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Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.: 
Vedtak fra universitetsstyret 3. mai 2016 om overdragelse av virksomheten ved Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) til UiO, 
organisert under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 
 
 
De viktigste problemstillingene:  
Fagstrategiutvalget som ble nedsatt i forbindelse med overdragelsen av UNIK til UiO fikk i oppgave å legge frem en langsiktig 
strategi for den faglige utviklingen for det nye MN-instituttet, herunder beskrive scenarier for vekst. Utvalget la frem sin rapport i 
juni 2016.  
 
Fagstrategiutvalget foreslår oppstart av et MN-institutt på Kjeller med to fagseksjoner; én innen Energisystemer og én innen 
Autonome systemer og sensorteknologier. Det kan anslås en bemanning på til sammen 14 vitenskapelige årsverk i starten, inklusive 
fulltids- og II-er stillinger, som tilsvarer dagens nivå finansiert over UNIKs basisbevilgning (stipendiatstillinger (KD-stillinger) og 
eventuelle postdoktorer forventes å komme i tillegg). Utvalget har videre skissert en utvidelse med en tredje fagseksjon innen 
Informasjons- og samfunnssikkerhet i løpet av den påfølgende 3-6 års perioden, under forutsetning om vekst i bemanningen på 
instituttet til 18-19 vitenskapelige årsverk (pluss stipendiater og postdoktorer). UNIKs nåværende fagportefølje innen IT-sikkerhet vil 
i den første fasen kunne integreres i de to førstnevnte seksjonene. 
 
I utvalgets rapport er fagområdene flerfasestrømning og turbulens inkludert i Seksjonen for energisystemer. Etter diskusjon med 
dekanen foreslås det at disse områdene ikke legges til det nye instituttet, men beholdes i sin helhet på Matematisk institutt på 
Blindern.  
 
Fagstrategiutvalget har i mindre grad diskutert konkrete utdanningsporteføljer for det nye instituttet, utover å ta utgangspunkt i 
UNIKs allerede ganske omfattende emneportefølje, der de fleste emnene er relevante i sammenheng med de foreslåtte fagseksjonene. 
Videre utvikling av utdanningsporteføljen for instituttet må sees i sammenheng med den pågående omstruktureringsprosessen av 
fakultetets studieprogrammer (InterAct) der det nye instituttet allerede er koblet inn. 
 
Fagstrategiutvalget foreslår navnet Institutt for teknologisystemer (ITS) for det nye MN-instituttet på Kjeller. Virksomheten ved ITS 
vil være på høyere TRL-nivå og mer systemorientert enn det som er vanlig på MN-fakultetet for øvrig.  
 
Fagstrategiutvalgets rapport har vært drøftet i Dekanat og Instituttledermøtet.  
 
Det vil bli gitt en orientering på møtet 
 
Vedtaksforslag: Fakultetsstyret støtter fagstrategiutvalgets forslag om å starte opp det nye instituttet med to fagseksjoner: Seksjon 
for energisystemer og Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier.  
Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om Institutt for teknologisystemer (ITS) som navn på det nye instituttet. 
Dekanen gis fullmakt til å godkjenne justeringer i fagstrategien slik at den blir konsistent med planlagt aktivitet på det nye instituttet.  
 
 
Vedlegg:  
• Rapport fra fagstrategiutvalget 
 
 
 
 



 
 

Fagstrategi for MN-institutt på Kjeller 
 
 
 
 
 

Rapport fra fagstrategiutvalget i forbindelse med 
overdragelse av virksomheten ved UNIK til UiO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 juli 2016 



2 
 

Innhold 
 

Organisering…………………………………………………………………..  3 

Innledning……………………………………………………………………..  4 

Fagstrategiutvalgets mandat…………………………………………………..  5 

Prosess………………………………………………………………………...  5 

UNIK i dag……………………………………………………………………  6 

Sammendrag av arbeidsgruppenes rapport……………………………………  7 

1. Fornybare energisystemer……………………………………….  7 
2. Flerfasestrømning og turbulens…………………………………  8 
3. Samfunnssikkerhet og IKT sikkerhet…………………………...  9 
4. Autonome systemer…………………………………………….. 11 
5. Romteknologi og fjernmåling………………………………….. 11 

Diskusjon…………………………………………………………………….. 13 

Institutt med to seksjoner…………………………………………………….. 15 

Institutt med tre seksjoner……………………………………………………. 16 

Mulig ytterligere vekst……..………………………………………………... 16 

Tilhørende utdanningsportefølje på master- og ph.d.-nivå…………………... 16 

Vekstscenarier…………………………………………………………. ……. 17 

Forslag til navn………………………………………………………………. 18 

Oppsummering ………………………………………………………………. 19 

Vedlegg………………………………………………………………………. 20 

 
1. Fagstrategiutvalgets mandat (fra MN fakultetet) 
2. Nåværende emneportefølje ved UNIK 
3. Rapportene fra arbeidsgruppene 
 

 

 

 



3 
 

Organisering 

 

Fagstrategiutvalget har hatt følgende sammensetning:  

Stian Løvold (UNIK) - Leder 

Knut Liestøl (UiO/MN/Institutt for informatikk) 

Atle Jensen (UiO/MN/Matematisk institutt) 

Helmer Fjellvåg (UiO/MN/Senter for materialvitenskap og nanoteknologi) 

Torunn Øvreås (FFI) 

Arve Holt (IFE) 

Erik Marstein (IFE, UNIK) 

Else Marie Lingaas (UiO/MN, sekretær) 

 

 

I tillegg har følgende personer deltatt i 5 arbeidsgrupper:  

 

 

 

 

Kjeller – Blindern 1 juli 2016 

 

 

 

UiO-UNIK fagstrategiutvalget - arbeidsgrupper - pr 11.5.2016

1 2 3 4 5

Fornybar Energi Flerfase og turbulens
Samfunnssikkerhet og IKT-

sikkerhet Autonome systemer Romteknologi og fjernmåling

1 Erik Marstein (IFE/UNIK) Atle Jensen (MI) Arve Holt (IFE) Torunn Øvreås (FFI) Stian Løvold (UNIK)
2 Martin Kirkengen (IFE/UNIK) J Kristian Sveen (IFE) Jon Kvalem (IFE) Lars Landmark (FFI/UNIK) Svein Erik Hamran (FFI/UNIK)
3 Hellmer Fjellvåg (KI/SMN) Roy Stenbro (IFE) Øyvind Berg (IFE) Jonas Moen (FFI) Lars Erling Bråten (FFI/UNIK)
4 Clas Person (FI) Anders Helgeland (FFI/UNIK)Kjersti Brattekås (FFI) Ole Ingar Bentstuen (FFI) Jøran Moen (FI)
5 Vebjørn Bakken (SMN) Magnus Vartdal (FFI) A. Helgeland (FFI/UNIK) Kyrre Glette (IFI) Tor Sverre Lande (IFI)
6 Frank Eliassen (IFI) Stian Løvold (UNIK) Sean Erik Foss (IFE) Ketil Røed (FI)
7 Sissel Forseth (FFI/UNIK) Knut Liestøl (Ifi) Andreas Bye (IFE) Magnus Haakestad (FFI/UNIK)
8 Sabrina Sartori (UNIK/FI) Pål Engelstad (FFI, UNIK) Terje Tjelta (Telenor/UNIK)
9 Stian Løvold (UNIK) Lars Landmark (FFI/UNIK) Pål Engelstad (FFI/UNIK)

10 Bjørn Hauback (IFE/UNIK) Nils Nordbotten (FFI/UNIK) Stian Løvold (UNIK)
11 Anders Rødningsby (FFI/UNIK)

KI = Kjemisk institutt, UiO SMN - Senter for matieral- 
vitenskap og nanoteknologi, 
UiO

FI = Fysisk institutt, UiO MI = Matematisk institutt, 
UiO

UNIK = UNIK eller UiO 
m/arbeidssted UNIK eller 
NTNU m/arbeidssted UNIK
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Innledning 

 
I innspill til Regjeringens arbeidet med strukturreformen i høyere utdanning, uttrykte 
Universitetet i Oslo et ønske om å knytte UNIK sterkere til Universitetet i Oslo (UiO) og Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN). Et Forhandlingsutvalg med representanter fra 
UiO, IFE, FFI og UNIK har utarbeidet en innstilling som beskriver og anbefaler en 
overdragelse av virksomheten ved UNIK til UiO, der virksomheten etableres som et eget 
institutt, lokalisert på Kjeller, under Det matematisk-naturvitenskapelige (MN) fakultet, fra 
1.1.2017. Styrene ved UNIK, MN-fakultetet og UiO sentralt har sluttet seg til dette.  
 
UiO har formulert følgende visjon: UiO vil utvikle et slagkraftig teknologimiljø for forskning, 
utdanning og innovasjon på Kjeller i nær samhandling med forsknings- og teknologimiljøene 
på Kjeller, tett integrert med komplementære aktiviteter på Blindern. 

I innstillingen fra Forhandlingsutvalget, som ligger til grunn for styrevedtakene ved UNIK, 
MN og UiO sentralt, heter det videre at:  
 

«Et overordnet mål er at de involverte miljøene skal utføre forskning og utdanning på høyt 
internasjonalt nivå, samt bidra til innovasjon og nyskaping. Et viktig delmål vil være å 
lykkes med søknader til Norges forskningsråd og EU. Det er også viktig for UiO at det 
utvikles gode samarbeidsrelasjoner mellom fagmiljøene på Kjeller og utvalgte fagmiljøer 
på Blindern. 

UiO ønsker å utvikle et institutt under MN-fakultetet med 3-5 fagseksjoner på Kjeller, 
med tilhørende utdanningsportefølje på master- og PhD nivå. Det er naturlig å ta 
utgangspunkt i UNIKs fagportefølje i dag, uten at dette skal være til hinder for viktige 
justeringer eller endringer i denne fagporteføljen de nærmeste årene. Fagporteføljen på 
Kjeller skal utvikles i nært samarbeid med forskningsinstituttene på Kjeller, særlig IFE og 
FFI, og skal bygge på visjonen slik den er formulert over.   

Gjennom å overta virksomheten ved UNIK skal UiO ha en synlig tilstedeværelse på 
Kjeller, og gjennom denne tilstedeværelsen bidra til videreutviklingen av forsknings- og 
teknologimiljøet på Kjeller.» 

Det heter også videre at:  
Kjellerinstituttet skal ha hovedoppgaver som andre institutter på MN, dvs.  

• utføre forskning på utvalgte områder 
• delta i utdanningen ved MN, dvs. gi kurs på bachelornivå, tilby studieretninger i 

etablerte studieprogrammer på masternivå, på sikt kunne etablere egne 
masterprogrammer, samt være en del av MNs PhD-program. 

• bidra til innovasjon og formidling 
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UiO og Kjellermiljøet har nedsatt et fagstrategiutvalg, som skal legge frem en langsiktig 
strategi for den faglige utviklingen for det nye MN-instituttet på Kjeller, herunder beskrive 
scenarier for vekst på Kjeller. 
 
Denne rapporten er fagstrategiutvalgets svar på oppdraget gitt i mandatet.  
 
 
Fagstrategiutvalgets mandat  
 
(Det refereres til Vedlegg 1 for hele mandatet.)  
 
