverk inkl. småturbiner og –kraftverk: De fleste vannkraftverkene i Norge 
er høytrykkskraftverk. Det er derfor gjennom tidene utviklet en god kompetanse på høytrykks 
Francis- og Pelton turbiner, samt utforming av anlegg med høyt trykk. Denne teknologien må 
videreutvikles og Norge har en sentral rolle blant svært få nasjoner med denne teknologien. 
Omfattende utbygging av småkraftverk vil kreve forbedret teknologi på hydrauliske 
konstruksjoner som inntak, vannveger og turbiner 

 Sedimenter i vannkraftmagasin og inntak, måling og simulering: I land med store 
sedimentproblemer er en bærekraftig utbygging av vannkraft en stor utfordring. Her er det 
behov for forskning på numerisk modellering, sedimenttransportfysikk, målemetoder for 
sedimenttransport og design av konstruksjoner for å håndtere sedimentproblemer for 
kraftverkene  
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 Dammer og damsikkerhet: Magasinering og økning av fallhøyde krever bygging av dammer. 

Dammer må videreutvikles med ny og bedre teknologi, i tillegg til at damsikkerhet må 
håndteres både for selve anlegget og områdene nedstrøms 

 Hydrologi for drift og planlegging: Med variabel kraftproduksjon krever oppdaterte metoder 
for tilsigsprognoser med kort tidsoppløsning. Ny teknologi åpner også nye muligheter for bruk 
av punkt- og fjernmålte data i hydrologiske modeller. Stikkord for forskning: effektive 
fordelte modeller, parallellprosessering, assimilasjon av store datamengder, prosesshydrologi 
og målemetodikk. Et annet tema er effekter av endret klima som påvirker fremtidens tilsig, 
flom og endringer i snø- og isforhold 

 Vassdragsmiljø: Forskning vil bygge videre på arbeid i FME Cedren. Viktige tema: Effekter 
av dynamiske endringer i vannføring og vannstand, vannforbruk ved vannkraft på lokal og 
global skala og fleksibel miljøbasert vannføring og optimalisering av tiltak for å motvirke 
negative effekter 

 
Ressurser ved IVT og mest aktuelle samarbeidspartnere: Ingeniørgeologi og bergmekanikk, 
Geoteknikk, Bygg- og anleggsteknikk, Materialteknikk, Elkraftteknikk, SINTEF, Statkraft, Energi 
Norge. IVT er internasjonalt anerkjent på Vannkraftteknologi med unike laboratorier i Vannkraft- 
og Vassdragslaboratoriet. 
 
Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje:  
Norges Forskningsråd, (RENERGI vil komme med ny utlysning i 2012), ENOVA, NVE, 
Vannkraftbransjen via Energi Norge, Statkraft og FME Cedren. 
 

3.6.11 Bærekraftig	samfunnsutvikling	
Tilknyttet forskningsmål: Energi, verdiskaping, infrastruktur/bygget miljø, havrommet 
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper ved IVT: Industriell økologi,  
 
Sentrale forskningsutfordringer: Det er et stort fokus på å dreie samfunns- og 
teknologiutvikling i en bærekraftig retning med sikt på reduksjon av ressursbruk og vern av klima 
og biomangfold, for eksempel gjennom EUs flagship initiative ”Resource Efficient Europe”. Det 
er behov for innsikt og beslutningsstøtte både strategisk på samfunnsnivå og operasjonelt knyttet 
til viktige aktiviteter og sektorer. 
 Forstå muligheter for å optimere framtidig, bærekraftig utnyttelse av tilgjengelige 

naturressurser gjennom utforming, valg og styring av tekniske systemer, inklusive 
produksjonsteknologi, infrastruktur, forbruksmønster og resirkulering/gjenbruk 

 Bygge modelleringsverktøy og metoder basert på kombinasjoner av dagens tilnærminger 
(livssyklusanalyse, materialstrømsanalyse, kryssløpsanalyse, senariomodellering) til integrerte 
sosiometabolisme modeller og automatisering av metoder for datafangst, bearbeiding og 
analyse 

 Utvikle innsikt i fundamentale virkningssammenheng av sosiometabolismen gjennom 
empirisk analyse for parametrisering av modeller, for hypoteseutvikling og testing  

 Utvikle og anvende metoder for å vurdere bruk og bevaring (inkl. gjenbruk) av knappe 
ressurser, inklusive energiressurser, materialer og bioressurser, samt minimering av deres 
miljøkonsekvenser, i samarbeid med fagmiljøer med kompetanse på anvendelsesområder 