Utvalget skal innen 1. juni 2016 legge frem en langsiktig strategi for den faglige utviklingen 
for det nye Kjellerinstituttet, herunder beskrive scenarier for vekst på Kjeller. 
  
Vi ber utvalget om å beskrive 3-5 fagområder med tilhørende utdanningsportefølje på master- 
og PhD-nivå som kan organiseres som seksjoner under Kjellerinstituttet. Fagporteføljen på 
Kjeller skal bygge på visjonen slik den er formulert over og utvikles i nært samarbeid med 
forskningsinstituttene på Kjeller, særlig IFE og FFI. 
  
Vekstscenariene skal beskrive omfang i form av vitenskapelig stillinger, bi-stillinger og 
PhD/post-doc.-stillinger, samt antall studieplasser på studieretninger eller masterprogrammer 
for de ulike fagområdene som foreslås.  
 
Vi ber videre utvalget om å foreslå navn på det nye instituttet under MN, herunder navn på 
fagseksjoner. 
 

Prosess 

Fagstrategiutvalget har hatt 8 interne møter, i perioden 16 november 2015 til 2 juni 2016. I 
februar 2016 arrangerte utvalget et seminar på UiO med deltakelse av over 40 personer fra 
Kjellermiljøet og fra UiO. På bakgrunn av diskusjoner i utvalget og innspillene på dette 
seminaret nedsatte utvalget fem arbeidsgrupper som ble bedt om å utrede fem forslag til 
fagseksjoner / faggrupper ved et nytt MN-institutt på Kjeller. Arbeidsgruppene leverte sine 
rapporter 29 mai 2016. Rapportene ble diskutert av fagstrategiutvalget i et påfølgende møte 2 
juni. Utarbeidelsen av denne rapporten fra utvalget har vært koordinert pr epost.  

De fem forslagene til fagseksjoner representerer alle viktige fagområder på Kjeller, og som 
har komplementære miljøer på UiO Blindern. De er også alle allerede representert på UNIK i 
større eller mindre grad i dag. Fagstrategiutvalgets arbeid har vært konsentrert om en 
langsiktig strategi for den faglige utviklingen for det nye MN-instituttet på Kjeller, i henhold 
til mandatet. Utvalget har ikke tatt utgangspunkt i hvilke fagpersoner ved UiO og NTNU som 
er tilknyttet UNIK eller som er ansatt på UNIK i øyeblikket.  
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Oppdrag til arbeidsgruppene 

Fagstrategiutvalget har formulert arbeidstitler for 5 fagområder som kan organiseres som 
seksjoner under MN-institutter på Kjeller, og gitt 5 arbeidsgrupper i oppdrag å utrede disse. 
Utvalgets forslag til overskriftene for de fem aktuelle fagseksjonen var basert på innspill fra 
Kjellermiljøet på områder som Kjellermiljøet mener er egnet for samarbeid med universitetet, 
samt ønske om at virksomhetene ved et MN-institutt på Kjeller skal være komplementær -, 
og ikke overlappende, med eksisterende aktiviteter på UiO.  

Disse føringene vil kunne forenes ved valg av tematiske (tverrfaglige) seksjoner ved MN-
instituttet på Kjeller, til forskjell fra de tradisjonelt mer disiplinorienterte forskningsgruppene 
på UiO Blindern. Dette vil også være i samsvar med virksomhetene på Kjeller, som vanligvis 
leverer på et høyere TRL nivå, og ofte er mer system-orientert, enn faggruppene på 
universitetet.   

Arbeidsgruppene ble spesielt bedt om følgende:  

1. Beskrive (kort) hva fagområdet bør omfatte, inklusive avgrensninger (scope). Det må 
tas utgangspunkt i virksomhetene ved forskningsinstituttene på Kjeller (og eventuelt 
ved IFE i Halden og FFI i Horten) og på UiO Blindern, på området 

2. Beskrive (kort) den samfunnsmessige betydningen av fagområdet, eventuelt hvilke 
samfunnsutfordringer som virksomheten skal bidra til å løse,   

3. Beskrive rolle for fagseksjonen ved universitetsvirksomheten på Kjeller innen 
forskning og innovasjon, sett i sammenheng med  

a. Virksomhetene innen fagområdet ved forskningsinstituttene på Kjeller 
b. Komplementære aktiviteter på Blindern  

4. Beskrive rolle og kunnskapsplattform for fagseksjonen innen utdanning på master- og 
PhD nivå, sett i sammenheng med aktuelle studieprogrammer på MN fakultetet 

5. Vurdere studentgrunnlag og karrieremuligheter for nyutdannete innen fagområdet  
6. Vurdere og beskrive potensiale for ekstern finansiering, spesielt SFI, SFF, FME, o.l., 

og potensialet for prosjekter i Horizon2020, sammen med forskingsinstituttene på 
Kjeller og med UiO på Blindern, og ev andre 

7. Skissere fagprofiler for ansatte i full stilling i fagseksjonen 

Arbeidsgruppenes rapporter er vedlagt. 

 

UNIK i dag 

UNIK ble etablert som en stiftelse i 1987, med basis i forskningsvirksomhetene ved IFE, FFI 
og Telenor FoU. Grunnlaget var ønske om at landets samlede kunnskapsressurser utnyttes 
bedre og fører til styrking av høyere utdanning, forskning og kunnskapsbasert produksjon og 
tjenesteyting i Norge. Kjellermiljøet er i dag et av Norges største forsknings- og 
utviklingsmiljøer med mer enn 3000 ansatte, blant dem nærmere 1500 forskere. 
Karakteristisk for virksomhetene på Kjeller er store og anvendte forskningsprosjekter som 
adresserer nasjonale og globale utfordringer, og nære forbindelser med næringslivet i Norge 
som omsetter forskningsresultatene til industrielle produkter og tjenester. 
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Konseptet er at masterstudenter og dr. grads-kandidater gjennomfører master- og ph.d.-
oppgaver ved Kjellerinstitusjonene, ved bedrifter som samarbeider med Kjellerinstitusjonene, 
eller ved UNIK, og at de får undervisning i emner som støtter opp om disse oppgavene ved 
UNIK.  
 
UNIK har i dag fire fagområder, med utgangspunkt i virksomheter på Kjeller:   

1. Trådløse nett og sikkerhet  
2. Elektronikk og fotonikk  
3. Kybernetikk og industriell matematikk  
4. Energi og miljø  

 
For 2015/2016 har UNIK 43 master-emner med UNIK-kode og 2 rene PhD-emner, dvs. totalt 
45 separate UNIK-emner. 30 av master-emnene har også en PhD-utvidelse. UNIK-personer 
underviser i tillegg et bachelor emne og et EVU emne ved UiO (administrert av UiO). Syv av 
UNIK-emnene eksisterer også med en NTNU-kode. I tillegg kommer fem emner som kun har 
en NTNU-kode og som undervises ved NTNU (hvorav to på lavere grad).  

UNIK emnene er komplementære til de andre emnene ved UiO. Se vedlegg 1 for en oversikt 
over nåværende fagområdene og tilhørende UNIK-emner.  

Ved utgangen av september 2015 omfattet UNIKs vitenskapelige stab til sammen 54 
personer, som til sammen utfører 13,85 årsverk. I tillegg delfinansierer UNIK et antall ph.d. 
stipendiater sammen med forskningsinstitusjonene på Kjeller, tilsvarende ca 2 årsverk. Den 
vitenskapelige staben på UNIK består av tre fulltidsprofessorer ved UiO, to 
fulltidsprofessorer ved NTNU, og to vitenskapelige tilsatt ved UNIK på 80% og med 20% 
stillinger ved henholdsvis UiO og NTNU. Det er i tillegg 20 forskere med II-er stillinger ved 
universitetene (16 ved UiO og 4 ved NTNU) med arbeidssted UNIK, og 27 forskere som er 
tilsatt som forelesere ved UNIK i 5-20% stillinger. De sistnevnte 47 forskerne med II-er 
stillinger ved universitetene eller deltidsstillinger ved UNIK har hovedstillinger i første rekke 
ved forskningsinstituttene på Kjeller og samarbeidende næringsliv. 

 

Sammendrag av arbeidsgruppenes rapporter 

Arbeidsgruppe1: Fornybare energisystemer 

Dette er et sentralt tema for Institutt for energiteknikk, og er også av interesse for FFI, og er 
viktig for energirelatert forskning på Blindern (SMN, KI, FI, IFI).   

Innen fornybar energi har IFE en sentral rolle nasjonalt innen solenergi-forskning, gjennom 
sin leder-rolle i både den pågående og nylig tildelte Forskningssenter for miljøvennlig energi 
(FME) innen solenergi. IFE har nettopp også fått tildelt ansvaret for en ny FME innen energi 
for transport.  Disse nye FME sentrene blir viktige plattformer for å videreutvikle 
komplementaritet og samarbeid i triangelet Kjeller-instituttet (UNIK), Blindern-instituttene 
og forskningsinstitusjonene på Kjeller innen fornybar energi og – systemer. IFE har også en 
solid aktivitet innen hydrogenlagring. Ved FFI er det en forskningsaktivitet knyttet til 
batterier og batterisikkerhet.  
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I begge FME´ene er UiO en sentral partner innen forskning og utdanning. Forskningsfokuset 
på Blindern er grunnleggende forskning og anvendelsesmotivert grunnforskning innen 
materialer og komponenter, spesielt for sol-energi og for lagring av elektrisk energi. Også 
innen membraner og brenselceller har SMN/UiO en sterk aktivitet. Videre arbeides det med 
termoelektriske materialer, hydrogenlagring, magneto/barokaloriske materialer og 
fotoelektrokjemi. UiO har tre spin-off selskaper innen materialer for energiteknologi. En 
aktivitet innen energi-informatikk er under oppbygging ved UiO/Ifi. 

Energi og miljø er et eget fagområde under oppbygging på UNIK, med flere emner innen 
fornybar energi og –systemer. UNIK har deltatt i veiledning av flere ph.d. kandidater som har 
utført sitt eksperimentelle arbeid ved IFE.  

Tematikkene som foreslås for MN-instituttet på Kjeller er knyttet til komponentteknologi for 
fornybare energisystemer, samt hvordan disse komponentene spiller sammen i et 
nett/energisystem. Dette vil være et lokalt nett eller system (hus, borettslag, bydel, fornybart 
kraftverk, anlegg, kjøretøy), ikke transmisjonsnettet som allerede er dekket av FoU andre 
steder i Norge. Forskningen innen temaet skal ligge på et høyere TRL-nivå (Technology 
Readyness Level) enn det dagens Blindern-institutter normalt jobber på, og skal således være 
komplementær til dagens UiO-aktiviteter. 

Det er konsensus rundt tre stillinger fordelt innfor to tematikker. De er av natur ganske 
utfyllende og komplementære, og vil på hver sin måte styrke aktivitetene ved UiO og 
forskningsinstituttene på Kjeller. En fellesnevner for disse stillingene er fokus på system, et 
relativt høyt TRL nivå på tilhørende forskning, men med rom for solid vitenskap: 

1. Fornybare energisystemer: Denne stillingen vil ha fokus på hvordan ulike komponenter 
kan og bør spille sammen i et lokalt nett. Dette kan eksempelvis være en farkost, et hus, en 
fabrikk, en landsby eller et boligstrøk eller et større fornybart kraftverk med lokal lagring 
tilkoblet nettet. Vi ser videre for oss at stillingen bør ha et fokus på det fysiske systemet og 
dermed utfylle aktiviteter på systemprogramvare (energiinformatikk) ved Institutt for 
informatikk og energisystem-modellering ved Matematisk institutt. Denne stillingen bør 
besettes først. 

2. & 3. Komponentteknologi: Disse to stillingene vil ha hovedfokus på spesifikke 
komponenter inn mot fornybare energisystemer. Både solcellepaneler, batterier, 
brenselsceller, hydrogen, termoelektriske celler, elektrolysører, etc. kan være prioriterte 
temaer, men også andre komponenter (for eksempel relatert til vind) er av interesse. 
Stillingene vil ha gode muligheter for å vekselvirke både mot aktiviteter på IFE, FFI, Kjemisk 
og Fysisk institutt. Det er imidlertid viktig at det finnes rom for å trekke veksler på 
forskningen innen energimaterialer (på et lavere TRL-nivå) som gjennomføres i direkte 
samarbeid mellom IFE/FFI og Blinderninstituttene. 

 
Arbeidsgruppe 2: Flerfasestrømning og turbulens 
 
Flerfasesimulatoren OLGA ble utviklet på IFE fra 1980, og teknologien har hatt til dels 
ekstrem betydning for både norsk og internasjonal industri. Bare på Troll-feltet er totale 
besparelser pga OLGA beregnet til å være rundt 40- 50mrd kr. Ved IFE arbeider flere 
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forskere med utvikling av modeller og simulatorer for spesielle anvendelsesområder, i første 
rekke innen offshore vindturbiner og innen oljeindustrien. FFI's forskningsgruppe for 
‘Anvendt fluidmekanikk’ utfører forskning innen fluidmekanikk, faststoffmekanikk og 
akustikk. Dette inkluderer modellering og simulering av fysiske prosesser som spredning av 
aerosoler og gasser i atmosfæren, aero- og hydrodynamikk for farkoster 
(optimalisering/design), akustikk knyttet til fluid-struktur-interaksjoner, detonasjoner og 
vibrasjonsanalyse. Ved seksjon for mekanikk ved UiO/MI arbeider en forskningsgruppe med 
teori, modellering og eksperimenter innen grunnforskning og praktiske anvendelser i fluid- 
og faststoffmekanikk. UNIK har i dag 3 FFI-forskere i bistilling som underviser i 
turbulensfysikk og visualisering av data fra kontinuumsmekanikk-relaterte problemstillinger. 
 
Flerfasestrømning foreslås koblet med fagområdet turbulens både fordi det er forholdsvis stor 
forskningshøyde på dette området, samt at det understøtter behov hos samtlige interessenter i 
UNIK samarbeidet. Tanken er at dette vil danne et solid felles fundament for en gruppe som 
komplementerer og forsterker de eksisterende forskningsgruppene på FFI, NILU, IFE og 
UiO. Vår forståelse av koblingen mellom flere faser og turbulens er i beste fall begrenset i 
dag men vil kunne ha stor betydning for utvikling av ny forståelse og ny industri i Norge.  
 
Den faglige profilen for ansatte inne denne seksjonen bør være innen anvendt 
matematikk/mekanikk/fysikk: Beregningsorientert mekanikk, Flerfasemodellering, 
Turbulens, og Kompressibel strømning. De vitenskapelige ansatte bør også ha en sterk 
dokumentert bakgrunn innen teori og ha kjennskap til eksperimentell forskning innenfor 
denne tematikken. 
 

Arbeidsgruppe 3: Samfunnssikkerhet og IKT sikkerhet 

Samfunnets sikkerhet er en av de tre pilarene i FFIs strategi. FFI brukte ca 50 årsverk 
innenfor dette området i 2015, i tillegg til at sikkerhet er et gjennomgående tema innen de 
fleste av instituttets aktiviteter. BAS prosjektene (beskyttelse av samfunnet) og beskyttelse 
mot CBRNE (chemical, biological, radiological, nuclear and explosives) er sentrale temaer 
der FFI har en viktig nasjonal rolle. IKT-sikkerhet er et eget tema ved FFI, med hovedvekt på 
sikkerhetsarkitektur, sikkerhet og tillit til sikkerhetsfunksjonalitet i et system av systemer, og 
hendelseshåndtering. 
 
Ved IFE Halden Sektor for Sikkerhet-MTO (Menneske Teknologi Organisasjon) bidrar ca 70 
årsverk til sikker og effektiv drift av komplekse prosessanlegg som kjernekraft, 
petroleumsinstallasjoner, andre energi- og prosessanlegg og transportsystemer. Tematiske 
områder omfatter bl.a.: Menneskelig pålitelighet, Kontrollroms-arbeid, - teknologi, -design; 
Brukergrensesnittdesign, -evaluering; Driftsstøttesystemer/Operatørstøttesystemer; 
Visualisering inkludert VR og AR teknologi, IKT-sikkerhet (med fokus på «safety»), 
Ulykkes-håndtering og beredskap, og de-kommisjonering av nukleære anlegg. 
 
Institutt for informatikk (Ifi) har tre forskergrupper samt ett såkalt endringsmiljø hvor det 
forskes inne fagområdene sikkerhet og robusthet; Distribuerte multimediasystemer (DMMS), 
Nettverk og distribuerte systemer (ND), Presis modellering og analyse (PMA) og ConSeRNs 
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(endringsmiljø). Tradisjonelt har fokus ligget mot robusthetsaspekter, men i de siste årene har 
aktiviteten mot sikkerhet vært sterkt økende, blant annet gjennom etableringen av 
ConSeRNS. 
 
Innen undervisning har porteføljen ved Ifi vært preget av at det i lang tid har vært 
vitenskapelige ansatte med kompetanse mot robusthet – slike aspekter er derfor integrert i de 
fleste av instituttets kurs rettet mot kommunikasjon og distribuerte systemer. For sikkerhet 
har instituttet i stor grad basert seg på kompetansen ved UNIK. På masternivå finnes nå en 
spesialisering mot sikkerhet – denne er kursmessig i meget høy grad basert på kurs gitt av 
UNIK. Ved innføringen av nye studieprogrammer på masternivå fra 2018 vil det opprettes 
egen studieretning i sikkerhet. 
 
I rapporten om «Undervisning og veiledning innen informasjonssikkerhet på Kjeller» er det 
foreslått at den grunnleggende utdanningen innen IKT sikkerhet foregår ved UiO på 
Blindern, mens virksomheten på Kjeller fokuserer på videregående emner relatert til FFIs 
/IFEs virksomhet på området. 
 
Samfunnssikkerhetsforskningen i Norge i dag er i sterk vekst ved en rekke universiteter, 
høgskoler, institutter og private aktører, i tillegg til myndigheter og offentlige etater med 
ansvar innen samfunnssikkerhet. Mesteparten av dette er imidlertid innenfor det 
samfunnsvitenskapelige området (ref Forskningsrådets Samrisk-program).  
 
Arbeidsgruppen har foreslått en fagseksjon innen Samfunnssikkerhet og IKT-sikkerhet som 
omfatter 
 

- Sikkerhet relatert til MTO / Automatiserte systemer / herav IKT sikkerhet relatert til 
energi informatics / transportsystemer / nasjonal infrastruktur 

- IKT sikkerhet, med vekt på:  
• Sikkerhetsarkitektur som metode for å håndtere risiko. 
• Sikkerhet, og tillit til sikkerhetsfunksjonalitet («assurance» og 

«trustworthiness»), i et system av systemer. I forhold til samfunnssikkerhet er 
dette særlig aktuelt for systemer hvor sikkerhetsbrudd utgjør en høy risiko. Det 
er også aktuelt i forhold til autonome systemer, hvor graden av tillit en har til 
(sikkerhets-)funksjonaliteten må forventes å være en begrensende faktor for 
utnyttelsen av autonome systemer. 

• Eventuelt hendelseshåndtering. 
- CBRNE sikkerhet 

o Risikovurderinger og beredskap 
o Modellering og simulering (kan også knyttes til fagområde 2 – 

Flerfasestrømning og turbulens – for en helhetlig tilnærming 
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Arbeidsgruppe 4: Autonome systemer 

Introduksjonen av autonome systemer er forventet å medføre store endringer i samfunnet og 
vil kunne bidra til å løse problemer innenfor flere sektorer, både militært og sivilt. FFI har 
både et stort grunnleggende forskningsprogram på dette området, og flere anvendte prosjekter 
innen mobile systemer. IFE forventer en betydelig økt kompleksitet innen produksjon, 
distribusjon og forbruk av elektrisk kraft, med et større antall komponenter koblet til 
energisystemene. Disse systemene vil bli så komplekse og så mange at kunstig intelligens og 
autonom styring vil være kritisk for å kunne hente ut de forventede fordelene. 

Ved FFI omfatter ubemannede og autonome systemer samt tilhørende forskning innen 
kybernetikk, kommunikasjon, signalbehandling og kunstig intelligens anslagsvis 110 faste 
ansatte forskere og ingeniører. Rundt 70 av disse jobber innen plattformprosjekter som 
utvikler ubemannede fly (UAV - Unmanned Aerial Vehicle), biler (UGV - Unmanned 
Ground Vehicle), båter (USV - Unmanned Surface Vehicle ) og ubåter (AUV - Autonomous 
Underwater Vehicle) samt prosjekt Autonomi for ubemannede systemer. Rundt 40 personer 
er engasjert innen kybernetikk med navigasjon og tracking, trådløs kommunikasjon, 
signalbehandling på bilder samt kunstig intelligens-metoder relevant for utviklingen av 
ubemannede og autonome systemer. 

På UiO/Blindern er det flere miljøer som jobber med teknologier som er relevant for 
autonome systemer. Forskningsgruppene Robotikk og intelligente systemer (ROBIN) og 
Digital signalbehandling og bildeanalyse (DSB) ved Institutt for informatikk (Ifi) omfatter 6 
fulltidsstillinger (prof/1.am), 6 II’ere og 2 ingeniører innen kunstig intelligens-metoder og 
signalbehandling på bilder. I tillegg er det miljøer på UiO/Ifi, som forskningsgruppen 
Nettverk og Distribuerte systemer (ND), og på Simula-senteret som studerer kommunikasjon 
i nettede systemer relevant for autonome systemer. 

Kybernetikk er en egen studieretning innen masterprogrammet Elektronikk og Data ved UiO 
der stort sett alle emnene er UNIK emner. I tillegg underviser UNIK flere emner innen 
kommunikasjon og innen sikkerhet av stor relevans for autonome systemer. Virksomheten 
innen kybernetikk ved FFI og UNIK sammen med virksomheten innen intelligente systemer 
på UiO/Ifi vil kunne utfylle hverandre på en god måte. 

Hoved-tematikken som foreslås for MN-instituttet på Kjeller er utvikling av mobile systemer, 
med navigasjon, styring og kontroll, og kommunikasjon mellom mobile autonome enheter 
som et hovedtema. Det foreslås en fulltidsstilling innen kybernetikk, en fulltidsstilling innen 
kommunikasjon / ad-hoc nettverk, og en full stilling med ekspertise innen mobile roboter på 
systemnivå.  