 Metoder for vurdering av miljøkonsekvenser bl.a. av aktiviteter til sjøs og i Nordområder, og 
integrasjon av sosiometabolisme, modeller og integrerte miljømodeller 
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 Verktøyutvikling for og analyse av enkeltsystemer og regionale bærekraftløsninger i 

samarbeid med eksperter i anvendelsesområder (energi, bygninger og infrastruktur, marin, 
materialer, policy og ledelse, design) 

 
Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere: Produktdesign, produkter og prosesser, 
data- og modellering samt ulike anvendelsesområder ved IVT, SVT, NT og andre.  Flere eksterne 
samarbeidspartnere gjennom prosjektsamarbeid (EU, NFR, FME, industri). 
 
Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje: SFF CeSSuR (søkt), FME 
CENSES, EU prosjekter (DESIRE, PROSUITE, TRUST, ADVANCE), NFR prosjekter, 
oppbygging og drift av forskningsinfrastruktur på datasiden, samarbeidsprosjekter med flere 
internt og eksternt.  
 

3.6.12 Metodikk	for	kartlegging,	karakterisering	og	bærekraftig	utvinning	av	Norges	
faste	mineralressurser	på	land	og	på	havbunnen	

 
Tilknyttet forskningsmål: Verdiskaping, delaktiviteter også i de andre målområdene som er 
definert i fagplanen  
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper ved IVT: Mineralproduksjon og HMS, Geologi, 
Ingeniørgeologi og bergmekanikk (IGB)  
 
Sentrale forskningsutfordringer:  
Økende behov for mineralressurser kombinert med utfordringer innen miljøaspekter ved leting og 
utvinning og behov for nye teknologiske løsninger.  
Prospektering og geomodellering:  
 Utvikle nye geologiske letemodeller for mineralforekomster på land og i havet  
 Geologisk og geofysisk kartlegging og forekomstmodellering 
 Forskning på mineraler/bergarters magnetiske egenskaper  
 Utnyttelse av 3D modeller (Digitale kart - Geomatikk) for terreng, havbunn og undergrunn 
Utvinning: 
 Gruvedrift og produksjon av tilslagsmaterialer 
 Oppredning med fokus på utvikling av miljøvennlig metodikk 
 Resirkulering, urban mining og alternativ bruk av avgang 
Deponering og miljø: 
 Avgangsdeponering, spesielt sjødeponering 
 Hydrogeologi og geovarme 
 Geofarer og stabilitet i løsmasser  
 Stabilitet og bruk av undergrunnen til lagring (eks. ”HC”, CO2)  
 
Ressurser ved IVT og mest aktuelle samarbeidspartnere: Faggruppene ved IGB, IPT, IMT og 
BAT, NGU, AUR-Lab, Materialteknologi og kjemisk prosessteknologi (NT), SINTEF.  
 
Laboratorieutvikling: 
 Pågående storstilt oppgraderingsprosess (oppredningen, ing./bergmekanikk, mineralogi-

geokjemi, NT/IGB EM-lab): ombygginger, utstyr og lab-stilling 
 Nytt lab utstyr til magnetiske målinger og avanserte mikroskop i fm nyansettelser 
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Lab-samarbeid:  
 NGU feltlab/geofysiske målinger, geofysiske måleinstrumenter, eventuelt også 

mineraldateringer 
 
Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje: Definere samarbeid mellom 
IGB/NT/IPT/Marin, og spesielt NGU. Horizon 2020, NFR. Mulig nytt FR-program (MinForsk) 
samt nye EU-program. Nye stipendiatstillinger og faste stillinger. 
 

3.6.13 Trygge,	effektive	og	miljøriktige	transportløsninger	på	veg,	bane	og	kyst	
 
Tilknyttet forskningsmål: Infrastruktur/ bygget miljø  
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper ved IVT: Veg og transport, betong, 
konstruksjonsmekanikk, geoteknikk, geologi, marin byggteknikk, bygge og anleggsteknikk 
 