 

Arbeidsgruppe 5: Romteknologi og fjernmåling 

Arbeidsgruppen har hatt flere innfallsporter til arbeidet. Den ene er basert på radar- og 
elektrooptikk sensor-miljøene på FFI sammen med radar- og mikro/nano elektronikk miljøet 
på UiO/Ifi. Den andre er basert på satellittkommunikasjonsmiljøet på FFI. Den tredje er 
basert på romteknologimiljøene på UiO/FI og på FFI. 
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Gruppen har også diskutert alternative navn på fagseksjonen, som «Miljø- og ressurs-
observasjons-systemer», «Miljøovervåkingsteknologier»  («Environmental Suveillance 
Technologies»), «Miljøovervåking og romteknologi» («Environmental Surveillance and 
Space Technology»), og «Obervasjons- og kommunikasjonsteknologi». 

FFI har Norges største fagmiljø innen utvikling og bruk av bildedannende 
fjernmålingssensorer. Dette omfatter store forskergrupper innen radar, laserteknologi og 
elektro-optiske sensorer og -systemer.  Flere av disse gruppene har vært evaluert i forbindelse 
med forskningsrådets internasjonale evalueringer av grunnleggende forskning i fysikk og IKT 
i Norge, med gode resultater. (Evalueringskomiteen innen fysikk anbefalte bl a at 
lasergruppen ved FFI engasjerer seg innen utdanning ved UiO på fagområdet.)   

FFI har utviklet georadaren for ESAs mars-rover, og utvikler nå georadaren Rimfax som skal 
være med den neste NASA roveren Mars 2020. Virksomhetene omfatter også 
signalbehandling og anvendelser av radar-satellitter, og små radar- og elektrooptiske sensorer 
for mindre fly og UAVer. For å operere Rimfax på planeten Mars vil det opprettes et 
«RIMFAX Science Operation Center»  (RSOC). Dette sentret vil i tillegg til å analysere data 
fra Rimfax også ha tilgang til alle de andre instrumentene ombord på roveren Mars 2020. 
RSOC’en vil, i tillegg til «RIMFAX Science Team» med bla. deltagere fra UCLA, Goddard 
Space Flight Center, Applied Physics Laboratory Johns Hopkins University, Technical 
University of Dresden samt Jet Propulsion Lab Caltech, samarbeide med både IFI og Geofag 
ved UiO. Et slikt senter vil kunne legges til MN-instituttet på Kjeller. 

UiO/Ifi/NANO er ledende på mikro-/nanoelektronikk anvendt for elektromagnetiske sensorer 
(radar) og medisinske anvendelser.  UIO/IFI/DSB er ledende på signal- og bildebehandling 
spesielt anvendt på ultralyd. Både NANO og DSB samarbeider med radarmiljøet på FFI. 

FFI har nå en aktivitet innen design og operasjon av småsatellitter i forbindelse med hav-
overvåking. Dette inkluderer design, test og til dels implementering av nyttelaster for rf, 
optisk, og andre typer sensorer som benyttes for å få oversikt over maritim aktivitet. FFI er 
ansvarlig for system-konseptene for AISSat-1 og AISSat-2. 

UiO/FI/4DSpace (endringsmiljø) har aktiviteter innen romteknologi, inklusive sensorer på 
miniatyriserte satellitter og sonde-raketter. UiO 4DSpace posisjonerer seg internasjonalt på 
instrumentering for multipunktmålinger av turbulens (4D-målinger) i rommet. FI har 
patentert en teknologi for måling av plattformpotensial og har utviklet en miniatyr elektron 
kanon for kontroll av plattformpotensial som er helt essensielt for små satellitter som har for 
lite areal til naturlig utladning mot romplasma. UiO instrumenterer sonderaketter for NASA, 
JAXA i tillegg til nasjonale sonderaketter. 4DSpace står i spissen for et nasjonalt 
studentsatellittprogram, som FFI, NTNU, UiT (HiN) og industri også viser interesser for.  
Miljøet står i spissen for et teknologiskifte og realisering av funksjonelle nanosatellitter til 
romværformål.  I samarbeid med tre Canadiske universiteter er det satt som utviklingsmål at 
vi innen 2025 kan fly en formasjon av Cubesats. Dette for å utføre 
grunnforskningsproblemstillinger bølger, instabiliteter, plasma turbulens romplasma, med et 
betydelig anvendelsespotensial.  

FFI har et stort kommunikasjonsmiljø som blant arbeider med satellittkommunikasjon i 
nordområdene.  Dette inkluderer analyser og eksperimenter relevant for ytelsen til 



13 
 

geostasjonære kommunikasjonssystemer, troposfærisk degradasjon av bredbåndssystemer og 
terrengeffekter for mobil satellittkommunikasjon. 

Arbeidsgruppen foreslår en fagseksjon med virksomhet innen  

1. RF; radar og radarsystemer, for space, UAV-er, medisinske anvendelser og annet 

2. Optiske sensorer og avbildningsteknikker, (aktive og/eller passive) elektrooptiske sensorer, 
som kamerateknologi i det synlige og infrarøde bølgelengdeområdet, hyperspektral 
avbildning, optiske systemer, og laserteknologi/lidarer. 

3 Kommunikasjonsløsninger for fjernmåling; sat-kom, UAV kommunikasjon, 
kommunikasjon i nordområdene….  

4 Det foreslås også en fagprofil innen mikrosatellitt-systemer, inkl anvendelse i små 
satellitter med kunnskap om strålingsmiljø og andre miljøpåkjenninger som satellitt buss og 
nyttelast utsettes for, rad-hard teknologi, effektive energi-løsninger mm. Denne vil kunne 
inkludere et «mission-orientert» nasjonalt studentsatellittprogram, der oppgaven er å bygge 
nanosatellitter som launches og utfører målinger.  

 
Diskusjon 
 
Arbeidsgruppene har beskrevet fem mulige tematiske fagseksjoner, med underliggende 
fagdisipliner, ved et MN-institutt på Kjeller.  
 
Flere av de tematiske seksjonene omfatter fagdisipliner av felles interesse.  Dvs man kan se 
for seg en matrisestruktur ved MN-instituttet på Kjeller, med de tematiske fagseksjonene som 
hovedinndeling, og fagdisipliner langs den andre «aksen». Det vil kunne være mulige 
«synergigevinster» knyttet til fagdisipliner av felles interesse. IKT sikkerhet er et eksplisitt 
tema/disiplin i den foreslåtte seksjonen for «Samfunnssikkerhet og IKT sikkerhet», men er 
også til dels et sentrale element i autonome systemer, fornybare energisystemer og innen 
romteknologi og fjernmåling. Noe av det samme kan sies om kommunikasjon. Både IKT 
sikkerhet og kommunikasjonsløsninger blir viktig på systemnivå, og begge er viktige på 
UNIK i dag. 
  
De fem fagseksjonene kunne vært tenkt utformet eller oppdelt på alternative måter.  Det 
kunne vært flere og mindre faggrupper, alterntativt ferre og større. F eks er det mange 
fellestrekk mellom autonome systemer og romteknologi og fjernmåling, som kunne vært 
tenkt slått sammen til én stor seksjon.  
 
Den foreslåtte seksjonen for flerfasestrømming og turbulens skiller seg litt fra de øvrige 
forslagene ved at temaet er på et lavere TRL nivå enn i de øvrige. Modellering og simulering 
av flerfasestrømning og turbulens vil kunne være viktig både innen CBRNE og innen 
fornybar energi, (spesielt vindkraft).  Denne seksjonen kunne derfor tenkes slått sammen med 
enten fornybare energisystemer eller med samfunnssikkerhet og IKT sikkerhet.  
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Alle gruppene har foreslått seksjoner på temaer der det er betydelig virksomhet ved IFE eller 
FFI, og som vil kunne være komplementære til virksomheter ved UiO/Blindern. Dvs 
fagseksjoner som «tangerer» fagområder ved MN fakultetet, men overlapper fagområder med 
FoU aktiviteter på Kjeller/Halden. Et spørsmål som et par av gruppene har vært innom er om 
man kan se for seg en fagseksjon som er komplementær til den faglige virksomheten både 
ved forskningsinstituttene på Kjeller og ved UiO/Blindern. En positiv ting ved en slik 
«tangering» / komplementaritet til både UiO/Blindern og Kjellermiljøet er muligheten til å 
dekke et ennå bredere tematisk område som vil kunne utfylle og berike begge virksomhetene. 
 
Fagstrategiutvalget er av den oppfatning at det er viktig at de nye fagseksjonene ved MN-
instituttet på Kjeller er robuste og har et solid grunnlag for samarbeid med 
forskningsinstituttene på Kjeller. Dette i første rekke for hurtigst mulig å kunne bygge opp en 
faglig eksellent akademisk forskningsaktivitet ved MN-instituttet på Kjeller, og som er 
konkurransedyktig mhp eksternfinansiering, og også for å være robust mhp å betjene en 
utdanningsportefølje med emner og veiledningskapasitet. På sikt kunne en «dobbelt-
komplementær» gruppe likevel være en videreutviklings-mulighet. (Det ville også kunne 
være et spørsmål om hvor en slik virksomhet, bør lokaliseres. Gitt at forskningsaktivitetene 
til denne er på et høyt TRL-nivå, er det fornuftig at Kjeller kan være vertskap også for 
denne.) 
  
Med dagens kjente tilgjengelige ressurser er det ikke grunnlag for å etablere fem fagseksjoner 
med den bemanning som ansees nødvendig for en fullverdig fagseksjon ved et institutt i 
2017. (Ved etableringer av fagseksjoner under institutter har MN-fakultetet lagt seg på en 
linje der en fagseksjon skal ha minst tre vitenskapelige ansatte i full stilling. I tillegg vil 
stipendiater, andre midlertidige stillinger, og II-ere være ansatt i fagseksjonen.) Spesielt er det 
usikkert hvor mange fulltidsstillinger som det nye MN-instituttet på Kjeller vil «ha råd til» fra 
01.01.2017. Dette vil være avhengig av grunnfinansieringen, finansieringsmodell, om det nye 
instituttet kan bli tildelt flere studieplasser og derved stillinger, og forhold knyttet til 
administrasjon og husleie, etc. Dette forventes ikke rimelig avklart i første omgang før 
nærmere årsskiftet, og det antas å kunne ta ennå et år før finansieringsmodell og dens 
konsekvenser er rimelig klarlagt. Utgangspunktet for virksomhetsoverdragelsen er imidlertid 
at omfanget av virksomheten skal være minst som dagens nivå (ref innstillingen fra 
forhandlingsutvalget).  
 
Fagstrategiutvalget har imidlertid gjort følgende overslag: UNIK finansierer i dag 14 
vitenskapelige årsverk (Åv) fra egen grunnfinansiering. (Dette inkluderer de 6 Åv fra MN, 
egne faste- og deltidsstillinger, samt delt finansiering av stipendiater med Kjellerinstituttene.) 
Dersom man i løpet av en 3-6 års periode vil kunne øke dette med 33 %, enten ved 
eksternfinansiering eller på annen måte, vil dette kunne bli 18,6 Åv. Av dette bør 6,6 Åv 
forbeholdes II-er stillinger, som er særs viktige for samarbeidet med Kjellerinstituttene. Da 
vil det kunne bli 12 Åv til fulltidsstillinger. I tillegg vil det være behov for stipendiatstillinger 
(såkalte KD-stillinger) fra MN-fakultetet og eventuelle postdoc stillinger.  
 
På bakgrunn av ovenstående ser fagstrategiutvalget for seg to faser for de nærmeste årene: én 
fase 1 for de første 1-3 årene, med innkjøring av ny finansieringsmodell, 
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konsolidering/videreutvikling av emneporteføljen, nye studieretninger og ev. -programmer, 

søknader om eksternfinansiering, etc (inklusive en økning i omfanget av aktiviteten om 

mulig), og deretter en fase 2 for de påfølgende 3-6 årene. For den første fasen foreslår 

utvalget å starte med to fagseksjoner, for deretter å kunne øke til tre fagseksjoner, som følger:    

 

 

Institutt med to seksjoner, fase 1 (1-3år) 

 

I fase én, for de 1-3 første årene, foreslår utvalget et institutt med to seksjoner; én seksjon for 

Energi eller Energisystemer, og én seksjon for Autonome systemer og sensorteknologi. 

(Utvalget er delt når det gjelder navnet på den første seksjonen.) 

 

Temaene for begge disse to seksjonene er sterkt representert på Kjeller, er innenfor 

fagområder i sterk vekst, av stor samfunnsmessig betydning, og forventes å medføre gode 

muligheter for ekstern finansiering.  

 

Seksjon for Energi/Energisystemer vil være basert på forslaget til arbeidsgruppe 1 med 

inkludering av forslaget fra arbeidsgruppe 2 innen modellering og simulering innen flerfase 

og turbulens. Sentrale fagområder innen denne seksjonen vil da være energisystemer, 

komponent-teknologier (2 hovedstillinger) og flerfase/turbulens modellering og simulering. 

(Sistnevnte vil bl a kunne være aktuell ifm vind-energi forskning.) 

 

Seksjon for Autonome systemer og sensorteknologi vil være basert på forslaget fra 

arbeidsgruppe 4 (autonome systemer) med inkorporering av rf- og eo sensorer beskrevet av 

arbeidsgruppe 5. Sentrale fagområder innen denne seksjonen vil iht arbeidsgruppenes 

rapporter være kybernetikk, kommunikasjon, systemer, rf –, og optiske sensorer. 

   

IKT sikkerhet bør inngå i enten seksjonen for autonome systemer og sensorteknologi, eller i 

begge de to ovennevnte seksjonene, gjerne som en felles ressurs, i denne fasen.  Dette bl a 

med bakgrunn i betydningen av dette fagområdet for begge temaene (og for samfunnet), og 

pga UNIKs nåværende portefølje på dette området. Dette kan tenkes gjennomført ved at 

systemområdet i seksjonen for autonome systemer og sensorteknologi blir viet 

systemsikkerhet, eller på annen måte. 

 

Tilsammen vil dette kunne innebære 9 fulltidsstillinger og 5 årsverk med II-er stillinger 

fordelt på disse to seksjonene i 1-3 års perioden, til sammen 14 årsverk. Dette er omtrent 

samme omfang som ved UNIK pr i dag. Stipendiater og post-docs forventes å komme i 

tillegg til dette.   
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Institutt med tre seksjoner, fase 2 (3-6 år):  
 
I fase to, for årene 3-6, skisserer utvalget et vekstscenarie (som diskutert over) med tre 
seksjoner, én seksjon for Energi/Energisystemer, én seksjon for Autonome systemer og 
sensorteknologi, og én seksjon for Samfunnssikkerhet og IKT sikkerhet (eventuelt 
Informasjons- og samfunnssikkerhet). Denne vil være basert på en bemanning på 18,6 
vitenskapelige årsverk, hvorav 6,6 Åv II-er stillinger fordelt på de tre seksjonene, og 12 
fulltidsstillinger. Et forslag til profil for disse fulltidsstillingene, basert på forslaget fra 
arbeidsgruppene, vil kunne være som følger:  
 
Institutt med tre 
fagseksjoner     

Enerti/Energisystemer 
Autonome systemer 
og sensorteknologier 

Informasjons- og 
samfunnssikkerhet 

System Kybernetikk System 
Komponent Kommunikasjon IKT-sikkerhet 
Komponent System CBRNE 
Flerfase og turb RF   
  EO   

 
Fagprofilene innen fagseksjonene er basert på rapportene fra arbeidsgruppene.  Ovenstående 
lister er ikke i prioritert rekkefølge. Den konkrete personell-situasjonen, mulighetene for 
eksternfinansiering og andre hensyn kan også komme til å medføre endringer.  
 
 
Mulig ytterligere vekst 
 
Romteknologi og fjernmåling er i utgangpunktet inkludert i begge alternativene over 
gjennom seksjon for autonome systemer og sensorteknologier. Arbeidsgruppe 5 har også 
foreslått en tematikk rundt romvirksomheten ved FI og innen småsatellitter ved FFI, og innen 
satellittkommunikasjon. Den foreslåtte tematikken rundt småsatellitt-bygging vil til dels være 
komplementær til virksomheten ved både FI og FFI, og det er derfor flere usikkerheter 
knyttet til dette, som diskutert over.  Men romvirksomhet i litt videre forstand enn det som 
ligger inne i seksjonen for autonome systemer og sensorteknologi er også meget interessant 
både fra et samfunnsmessig og industrielt synspunkt. Det vil kunne være verd å forfølge dette 
temaet videre, enten direkte f eks mellom FFI og FI, eller gjennom det nye MN-instituttet på 
Kjeller.    
 
 
Tilhørende utdanningsportefølje på master- og PhD-nivå 
 
Utdanningsporteføljer i tilknytning til de foreslåtte fagseksjonene har ikke vært grundig 
diskutert i fagstrategiutvalget, på grunn av mangel på tid, og også på grunn av at 
studieprogrammene på bachelor- og masternivå ved MN-fakultetet er under revisjon. 
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Fagstrategiutvalget ser gjerne at det nye MN-instituttet på Kjeller kommer med i 
masterprogramutviklingsprosessen (InterAct).  
 
UNIK har i dag ansvaret for studieretningen kybernetikk ved masterprogrammet Elektronikk 
og Data ved FI. Ved Ifis masterprogram Programmering og Nettverk er det en spesialisering 
innen sikkerhet, der de fleste av emnene er UNIK emner.   
 
Ved etablering av en fagseksjon innen autonome systemer og sensorteknologi vil det kunne 
være naturlig å koble sammen den nåværende studieretningen kybernetikk i Eldat-
programmet og studieretningen robotikk og intelligente systemer i det nåværende 
masterprogrammet Nanoelektronikk og robotikk. Seksjonen på Kjeller forventes å kunne 
bidra betydelig inn i en slik studieretning.  

MN-instituttet på Kjeller forventes også (fortsatt) å kunne bidra vesentlig inn i den 
kommende studieretningen innen sikkerhet i masterprogrammet Programmering og nettverk. 
Man ser for seg at UiO/Ifi øker antall egne emner innen IKT sikkerhet, mens MN-instituttet 
på Kjeller underviser og veileder i emner som er spesielt relevante for Kjellermiljøet. Ifi og 
MN-instituttet på Kjeller forventes å videreutvikle det allerede gode samarbeidet på dette 
feltet.   

Det vil kunne være naturlig å etablere en studieretning innen energi/energisystemer innen et 
passende masterprogram. Det vil være naturlig å samarbeide med UiO-Energi om emne-
porteføljen, og med energi-informatikk ved Ifi.  Det vil også kunne være aktuelt å etablere et 
eget studieprogram på dette området, og dette vil kunne ha et potensiale til å kunne bli tverr-
fakultært.  

Det vil også kunne være aktuelt å etablere en studieretning eller studieprogram innen 
samfunnssikkerhet. Til forskjell fra tilsvarende programmer ved andre universiteter bør de 
teknologiske sidene av dette være en viktig basis. På samme måte som for energi vil et slikt 
program innen samfunnssikkerhet kunne ha potensiale for et tverr-fakultets program.  

 
Vekstscenarier 
 
Fagstrategiutvalget er bedt om å fremme en langsiktig strategi for den faglige utviklingen for 
det nye Kjellerinstituttet, herunder beskrive scenarier for vekst.  
 
Vekstscenarier innen forskning vil være sterkt knyttet opp mot mulighetene for ekstern 
finansiering. Fagmiljøene på Kjeller burde kunne ha gode forutsetninger for å lykkes i 
konkurransen om eksterne midler, særlig innenfor de virkemidlene i Norges forskningsråd og 
EU som er knyttet til innovasjon, herunder samarbeid med bedrifter og enheter i offentlig 
sektor. Dette henger bl a sammen med at instituttsektoren vanligvis leverer på et høyere TRL 
nivå enn universitetssektoren. SFI-ordningen (Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon) er 
særlig aktuell. MN-fakultetet har en klar målsetting om at virksomheten på Kjeller skal bidra 
sterkt til at MN lykkes enda bedre innenfor denne type virkemidler. MN har relativt gode 
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insentiver i form av tildeling av KD-stillinger (ph.d. og post.doc.) knyttet til det å lykkes på 
disse arenaene. 
 
Et viktig vekst-scenario generelt er å legge vekt på muligheter for innovasjon. Mens 
innovasjon ofte forbindes med oppstart av nye virksomheter i regi av gründere, har 
Kjellermiljøet kanskje større tradisjon for å skape nye produkter og tjenester i samarbeid med 
eksisterende industri. Dette er også mer i tråd med SFI, FME og andre ordninger der 
deltakelse og finansiering av eksisterende næringslivet er viktige elementer.  
 
Vekstscenarier er relevant både for utdanning og forskning. Et siktemål med etableringen av 
et eget institutt med hovedvekt på anvendte teknologi og teknologisystemer ved MN 
fakultetet er å utvide studietilbudet ved UiO på dette området sammenliknet med dagens 
situasjon, og derved bidra til å øke rekrutteringen generelt til hele UiO. Det er derfor viktig at 
de mulighetene som åpner seg ved økt involvering av Kjellermiljøet innen utdanning blir 
godt integrert i den samlete studieprogram-porteføljen ved UiO. 
 
Pr mars 2016 er det registrert tilsammen 75 master – og phd studenter med tilknytning til 
UNIK. UNIK har en emne-produksjon på 3000 studiepoeng på master- og phd nivå, og 1000 
studiepoeng på bachelor nivå, på UiO. Et mål vil kunne være å doble dette antallet studenter 
og studiepoengproduksjon over en 6-års periode. Dette har imidlertid ikke vært eksplisitt 
diskutert i fagstrategiutvalget.   
 
 
Forslag til navn 
 
Navnet på det nye MN-instituttet på Kjeller vil kunne henspeile på de konkrete tematiske 
eller faglige områdene ved instituttet, eller de kan henspeile på mer generelle karakteristika 
for instituttet.  
 
Den tematiske / faglige profilen for instituttet er ennå ikke helt fastlagt, men det ser ut til å 
kunne omfatte flere tildels forskjellig områder. En utfordring med en slik tilnærming er også 
at det vil være tilsvarende og komplementære aktiviteter andre steder på UiO/Blindern, slik at 
de tematiske/ faglige områdene på Kjellerinstituttet vil ikke være «isolerte» her.  
 