Sentrale forskningsutfordringer: Forslag til Nasjonal transportplan for 2014 til 2023 peker på at 
Norge har en infrastruktur som i stor grad er preget av dårlig tilstand med behov for nye løsninger 
og omfattende oppgradering av veg, jernbane og havner. Lignende utfordringer finnes over hele 
verden.  
Antall drepte og skadde i vegtrafikken har gått ned i mange år, men utgjør fortsatt et alt for høyt 
antall. Bærekraftig planlegging og bygging skal sikre optimal infrastruktur, langsiktighet i 
arealutnyttelse, effektiv transport, trygge veger, gode nærmiljø, reduksjon i støy/støv og utslipp av 
klimagasser. Under Horizon 2020 er det satt av 31,7 milliarder euro for å løse de sosiale 
utfordringene Europa står ovenfor. Seks konkrete nøkkelområder er prioritert. To av disse er: (1) 
Smart, grønn og integrert transport og (2) Klima, råvarer og ressurseffektivitet. I regi av ECTP 
lanseres:”Research for Future Infrastructure Networks in Europe” (reFINE). ERA net Roads 
satser på: (1) Intelligent infrastructure, (2) Effektiv og varig vedlikeholds-metodikk, (3) 
Bærekraftige og energieffektive transportløsninger.  NFR har prioritert konsekvenser av 
klimaendringer i sine planer, NOU 2010: 10 «Tilpassing til eit klima i endring». Forskning på 
transportløsninger forutsetter digital representasjon av bygget miljø for effektiv 
informasjonshåndtering, planlegging, prosjektering, numeriske simuleringer, visualisering, 
prosjektledelse, effektiv bygging, drift, vedlikehold og forvaltning. I denne sammenheng bør 
mulighetene innen Geomatikk  (GIS, ITS og BIM) utvikles videre. Innen forskning for 
bærekraftige og sikre transportløsninger bør det fokuseres på:  
 
Trafikk-
modellering, 
trafikksikkerhet, 
urban transport-
infrastruktur. 

(Ansvar: BAT -Veg 
og transport) 

Forskning for smart, grønn og integrert transport inkluderer utvikling av bedre 
transportmodeller, trafikkstyring og overvåkning (utnytte ITS). Det bør 
fokuseres på trafikksikkerhet, næringstransport og urban transport inklusive 
gang-, sykkel- og kollektivløsninger og universell utforming. Forskningen skal 
bidra til gode, bærekraftige bymiljø uten forurensninger (støv, støy, avgasser).  
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Bruer og nye 
rekordlange 
fjordkrysninger.. 

(Ansvar: KT – 
betong og 
konstruksjons-
mekanikk) 

Nye bruløsninger åpner for ferjefrie forbindelser der en tidligere har vurdert 
dette som umulig. Utvikling av hengebruer med lengre spenn, flytebruer, og 
neddykkede flytetunneler krever avansert materialteknologi og 
grensesprengende innovasjon. Risiko og sårbarhetsanalyser, usikkerhet i 
lastvirkninger og dynamisk oppførsel må studeres. Forbedrede modeller for 
ekstreme naturlaster inklusive vind, bølger, strøm, is og seismisk aktivitet er 
nødvendig for pålitelige løsninger. Forskning kreves også for å ivareta 
sikkerhet, pålitelighet og levetids-forlengelse av eksisterende 
brukonstruksjoner. Overvåkningssystemer ved hjelp av målinger av den 
dynamiske responsen bør videreutvikles. Forskning med særlig fokus på 
høykvalitets betong for ekstreme konstruksjoner anbefales. Fokus må økes på 
levetid og bestandighet med vekt på armeringskorrosjon samt vedlikehold og 
rehabilitering av betong i brukonstruksjoner for bærekraftige totalløsninger. 
Bruer med tre som konstruksjonsmateriale er aktuelle, dels motivert i ressurs- 
og miljøhensyn, og det er nødvendig med forskning for å sikre god levetid. 

Vegteknologi, 
undergrunnsanlegg 
i byer, tunneler i 
berg og løsmasser 
(Ansvar: BAT+ 
IGB) 

Undergrunnen i byer må utnyttes bedre gjennom forskning innen bergteknikk, 
geoteknikk og anleggsteknikk. Krav om raskere regional transport vil kreve 
stadig større og flere tunnelanlegg. FoU knyttet til planlegging og bygging av 
lange tunneler under høye bergspenninger er aktualisert. Vegteknologisk 
forskning på dekke og bærelag i felt og laboratorium er nødvendig for robuste 
løsninger og økt levetid basert på lokalt råstoff. 