En bedre tilnærming vil derfor kunne være å velge et navn som henspeiler på mer generelle 
karakteristika. Virksomheten vil generelt være på et høyere TRL nivå på Kjellerinsituttet enn 
på UiO/Blindern, og også mer rettet mot systemer.  
 
Fagstrategiutvalget foreslår derfor navnet Institutt for teknologisystemer (Its).   
For navn på fagseksjonene henvises til teksten.  
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Oppsummering 
 
Arbeidet i utvalget har omfattet åtte interne møter, ett seminar på UiO med deltakelse fra 
Kjellermiljøet og UiO, i tillegg til at fem arbeidsgrupper med bred deltakelse fra 
Kjellermiljøet, UiO og UNIK har utredet og konkretisert utvalgets forslag til fem 
fagseksjoner ved et MN-institutt på Kjeller.  
 
Arbeidet har i første rekke vært konsentrert om å beskrive fem mulige fagseksjoner med 
tilhørende faglig profil. Utvalget har også diskutert scenarier for vekst, og foreslått en 
bemanningsplan for kommende seks-års periode. Det er i mindre grad blitt diskutert konkrete 
utdannings-porteføljer, utover å ta utgangspunkt i UNIKs allerede ganske omfattende 
emneportefølje, der de fleste emnene er relevante i sammenheng med de foreslåtte 
fagseksjonene og aktuelle studieretninger og mulige studieprogram.  
 
Det vil være viktig å bygge opp robuste fagseksjoner. Fagstrategiutvalget foreslår oppstart av 
et MN-institutt på Kjeller med to fagseksjoner; én innen Energi/Energisystemer og én innen 
Autonome systemer og sensorteknologi. Det kan anslås en bemanning på til sammen 14 
vitenskapelige årsverk i starten, inklusive fulltids- og II-er stillinger, som tilsvarer dagens 
nivå finansiert over UNIKs basisbevilgning. Stipendiatstillinger (KD-stillinger) og eventuelle 
postdoktorer forventes å komme i tillegg. Utvalget har videre skissert en utvidelse med en 
tredje fagseksjon innen Informasjons- og samfunnssikkerhet i løpet av den påfølgende 3-6 års 
perioden, under forutsetning om vekst i bemanningen på instituttet til 18-19 vitenskapelige 
årsverk, (pluss stipendiater og postdoktorer). Et viktig element for å oppnå vekst vil være 
ekstern finansiering.   

Generelt vil virksomheten ved MN-instituttet på Kjeller være på høyere TRL nivå og mer 
systemorientert enn det som er vanlig på MN fakultetet for øvrig. Det er viktig at aktiviteten 
på MN-instituttet på Kjeller har en solid tilknytning til virksomheter i Kjellermiljøet, og er 
godt integrert med komplementær aktivitet på UiO/Blindern. Instituttet vil kunne ta ansvar 
for studieretninger innen masterprogram på UiO, og på sikt også kunne ta ansvar for egne 
studieprogram på masternivå. Instituttet vil være en del av ph.d. programmet på MN-
fakultetet, og også kunne bidra inn i undervisningen på bachelor nivå på UiO/Blindern. 
(Undervisning på bachelor nivå har ikke vært diskutert i dette arbeidet.) Det kan foreslås et 
mål om å doble antall studenter med tilknytning til MN-instituttet på Kjeller fra dagens til 
sammen ca 75- til 150 master- og phd studenter ila 6-års perioden, men dette har ikke vært 
eksplisitt diskutert i fagstrategiutvalget. 

Fagstrategiutvalget foreslår navnet Institutt for teknologisystemer (Its) for det nye MN-
instituttet på Kjeller. Et viktig samfunnsmessig mål med Its vil være at en økende del av 
ressursene i teknologiparken på Kjeller skal komme utdanning på master- og phd nivå til 
gode. Et viktig mål for UiO vil være at dette skal gi et bredere tilbud i Oslo-området til 
studenter innen teknologisk orientert fag. Et viktig mål for forskningsinstitusjonene på Kjeller 
vil være faglig berikelse og rekruttering gjennom vekselvirkning med et akademisk miljø på 
Kjeller. 
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Vedlegg 
 
1. Fagstrategiutvalgets mandat (fra MN fakultetet) 
2. Nåværende emneportefølje ved UNIK 
3. Rapportene fra arbeidsgruppene 

3.1. Fornybare Energisystemer 
3.2. Flerfasestrømning og turbulens 
3.3. Samfunnssikkerhet og IKT sikkerhet 
3.4. Autonome systemer 
3.5. Romteknologi og fjernmåling 
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28 oktober 2015/desember 2015 
 

Fagstrategi for Kjellerinstitutt ved MN 
Mandat for strategiutvalg 

 
 
Bakgrunn 
 
I innspill til arbeidet med strukturreformen i høyere utdanning, uttrykte 
Universitetet i Oslo et ønske om å knytte UNIK sterkere til Universitetet i Oslo 
(UiO) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN). Basert på drøfting 
av innspillet mellom stifterne (UiO, NTNU, FFI og IFE) og behandling i UNIKs 
styre, nedsatte UNIKs styre en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere  ulike 
alternativer for fremtidig organisering av UNIK.   
 
Arbeidsgruppen gjennomførte møter med stifterne de bl.a. UiO la frem et 
konkret forslag (se under) om hvordan virksomheten ved UNIK kunne overtas 
ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO. Arbeidsgruppen 
engasjerte NIFU for å se på ulike alternativer. UNIKs styre vedtok 22. september 
2015 å følge arbeidsgruppen innstilling om å starte fusjonsforhandlinger med 
UiO. Arbeidsgruppens anbefaling samsvarer også med NIFUs anbefaling.  
 
Forslaget fra UiO går ut på å legge virksomheten ved UNIK inn i et eget institutt 
under MN lokalisert til Kjeller, heretter kalt Kjellerinstituttet. Dette instituttet 
skal fungere som andre institutter på MN, dvs.  
 

• utføre forskning på utvalgte områder 

• delta i utdanningen ved MN, dvs. gi kurs på bachelornivå, tilby 
studieretninger i etablerte studieprogrammer på masternivå, på sikt 
kunne etablere egne masterprogrammer, samt være en del av MNs 
PhD-program. 

• organisere/koordinere MNs øvrige samarbeid med forsknings- og 
teknologimiljøene på Kjeller, herunder innovasjonsaktiviteter lokalisert 
til Kjeller. 

UiO har formulert følgende visjon: UiO vil utvikle et slagkraftig 
teknologimiljø for forskning, utdanning og innovasjon på Kjeller i nær 
samhandling med forsknings- og teknologimiljøene på Kjeller, tett integrert 
med komplementære aktiviteter på Blindern. 

UiO og UNIK er enige om at det nedsettes et eget utvalg for å utvikle den 
langsiktige strategien for den faglige utviklingen i et institutt på Kjeller under 
MN. Følgende mandat er formulert i fellesskap: 
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Mandat strategiutvalg 

Utvalget skal innen 1. Juni 2016 legge frem en langsiktig strategi for den 
faglige utviklingen for det nye Kjellerinstituttet, herunder beskrive scenarier 
for vekst på Kjeller.  

Vi ber utvalget om å beskrive 3-5 fagområder med tilhørende 
utdanningsportefølje på master- og PhD-nivå som kan organiseres som 
seksjoner under Kjellerinstituttet. Fagporteføljen på Kjeller skal bygge på 
visjonen slik den er formulert over og utvikles i nært samarbeid med 
Forskningsinstituttene på Kjeller, særlig IFE og FFI.  

Vekstscenariene skal beskrive omfang i form av vitenskapelig stillinger, bi-
stillinger og PhD/post-doc.-stillinger, samt antall studieplasser på 
studieretninger eller masterprogrammer for de ulike fagområdene som 
foreslås.  

Vi ber videre utvalget om å foreslå navn på det nye instituttet under MN, 
herunder navn på fagseksjoner.  

Strategiutvalgets sammensetning 

Stian Løvold (UNIK) - Leder 
Knut Liestøl (Institutt for informatikk, MN) 
Atle jensen (Matematisk institutt, MN) 
Helmer Fjellvåg (Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, MN) 
Torunn Øvreås (FFI) 
Arve Holt (IFE) 
Erik Marstein (UNIK/UiO/IFE) 
Else Marie Lingaas (MN, sekretær) 
 
Vedlegg 

1. Styrevedtak UNIK, 22. September 2015 
2. Skriftlig innspill fra UiO datert 7. September 2015 
3. NIFUs rapport 
4. Resultatet av fusjonsforhandlingen (så snart disse foreligger) 

 
 
Forhandlingene om virksomhetsoverdragelse vil i startfasen foregå i parallell 
med dette strategiarbeidet. Partene (UNIK og UiO) ser det imidlertid som 
hensiktsmessig at strategiarbeidet igangsettes så fort som mulig og uavhengig 
av forhandlingene. Utvalget vil så fort resultatet av disse forhandlingene er 
ferdig få seg dette forelagt.  



UNIK- og NTNU emner 2015/2016

Tverrfaglig emne

UNIK4000/TTK4600Teknologiforståelse,  innovasjon og produktutvikling

Elektronikk og fotonikk

UNIK4330/9330   Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling

UNIK4361/9361   Radar - systemer og signalbehandling

UNIK4440/9440   Fjernmåling med radar

UNIK4380/9380   Fotoniske krystaller

UNIK4390/9390/TFY4291   Laserfysikk og ulineær optikk

UNIK4430/9430   Atomklokker,  satellittnavigasjonssystemer og synkronisering

UNIK4470   Karakteriseringsteknikker for halvledermaterialer, mikro- og  

nanostrukturer

UNIK4480*   Lys og optikk*

UNIK4690/9690   Maskinsyn

UNIK9420/FE8100   Kvantedatamaskiner og kvantekommunikasjon

Trådløse nettverk og sikkerhet

UNIK4100/9100 Satellittkommunikasjon

UNIK4150/9150 Antenner og radiobølgeutbredelse

UNIK4170   Digital kommunikasjon

UNIK4190   Informasjonsteori og feilkontroll

UNIK4200/9200   Multicasting,  ruting og tjenestekvalitet

UNIK4220/9220   Innføring i kryptografi

UNIK4230   Mobil kommunikasjon

UNIK4250/9250   Sikkerhet i distribuerte systemer

UNIK4270/9270   Sikkerhet i operativsystemer og programvare

UNIK4280   Ytelsesanalyse

UNIK4290/9290   Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk

UNIK4700/9700   Building Mobile and Wireless Networks

UNIK4730/9730   Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon

UNIK4740/9740   Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer

UNIK4750/9750   Målbar sikkerhet for tingenes internett

INF3510**   Informasjonssikkerhet**

Energi og miljø

UNIK4450/9450   Solceller

UNIK4800/9800   Fornybar energi: teoretiske prinsipper og  

anvendelser

UNIK4810/9810   Batteriteknologi

UNIK4820/9820   Energisystemanalyse: Modellering, metoder og 

scenarier

UNIK4830/9830 Solenergisystemer

UNIK4840/9840 Nøytronspredningsmetoder for materialforskning

UNIK4845/9845 Nøytronspredning i materialforskning en innføring

Kybernetikk og industriell matematikk

UNIK4500   Stokastiske systemer

UNIK4520   Kvalitetssikret måleteknikk og statistiske analysemetoder

UNIK4540   Matematisk modellering av dynamiske systemer

UNIK4570   Robust multivariabel regulering

UNIK4590/9590/TTK4205   Mønstergjenkjenning

UNIK4600/TTK4200   Matematisk modelleringsteknikk for fysiske 

systemer

UNIK4660/9660/TMA4235   Visualisering av vitenskapelige data

UNIK4680   Fordypning i kybernetikk

UNIK4900/9900   Avansert turbulensmodellering og simulering

UNIK4910/9010   Vibrasjonsanalyse

UNIK4930/9930  Turbulensteori

UNIK9560/TTK4605   Anvendt parameter og tilstandsestimering

Emner ved NTNU

TFE4120   Elektromagnetisme

TTM4150   Nettarkitektur i internett

TFE4130   Bølgeforplantning

TTK4115   Lineære systemer

TTK4625   UNIK, fordypningsemne

* Fra høst 2016

** Bacheloremne, administreres av Ifi, UiO

Vedlegg 2
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Arbeidsgruppe 1: Fornybare Energisystemer 