Jernbane. Høy 
hastighet mellom 
bysentra. Forbedret 
tilbud i tett 
befolkede områder. 
Godstransport. 
(Ansvar: BAT + KT 
+ IGB) 

Betydelig satsing er nødvendig for jernbanesektoren. Med samme 
energimengde transporterer elektrisk jernbane dobbelt så mange personer som 
bensindrevne personbiler og 4 ganger så mange som fly. Jernbane med høyere 
hastighet krever forbedrede løsninger for mellom annet dynamikk av 
kontaktledningsanlegg, interaksjon mellom konstruksjon og grunn, vibrasjoner, 
rutiner for oppbygging og vedlikehold av sporet og økt påkjenning på 
eksisterende og nye jernbanebruer. For trasé i dagen vil skredproblematikk 
både i fjell, løsmasser og i snø stå sentralt. God integrering av raskere jernbane 
sammen med andre transportmetoder er viktig for å utnytte investeringene best 
mulig. Utvikling av nye modeller for simulering av gods og persontransport 
(ITS) vil være et nyttig virkemiddel. 

Bærekraft, 
rehabilitering, drift 
og vedlikehold. 
(Ansvar: IndEcol + 
BAT) 

Vurdering av ressursbruk, miljøbelastning, teknologialternativer ved design, 
bygging, drift, vurdering av levetid, aldring, materialstrømanalyse og 
livsløpsanalyse. Utvikle rehabiliteringsmetoder og konstruksjoner som 
minimerer behovet for kostbart vedlikehold og sikrer lang levetid.  

Kyst og havn, 

(Ansvar: Marin 
byggteknikk) 

Sjøtransport bør utnyttes for mer integrerte og miljøriktige transportløsninger. 
Norge har en lang kyst og vi har et potensiale i forbedrede, bærekraftige 
løsninger for effektiv og trygg transport til sjøs gjennom forskning på gode 
havner inklusive fiskerihavner (moloer og kaianlegg), farleder. Forskningen 
bør også dekke miljømessige utfordringer innen mudring og deponering, samt 
spesielle utfordringer i arktiske strøk, SFI SAMCoT 

Klima, ras og flom 
(Ansvar: Geoteknikk 
+ IGB + IVM) 

Stengte veger og jernbane på grunn av ekstremnedbør, ras og flom koster 
samfunnet store beløp. Forskning må fortsette på utløsningsmekanismer, 
konsekvenser av og tiltak mot skader knyttet til ekstremnedbør, flom, 
flomskred, sørpeskred, fjellskred, steinsprang og løsmasseskred ikke minst i 
kvikkleireområder.  

Forskning må også fortsette for å sikre riktig dimensjonering av 
overvannsanlegg knyttet til veg og jernbane, dimensjonering av kulverter, 
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forurensing av vassdrag mm. under endrete klimaforhold. Utvikling og bruk av 
digitale kart samt overvåkning fra satellitter eller på annen måte, åpner nye 
muligheter for denne forskningen. 

 

Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere: Styrking av laboratoriene innen betong, 
tre, vegteknikk, geoteknikk, geologi og bergteknikk, trafikkantadferd (kjøresimulator). 
Forskningssamarbeid med Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor, Kystverket, institutt for 
telematikk ved IME og SINTEF. For andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere 
henvises til liste for hver av de faggruppene som vil bidra, disse varierer mellom delprosjektene 
som er antydet. 
 
Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje: Betydelige muligheter innen 
EU Horizon 2020. Det siktes mot et større forskningsinitiativ/program i regi av IVT med tung 
næringslivsstøtte kjørt som et EU prosjekt, ansvaret tillegges BAT. Andre virkemidler fra NFR. 
Finansiering søkes gjennom NFR/EU/ansvarlige statlige etater i allianse med internasjonale 
samarbeidspartnere med vekt på doktorgradsproduksjon. Mulig satsning på forskerskole. 
Forskningen vil innen deler av feltet dra stor nytte av kompetanse fra SFI COIN (2007- 2014) – 
og SFF GEOHAZARDS (2003 – 2012). Et forprosjekt med varighet maksimalt et år bør startes 
høsten 2012 for å konkretisere dette forskningsinitiativet. 
 