 

Deltakere 

Bjørn Hauback (IFE, UNIK), Clas Person (UiO/FI), Erik Marstein (IFE, UNIK), Frank Eliassen 
(UiO/IFI), Helmer Fjellvåg (UiO/KI), Martin Kirkengen (IFE, UNIK), Sabrina Sartori (UNIK), 
Sissel Forseth (FFI, UNIK), Stian Løvold (UNIK), Vebjørn Bakken (UiO/SMN) 

 

Oppsummering av diskusjonen på begge møtene i henhold til 
arbeidsgruppens mandat 

A. Kort beskrivelse av hva fagområdet bør omfatte, inklusive avgrensninger 
Tematikkene vi foreslår er knyttet til komponentteknologi for fornybare energisystemer, samt 
hvordan disse komponentene spiller sammen i et nett/energisystem. Dette vil være et lokalt nett 
eller system (hus, borettslag, bydel, fornybart kraftverk, anlegg, kjøretøy), ikke transmisjonsnettet 
som allerede er dekket av FoU andre steder i Norge. Forskningen innen temaet skal ligge på et 
høyere TRL-nivå (Technology Readyness Level) enn det dagens Blindern-institutter normalt 
jobber på, og skal således være komplementær til dagens UiO-aktiviteter. De nye FME-sentrene 
som starter sitt virke fra 2017 ble nylig kunngjort av Forskningsrådet. Disse blir viktige plattformer 
for å videreutvikle komplementaritet og samarbeid i triangelet Kjeller-instituttet (UniK), Blindern-
instituttene og forskningsinstitusjonene på Kjeller.    
 

B. Kort beskrivelse av den samfunnsmessige betydningen av fagområdet  
 
Fornybare energisystemer er et av vår tids viktigste fagområder. Temaet står sentralt i 
forskningspolitikken i Norge og EU, og i tillegg i strategiene ved UiO og IFE spesielt. Overgangen 
til et lavkarbon-samfunn innebærer utfordringer som krever betydelig FoU-aktivitet, og det vil 
være et stort behov for kompetanse og dyktige kandidater innen fagområdet. Det er også et uttalt 
ønske fra Regjeringen at det «grønne» næringslivet i Norge skal videreutvikles og utvides.  
 
C. Beskrivelse av fagseksjonens rolle ved universitetsvirksomheten på Kjeller 

innen forskning og innovasjon, sett i sammenheng med  
 

Området for fornybare energisystemer vil ha grenseflater mot en bred aktivitet på IFE, i tillegg til 
aktiviteter ved FFI, samt mot tre eller fire av instituttene på Blindern (Fysikk, Informatikk, Kjemi 
og til en viss grad Matematikk). Fagområdet for fornybare energisystemer skal ha et klart høyere 
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TRL-nivå enn aktivitetene på Blindern, noe som sammen med et tydelig systemfokus sikrer 
komplementaritet på en god måte. 
 
D. Beskrivelse av rolle og kunnskapsplattform for fagseksjonen innen 

utdanning på master- og PhD nivå, sett i sammenheng med aktuelle 
studieprogrammer på MN fakultetet 
 

Med de foreslåtte tre faste årsverkene, sammen med et antall II-stillinger, skal nye UniK tilby 
utdanning av høy kvalitet på master- og PhD-nivå. De nye stillingene vil representere en viktig 
styrking av kompetanse, og innebærer at en kursportefølje kan utvikles innen system og innen 
komponenter for fornybar energi.  Dermed forsterkes komplementariteten i forhold til dagens 
kurstilbud på Blindern. Kursene som tenkes etablert vil være meget relevante for flere 
studieprogrammer ved MN-fakultetet. Et mål må være at de nye studietilbudene trekker nye 
grupper av studenter til Universitetet i Oslo slik at man får reell vekst fremfor overflytting av 
studenter fra godt fungerende, og viktige, studieprogrammer. Kursporteføljen ved MN-fakultetet 
gjennomgår i disse dager en betydelig programrevisjon og fornyelse gjennom InterAct-prosessen. 
Det forventes at kursene ved nye UniK vil gjennomgås på samme måte. Dette er imidlertid 
ressurskrevende og vil trolig også kreve at nye, faste stillinger er på plass. Det er ønskelig at mye 
av dagens kurstilbud videreføres, men da gjennom direkte samarbeid (II-er stillinger) mellom 
forskningsinstituttene på Kjeller og instituttene på Blindern. Dette må også avklares i InterAcr-
prosessen. 
 

E. Vurdering av studentgrunnlag og karrieremuligheter for nyutdannete innen 
fagområdet  
 

Fornybar energi er pr i dag et populært tema for studenter. Det utdannes allerede mange studenter 
innen feltet i skjæringspunktet materialer, komponenter, teknologi, og dette kan styrkes ytterligere, 
både i regi av det nye UniK og som ledd i direkte samarbeid (evt trekantsamarbeid). Inntil videre 
har de aller fleste kandidatene fått jobber, om ikke alle relevante for tematikken. Det er vanskelig 
å spå hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg, men det antas at etterspørselen etter kandidater med 
solid kompetanse innen fornybar energi vil øke i årene som kommer. 
 

F. Vurdering og beskrivelse av potensiale for ekstern finansiering 
 

Mulighetene for ekstern finansiering innen feltet er ekstremt god. Fornybare energisystemer er 
viktige i NFR og Horizon2020. I fellesskap (med et bredere konsortium) fikk IFE og UiO 
innvilget to FME-sentra i forrige uke, ett hvori FFI også er partner. I et kort- til mellomlangt 
perspektiv, ligger det opplaget muligheter i KPN- og IPN-prosjekter, og kanskje også innenfor 
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SFI-virkemiddelet. Fokuset på høyere TRL-nivåer vil også innebære at man kan søke om 
prosjekter som dagens Blindern-institutter i liten grad har mulighet til å kjempe om alene. Et 
godt fungerende trekantsamarbeid vil kunne utvikles til et kraftig middel for å innhente nye 
eksterne prosjekter.  

 

G. Skisserte fagprofiler for ansatte i full stilling i fagseksjonen**  
 

Det er konsensus rundt tre stillinger fordelt innfor to tematikker. De er av natur ganske utfyllende 
og komplementære, og vil på hver sin måte styrke aktivitetene ved UiO og forskningsinstituttene 
på Kjeller. En fellesnevner for disse stillingene er fokus på system, et relativt høyt TRL nivå på 
tilhørende forskning, men med rom for solid vitenskap. 

1. Fornybare energisystemer: Denne stillingen vil ha fokus på hvordan ulike komponenter kan 
og bør spille sammen i et lokalt nett. Dette kan eksempelvis være en farkost, et hus, en fabrikk, en 
landsby eller et boligstrøk eller et større fornybart kraftverk med lokal lagring tilkoblet nettet. Det 
er ikke ønskelig å se på nasjonale/regionale nett og makroskala i denne omgang siden dette er godt 
dekket andre steder i Norge. Vi ser videre for oss at stillingen bør ha et fokus på det fysiske 
systemet og dermed utfylle aktiviteter på systemprogramvare (energiinformatikk) ved Institutt for 
informatikk og energisystem-modellering ved Matematisk institutt. Denne stillingen bør besettes 
først. 
2. & 3. Komponentteknologi: Disse to stillingene vil ha hovedfokus på spesifikke komponenter 
inn mot fornybare energisystemer. Både solcellepaneler, batterier, brenselsceller, hydrogen, 
termoelektriske celler, elektrolysører, etc. kan være prioriterte temaer, men også andre 
komponenter (for eksempel relatert til vind) er av interesse. Stillingene vil ha gode muligheter for 
å vekselvirke både mot aktiviteter på IFE, FFI, Kjemisk og Fysisk institutt. Det er imidlertid viktig 
at det finnes rom for å trekke veksler på forskningen innen energimaterialer (på et lavere TRL-
nivå) som gjennomføres i direkte samarbeid mellom IFE/FFI og Blinderninstituttene. 

 

Ytterligere kommentarer 

I det følgende gis en oppsummering av diskusjonen på begge møtene. Det er bred enighet om at 
det vil være viktig at arbeidsgruppen for Fornybare Energisystemer klarer å lage en tydelig nok 
anbefaling til Fagstrategiutvalget og den videre prosess. Oppgaven med å definere en god aktivitet 
er krevende. De foreslåtte aktiviteter må tilfredsstille flere hensyn, blant annet: 

• Akademisk frihet. Dette er et viktig prinsipp som ligger som fundament for et nytt 
Kjellerinstituttet under MN-fakultetet på UiO. De som ansettes må holde høy faglig 
kvalitet og må ha rom for å videreutvikle sin faglige kompetanse. Den nye ledelsen ved 
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nye UniK skal og må utvikle sin egen selvstendige faglige strategi, på lik linje med øvrige 
institutter på fakultetet. 

• Mulighet for faglig eksellense. Det må bli mulig å drive forskning på høyt internasjonalt 
nivå innen de utvalgte temaene og de totale rammene av fagmiljøet. Her er det viktig å se 
på forskningsinstituttene på Kjeller, og da spesielt IFE med sin brede satsning innen dette 
feltet, som en viktig ressurs. Samtidig vil materialforskningen på SMN/UiO være en viktig 
partner. I tråd med UiO sin ambisjon om internasjonalisering forventes UniK å etablere 
samarbeid med gode, akademiske miljøer internasjonalt. 

• Et annet viktig hensyn er relevans. En motivasjon for opprettelsen av et UiO-institutt på 
Kjeller er muligheten for å øke antall industrinære prosjekter ved UiO, da spesielt FME, 
SFI men også IPN og KPN, samt Horizon2020. Innenfor flere temaer under overskriften 
Fornybare Energisystemer er mulighetene svært gode for å få til dette. Dette er et viktig 
satsningsområde i både industri, hos NFR og i Horizon2020. Det er selvsagt ønskelig at 
aktivitetene, i tillegg til å samarbeide med eksisterende selskaper, også utvikler ny næring. 