 

3.6.14 Sikker,	miljøvennlig	og	energieffektiv	skipsfart		
Tilknyttet forskningsmål: Energi og havrommet 
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper ved IVT: Marine konstruksjoner, marine 
systemer, termisk energi, RAMS  
 
Sentrale forskningsutfordringer: Internasjonal skipsfart står for en ikke uvesentlig og dessuten 
økende andel av globale CO2-utslipp, samt utslipp av skadelige nitrogenoksider (NOx), 
svoveloksider (SOx) og partikler som påvirker helse og miljø regionalt og lokalt. Man forventer 
dessuten økende oljepriser og derfor drivstoffkostnader. Norge er en betydelig skipsfartsnasjon, 
med en stor flåte og ledende miljøer innen forskning, klassifikasjon og skipsutstyr. På denne 
bakgrunn er forskning innen miljøvennlig og energieffektiv skipsfart et viktig tverrfaglig tema der 
det er behov for kompetanse innen flere fagområder slik som hydrodynamikk, konstruksjoner, 
maskineri, driftsteknikk, prosjektering og logistikk, risiko og sikkerhet, marin kybernetikk og 
elkraft teknikk. 
Anvendelser: Maritime, Olje og gass, Fiskeri  
	
Forskningsområder: 
 Energieffektive, innovative fartøysdesign og transportløsninger, design og verifikasjon, 

optimering og simulering 
 Intermodale og helhetlige logistikkløsninger sjø/land 
 Transport- og logistikkløsninger for operasjon i is 
 Design for sikker operasjon i Arktis, inkludert menneskelige faktorer 
 Risikobasert design, kvantitative risikomodeller, risikoanalyser og sårbarhetsanalyser 
 Vedlikeholdsstyring og modellering, ulykkesmodellering og –analyse  
 Energieffektive skrog og propulsjonsløsninger 
 Energieffektive lavutslipps maskinerisystemer   
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 LNG og alternative drivstoff – design, operasjon og distribusjon 
 Hybrid elektriske skip: effekt- og energistyring av hybride maskinerianlegg, systemintegrasjon 

(power/energy management) 
 Energieffektive skrogformer og propulsjonsløsninger for fartøy i is og ekstreme sjøtilstander.  
 Nye radikale konsepter for fremdrift basert på sol, vind, bølger og strøm 
 
Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere:  
NTNU teknisk kybernetikk, elkraft teknikk, MARINTEK, DNV, Statoil, utstyrsleverandører, 
skipstekniske konsulenter, verft, rederier, universiteter og høyskoler i Norge og internasjonalt. 
 
Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje: 
Forskningsrådet, EU, utstyrsleverandører, rederier, oljeselskaper. Det bør utvikles en SFI søknad i 
samarbeid med Maritim 21. IMT og andre institutt ved NTNU sendte i 2010 en SFI-søknad på 
dette temaet. Søknaden fikk god vurdering, men ikke tilslag. En satsning kan bygge på arbeidet 
som ble lagt ned i søknaden. En relativt stor KMB innen temaet er innvilget og i oppstartfasen. 
 

3.6.15 Energieffektive	og	funksjonelle	bygninger	
Tilknyttet forskningsmål: Energi, infrastruktur/bygget miljø 
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper: Bygg og anleggsteknikk (BAT), Energiforsyning 
og klimatisering av bygninger (EPT), IndEcol, Institutt for tverrfaglige kulturstudier 
 
Sentrale forskningsutfordringer: Bygningssektoren står for 40 % av Norges totale landbaserte 
energibruk. Nullutslippsbygg, passivhus og plusshus innebærer muligheten for en betydelig 
reduksjon. Forskning på redusert bruk av primærenergi og energieffektivisering bør prioriteres for 
å nå mål for reduserte karbonutslipp. Ved nybygging og rehabilitering må materialvalg, tiltak og 
løsninger gi høy grad av sikkerhet mot fuktproblematikk og emisjon av skadelige stoffer og 
allergener, for eksempel som følge av sopp-/muggvekst. Økt isolering og lufttetting av bygg stiller 
større krav til pålitelige klimaanlegg for tilførsel av friskluft og fjerning av varmeoverskudd.  Det 
er et forskningsmål at bygninger også skal kunne produsere energi. I tettbebygde områder med 
boliger, kontorer, skole, handlesenter og svømmehall kan overskuddsenergi utveksles mellom 
bygninger eventuelt eksporteres til nett. Samspill mellom bygg og nett blir viktig. For at 
energieffektive bygninger skal få aksept er det viktig at nye løsninger bidrar til god lønnsomhet 
både privatøkonomisk og samfunnsmessig. Løsninger må også håndtere fremtidige 
klimaendringer, NOU 2010: 10 «Tilpassing til eit klima i endring». 
 
Prioriterte forskningsområder, energieffektive og funksjonelle bygninger 

Tema Beskrivelse 
Levedyktighet/bærekraft 
(Ansvarlig: BAT, 
IndEcol + AB fak.) 

Det skal forskes på bygningskonsepter for energisparing og bærekraft med 
hensyn på økonomi, ressursbruk, branntekniske egenskaper og 
miljøpåvirkning.   Sustainability Impact Assessment (SIA) og Life Cycle 
Assessment (LCA), FDV konsepter må utvikles og utnyttes for alternative 
bygningskonsepter. Tekniske installasjoner skal utvikles ut fra brukerbehov 
og brukeradferd for ulike kategorier av bygninger, (etter bygningstype og 
byggeperiode og vernekrav). Dette må inkludere samfunnsvitenskapelige 
studier. 
 

Utvikling av ny 
teknologi for nye 
lavenergi bygninger og 

Utvikling av byggetekniske løsninger for ekstremt isolerende bygningsskall, 
eksempelvis nullutslippsbygg: ZEB (NFR).  Økt anvendelse av nye 
materialer og komponenter basert på nye typer superisolerende 
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plusshus 
(Ansvarlig: AB, EPT, 
BAT) 

varmeisolasjonsmaterialer, bygningsintegrerte solceller og smarte vinduer 
(elektrokrome vinduer) samt nanoteknologiske muligheter. Forskning på 
bygningsfysikk for utvikling av robuste og bestandige løsninger der vi unngår 
fuktproblemer og kan håndtere framtidige klimaendringer. Utvikling av 
energieffektive ventilasjonsløsninger samt energieffektive varme- og 
kjøleløsninger. Mulighetene innen BIM bør utvikles for informasjons-
håndtering, simulering, prosjektering, overvåkning, drift og styring av 
energiforbruk. 
 

Tiltak for økt 
energieffektivitet i 
eksisterende bygninger 
(Ansvarlig: BAT, EPT, 
AB)  

Om 50 år vil fortsatt de fleste av de bygningene vi har i dag være i bruk. Det 
er derfor viktig at fokus rettes mot eksisterende så vel som nye bygninger. 
Nye superisolerende materialer vil kunne bidra til å redusere dagens tykke 
løsninger for etterisolering, som ofte er økonomisk, praktisk og miljømessig 
ugunstig. For eksisterende bygg gir fukt og bygningsvern betydelige 
forskningsutfordringer. 
 

Utfordringer knyttet til 
bærekraftig bruk av tre 
og betong i bygninger 
(Ansvarlig: KT betong, 
KT Kmek) 

Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Produksjon av sement krever 
store energimengder. Forbedringer og endringer av betong som 
byggemateriale vil derfor medføre store gevinster for samfunnet både 
økonomisk og miljømessig. SFI Coin er en sentral satsing. Konkrete 
utfordringer er videre selvkomprimerende betong, nye bindemidler, kontroll 
på riss for å sikre tetthet og bestandighet, vedlikehold og reparasjoner for 
armeringskorrosjon og frostnedbrytning.  
Trevirke er en fornybar og CO2-bindende materialressurs som produseres 
med lav energiinnsats og kan energigjenvinnes. Dette inngår som en del av 
NTNUs tresatsning og EU programmer for biobasert økonomi (KBBE), 
Forest Technology Platform og det nye BIOTEK programmet fra 
Forskningsrådet. Sentrale forskningstema er fleretasjers bygninger i tre, 
effektive og prefabrikerte sammenføyninger og utvikling av nye 
multifunksjonelle trebaserte materialer (fiberkompositter) ved hjelp av 
nanoteknologi.  

 

Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere: Det foreslåtte forskningsområdet er 
prioritert av EU og NFR (RENERGI og FME). Eksempler på partnere er: AB-fakultetet, SINTEF, 
Enova, eiendomsforvaltere (Entra, Statsbygg, Forsvarsbygg, DNB Eiendom), boligsamvirker 
(OBOS, TOBB), utstyrsleverandører (Systemair, Swegon, Oso), materialprodusenter (Glawa, 
Rockwool, Sunde), entreprenører (Skanska, YIT etc), rådgivere. For trekonstruksjoner: Wood 
Future og Sustainable Urban Infrastructure. For betong nye initiativ som til eksempel Nanocem. 
 
Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje: Satsing på ZEB og andre nye 
forskningsinitiativ med sikte på et EU program eller SFI.  Konkrete planer er på beddingen for et 
program innen redusert klimagassutslipp fra eksisterende bygninger. Tidslinje: Høst 2012: Intern 
arbeidsgruppe etableres, skisse til søknad utarbeides. Vår 2013: Utkast til søknad klargjøres, og 
avklaring vedrørende konsortiedeltakere. Utfordring: Uklart når neste utlysning innen SFI eller 
FME kommer. Det vil trolig være uhensiktsmessig å prøve å etablere et konsortium lenge før en 
utlysning er klar. Mindre forskningsprogram innen BIA (BIP, KMB) eller liknende kan være et 
alternativ. Initiativ på de andre forskningstemaene i tabellen vil bli konkretisert i samarbeid med 
de aktuelle fagmiljøene innen rammen av prioriterte satsinger i EU, NFR og næringslivet.  
 

  



 
 Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Dato: 08.06.2012 

Kunde:  Rev.: 04 

Tittel: Fagplan 2011 - 2020 Side: 34 av 36 

 
 
3.6.16 Prosjektering,	planlegging	og	ledelse	av	komplekse	prosjekter	
Tilknyttet forskningsmål: Infrastruktur/bygget miljø, Energi, Havrommet 
 
Kompetansesenter, mest aktuelle faggrupper: Bygg- og anleggsteknikk (BAT), Prosjekt- og 
kvalitetsledelse (IPK). 
 
Sentrale forskningsutfordringer: Komplekse prosjekter stiller store krav til kompetanse på 
prosjektering, planlegging og ledelse. Slike prosjekter er utbredt innenfor bygg- og 
anleggsektoren, olje- og gassvirksomheten, kjemiske prosessanlegg samt skipsbygging. Størrelse 
og teknisk utforming i seg selv skaper kompleksitet sammen med gjennomføring av prosjektene 
ved at det er mange interessenter og et globalt prosjektmiljø preget av kulturelle forskjeller og 
sterk konkurranseutsetting. Disse forholdene skaper usikkerhet som igjen gir risiko (trusler) og 
muligheter som må beherskes eller utnyttes. Prosjektene er normalt så store at mange leverandører 
må involveres. Utvelgelse av leverandører skjer normalt gjennom anbudskonkurranser som 
allerede fra starten av skaper en potensiell konfliktsituasjon mellom byggherre (eier) og ulike 
aktører på utførende side. I gjennomføringsfasen har ulike aktører ulike interesser som gir sterke 
incentiver til å sub-optimalisere sine bidrag og arbeidsforhold, noe som ofte har negative effekter 
for det totale prosjektet. Kontraktsmodeller og samspillsmekanismer kan ha avgjørende betydning 
for suksess i et prosjekt. Ulike tradisjoner i ulike næringer skaper lett problemer når de skal 
samarbeide i store prosjekter. 
 
Kvaliteten på teknisk underlag har også stor betydning for suksess i et prosjekt. God prosjektering 
blir en avgjørende faktor, men det forutsetter avanserte hjelpemidler som sikrer kvalitet på den 
tekniske løsningen og som samtidig gjør det enkelt å beregne konsekvenser av den store mengde 
endringer og tilpasninger som alltid kommer i store prosjekter. Fire-dimensjonale datamodeller 
som kombinerer geometrisk informasjon med annen teknisk informasjon og prosjektstyringsdata 
kan ha avgjørende betydning for teknisk godt og økonomisk lønnsomt resultat. 
 
BAE-næringen trenger et felles kompetanseløft basert på tverrfaglighet, samarbeid og helhet. Et 
grunnleggende problem i BAE-næringen globalt er svak produktivitetsutvikling og lav 
innovasjonstakt.  For å møte dette, har nyere forskning fokusert på bruk av partnering/samspill, 
overføring av "lean-prinsipper" fra annen industri til "trimmet bygging", mer fokus på den 
menneskelige siden av prosjektledelse, bedre usikkerhetsanalyser, utvikling og effektiv bruk av 
IKT-baserte verktøy, mer modularisering og industriell prefabrikasjon, mer koordinert 
prosjektering, osv. 
 
Også innenfor olje og gass, skipsbygging og prosessanlegg er det behov for ny kompetanse, 
spesielt knyttet til globalisering og håndtering av risiko. Det er viktig å kartlegge og forstå hvilke 
faktorer som leder til suksess og hvordan ulike grupper av interessenter (eiere, leverandører, 
myndigheter, NGOer, media, etc.) kan påvirke utfallet av et prosjekt. 
 
Store prosjekter påvirker arbeidsmiljø. HMS og sikkerhet for prosjektpersonell samt 
miljøpåvirkning og bærekraft blir viktige faktorer som må fanges opp under ledelse av prosjekter. 
De viktigste forskningsoppgavene kan oppsummeres i følgende punkter: 
 

 Prosjekteringsmetodikk og tilhørende verktøy inklusive digitale modeller av prosjekter 
mot tid (4D –BIM/GIS) - Geomatikk.) 

 Porteføljestyring ut fra ulike kriterier som lønnsomhet, samfunnsnytte, miljø, 
arbeidsplasser, HMS, etc. 

 Suksessfaktorer for globale prosjekter 
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 Håndtering av risiko og påvirkning fra interessenter 
 Prosjekt gjennomførings- og organisasjonsmodeller 
 Kontraktsmodeller og incentiver 
 Kvalitet og produktivitet i planlegging og prosjektgjennomføring 
 Ressursforbruk over byggets/infrastrukturens livsløp 

 
Ressurser ved IVT og aktuelle samarbeidspartnere: Industriell økonomi, teknologiledelse, 
prosjektering, byggekunst, sosiologi, sosialantropologi, informasjonsteknologi og datateknikk, 
Bygg- og anleggsteknikk, marin teknologi, prosessanlegg og elektriske anlegg ved NTNU. I 
tillegg finnes kompetanse ved SINTEF Videre finnes det et stort nettverk av internasjonale 
forskningspartnere. 
 
Relevante finansieringskilder/virkemiddelapparat og tidslinje:  
Norsk næringsliv: Et stort antall aktører i de ulike bransjer som kan bidra til finansiering av 
forskning, doktorgradsstipend og stillinger. 
Forskningsrådet: Tradisjonelt få relevante programmer, men kan være en kilde og på lang sikt bør 
det være en ambisjon å få mer gjennomslag i Forskningsrådet. 
EU: Også tradisjonelt få åpenbare finansieringsmuligheter, men kan bli mer relevant fremover. 
Interesse-/fagorganisasjoner: Ulike bransjeforeninger, Norsk Senter for Prosjektledelse, Concept-
programmet, osv. har forskningsmidler som det kan søkes om. Det vil være et åpenbart mål å 
etablere ett eller flere større forskningsprosjekter de neste 2-3 årene samt et doktorgradsprogram 
med minst 10 stipendiater. 
 
 

  



 
 Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Dato: 08.06.2012 

Kunde:  Rev.: 04 

Tittel: Fagplan 2011 - 2020 Side: 36 av 36 

 
 

4 Forkortelser	brukt	i	Fagplanen	
 
Forkortelse Full beskrivelse 

BAE-næringen Bygg, anlegg og engineering næringen 

BAT Institutt for bygg, anlegg og transport 

BIM Building information modelling 

CCS Carbon Capture and Storage, karbonfangst og -lagring 

DMF Det medisinske fakultet  

ECCSEL European Carbon dioxide Capture and Storage Laboratories 

EPT Institutt for energi og prosessteknikk 

ERA European Research Area 

EU FP7 EUs 7. Rammeprogram for forskning (varer 2007 – 2013) 

FME Forskningssenter for Miljøvennlig Energi 

HF Det humanistiske fakultet 

IGB Institutt for geologi og bergteknikk 

IME Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 

IMT Institutt for marin teknikk 

Ind-Ecol Industrial ecology 

IPD Institutt for produktdesign 

IPK Institutt for produksjon og kvalitetsteknikk 

IPM Institutt for produktutvikling og materialer 

IPT Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk 

IVM Institutt for vann og miljøteknikk 

IVT Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi 

JRC Joint Research Center 

KBBE Knowledge based bio economy (program innen EU FP7) 

KMB Kompetanseprosjekt med brukerstøtte (prosjektmodell NFR) 

KT Institutt for konstruksjonsteknikk 

NFR Norges forskningsråd 

NGO Non Governmental organizations 

NT Fakultet for naturvitenskap og teknologi 

NTNU Norges Tekniske og Naturvitenskapelige universitet 

RAMS Reliability, availability, maintainability, safety  

SFF Senter for Fremragende forskning 

SFI Senter for forskningsdrevet innovasjon 

SIMLab Structural Impact Laboratory 

SVT Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologi 

 
 