• En ny aktivitet må være robust. Dette krever et visst fokus. Det er viktig at de 3 
stillingene må samhandle på en god måte. Også her er det viktig å se på 
forskningsinstituttene på Kjeller som en viktig ressurs for det totale miljøet. Da det synes 
mest rimelig å anta at på kort sikt så vil eksperimentell forskning på det nye instituttet 
finne sted i eksisterende laboratorier på forskningsinstituttene på Kjeller, samt i 
eksisterende laboratorier på Blindern, vil det være behov for å utvikle samarbeidsavtaler 
som sikrer vitenskapelig ansatte ved det nye instituttet og deres studenter tilstrekkelig 
robust tilgang til laboratorier eksternt. Det vil være vanskelig å få til et aktivt institutt 
dersom dette skal gjøres case by case. Avtalene må være langsiktige og regulere IP, 
kostnader for tilgang mm. 

• Et fortrinn for det nye UniK er muligheten for å bygge på allerede sterke fagmiljøer på 
Kjeller, og vekselvirke med sterke komplementære miljøer på Blindern. Det er viktig 
at UnIK har relevans for forskningsinstituttene på Kjeller på både kort og lang sikt. 
Samtidig er det viktig at UniK blir partner og ikke konkurrent til aktiviteter på Blindern. 

• Det er viktig at det nye instituttet har en komplementær aktivitet sett i forhold til 
aktiviteten på instituttene på Blindern (FI, IFI, KI, MI). Et vellykket UniK vil kunne 
samarbeide med den mer fundamentale forskningen på for eksempel energimaterialer og 
energiinformatikk på Blindern og med den mer anvendte forskningen ved 
forskningsinstituttene på Kjeller og i industrien. 
 

Flere viktige spørsmål ble reist i diskusjonen.  

• Skal aktiviteten ved det nye instituttet utelukkende være basert på eksisterende styrker på 
Kjeller og/eller Blindern i dag eller skal den også åpne opp for ny aktivitet med nye 
partnere? Et viktig argument for et visst fokus på det siste er at mengden av aktive aktører 
innen fornybare energisystemer i Norge er langt større enn det materialvitenskapelige 
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clusteret som IFE og UiO hittil har gode samarbeidsrelasjoner med. Dette er en enorm og 
uutnyttet mulighet der et nytt institutt kan spille en instrumentell rolle. 

• En viktig differensiering mellom det nye instituttet på Kjeller og Blinderninstituttene er 
relatert til TRL (Technology Readyness Level). Dette er vektlagt i den foreslåtte 
stillingsplanen. 

• Et viktig spørsmål er hvordan det nye instituttet kan bli et godt fungerende element i 
trekantsamarbeidet mellom UniK, forskningsinstituttene på Kjeller og 
Blinderninstituttene.  

• En må huske på at menneskene som besetter de nye stillingene ved det nye instituttet vil 
sette sitt preg på retningen. Det ble foreslått å sette opp en arbeidsgruppe rundt disse 
menneskene i det nye instituttets første leveår for å sikre godt fokus, god retning og godt 
samarbeid med Blindern og Kjellerinstituttene. I tillegg til dette vil fellesprosjekter være 
det beste verktøyet for å skape samarbeid, og må derfor være et viktig mål. 

• Det vil være viktig å gjøre det nye instituttet tilstrekkelig attraktivt slik at (de) første 
ansettelse(ne) trekker til seg dyktige kandidater. Prioritet i tid er ikke diskutert. Det kan 
være en fordel om det ikke blir for lang tid mellom stilling 1 og 2. 
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Arbeidsgruppe 2: Flerfasestrømning og turbulens  

Deltakere 

Kristian Sveen (IFE, UiO), Anders Helgeland (FFI, UNIK), Anders Reif (FFI, UNIK), 

Magnus Vartdal (FFI) og Atle Jensen (UiO) 

 

 

Beskrivelse av fagområdet – avgrensninger, utgangspunkt i aktiviteter 

ved instituttene, UNIK og UiO 

 

Flerfasestrømning er simultan strømning av materialer (gasser, fluider eller faste stoffer) 

med forskjellige faser. Hver fase har et eget avgrenset volum og hastighetsfelt. 

Flerfaseteknologi i Norge er spesielt forbundet med strømning av olje og gass i rør, men 

dette er en betydelig innsnevring av et opprinnelig stort fagfelt. I dette strateginotatet, og 

i den kommende faggruppen på nye UNIK, ønsker vi en mer generell beskrivelse og et 

bredere faglig fokus enn anvendelser innenfor petroleum. Tanken er at dette vil danne et 

solid felles fundament for en gruppe på nye UNIK som komplementerer og forsterker de 

eksisterende forskningsgruppene på FFI, NILU, IFE og UiO. 

 

Flerfasestrømning foreslås koblet med fagområdet turbulens både fordi det er forholdsvis 

stor forskningshøyde på dette området, samt at det understøtter behov hos samtlige 

interessenter i UNIK samarbeidet. Vår forståelse av koblingen mellom flere faser og 

turbulens er i beste fall begrenset i dag men vil kunne ha stor betydning for utvikling av 

ny forståelse og ny industri i Norge. I første rekke bør det fokuseres på å etablere et SFI 

konsortium sentrert rundt nye UNIK. 

 

Eksempler på flerfasestrømning i naturen og i industrielle anvendelser 

 Regn, snø, tåke 

 Skred/ras, sediment transport 

 Fluid-struktur interaksjon 

 Erosjon, Erosjon-korrosjon 

 Hav/atmosfære – transport av forurensning og næringsstoffer 

 Dyr som flyr eller svømmer 

 Forbrenningsmotorer 

 Kjøleteknikk 

 Kavitasjon 

 Isdannelse 

 ”Blastmitigation” 

 Spredning (partikler, gasser, væsker) fra industriulykker 
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MEK/MI/UiO 
Seksjon for mekanikk utfører forskning og undervisning i fluid- og faststoffmekanikk. 
For tiden består seksjonen av 7 vitenskapelig stillinger, 4 II'er stillinger, 4 postdoktorer 
og 16 PhD studenter. Gruppen arbeider med teori, modellering og eksperimenter innen 
grunnforskning og praktiske anvendelser i fluid- og faststoffmekanikk. 
Flerfasestrømning (og turbulens) i generell forstand har vært og er et sentralt tema innen 
seksjonens forskning og undervisning. 

 
FFI 
FFI's forskningsgruppe ‘Anvendt fluidmekanikk’ utfører forskning innen 
fluidmekanikk, faststoffmekanikk og akustikk. Gruppen består for øyeblikket av 10 
forskere og 2 PhD studenter, hvor 3 av forskerne har bistillinger ved UNIK. Gruppen 
arbeider med anvendte problemstillinger for Forsvaret og industri innenfor 
beregningsorientert mekanikk. Dette inkluderer modellering og simulering av fysiske 
prosesser slik som spredning av aerosoler og gasser i atmosfæren, aero- og 
hydrodynamikk for farkoster (optimalisering/design), akustikk knyttet til fluid-struktur-
interaksjoner, detonasjoner og vibrasjonsanalyse. I tillegg har vi en fagaktivitet på 
visualisering og analyse av vitenskapelige data fra simuleringsberegninger. 

 
UNIK 
Unik har i dag 3 FFI-forskere i bistilling som underviser i turbulensfysikk og 
visualisering av data fra kontinumsmekanikk-relaterte problemstillinger. 

 
IFE 
Fagområde vindenergi på IFE har 5 forskere som jobber med forskning, utvikling og 
rådgivning hovedsakelig relatert til modellering av fleksible strukturer utsatt for sjø og 
vind. Hovedfokuset er på offshore vindturbiner. 
Fagområdet Prosessteknologi og Strømning har 20 forskere som jobber med teoretisk, 
beregningsorientert og eksperimentell forskning hovedsakelig rettet med oljeindustrien. 
3 av forskerne har bi-stilling på UiO (2) og på NTNU (1). 
Forskningen inkluderer utvikling av modeller og simulatorer innenfor spesielle 
anvendelsesområder. Videre har avdelingen en voksende aktivitet på eksperimenter med 
fokus på verifisering og forbedring av simulatorene. 

 
NILU 
Forskningsgruppen for atmosfæretransport på NILU består av 8 forskere som jobber 
med modellering og måling av dispersjonsprosesser i atmosfæren. 
Gruppen vedlikeholder og anvender simuleringskoden FLEXPART (the FLEXible 
PARTicle stochastic dispersion model). 
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Samfunnsmessig betydning 
 
Flerfaseteknologien ble i 2012 i Aftenposten kåret til Norges viktigste innovasjon siden 
1980. Flerfasesimulatoren OLGA ble unnfanget på IFE i 1980 av Kjell Bendiksen under 
hans doktorgrad ved avdeling for mekanikk, UiO. Teknologien har hatt til dels ekstrem 
betydning for både norsk og internasjonal industri. Bare på Troll-feltet er totale 
besparelser pga OLGA beregnet til å være rundt 40- 50mrd kr – omtrent det samme 
beløpet som er benyttet på petroleumsrettetforskning totalt i Norge siden 1970. Norge 
ligger fortsatt i verdenstoppen på dette fagområdet; OLGAs eneste realistiske 
konkurrent, LedaFlow, er utviklet av SINTEF og kommersialisert av Kongsberg 
Oil&Gas (KOG). KOG er også verdensledende på prosess-simulatorer, også utviklet i 
Norge (Asset, D-Spice/K- Spice), som benyttes for design og drift av prosessanlegg. 

 
I Norge har simulatorteknologi i stor grad blitt knyttet til oljeindustrien, men det 
understrekes at dette primært skyldes denne industriens tunge dominans. 
Simulatorer benyttes i dag i de aller fleste forskningsfelt hvor strømning av væsker og 
gasser er viktig. Herunder regner vi tradisjonelle CFD-simulatorer (Computational 
Fluid Dynamics) samt dedikerte simulatorer for havbølger, tidevannsstrømning, 
interne bølger i atmosfære og hav, tsunami-bølger og interaksjon mellom fluider og 
strukturer. Strukturer i dette bildet kan være innretninger som utsettes for krefter fra 
vær, vind og hav. 

 
Forbedrede prediksjonsverktøy for spredning av forurensning fra industriulykker er et 
annet stort potensielt fokusområde for den nye forskningsgruppen. Etter at Deepwater 
Horizon riggen sank i Mexico-gulfen 20. april 2010 har mye av diskusjonen i ettertid 
dreiet seg om størrelsen på utslippene av olje og hvor denne oljen har blitt av. Kun en 
liten del av utslippene ble samlet opp og ulykken demonstrerte at det er behov for 
bedre prediksjonsverktøy for simulering av slike og liknende ulykker. For 
forskningsgruppens del vil et slikt fokus bety en kobling av havmodellering med en 
termodynamisk modell for utslipp av olje og gass på varierende havdyp. En slik 
modell bør ha potensiale for å bli en industristandard og et krav for godkjenning av 
nye feltutviklinger. 

 
Utdanning/kurs/studentgrunnlag 

 
Arbeidsgruppen ser behovet for opprettelse av nye kurs og også benytte seg av 
eksisterende kurs; 

• Kompressibel strømning 
• Flerfaseteknologi (flerfasestrømning, UiO, MEK4430/9430) 
• Turbulensteori (UNIK4900/4930) 
• Visualisering av vitenskapelige data (UNIK4660) 
• Fluid struktur interaksjon - FSI 
• Anvendelser med kommersiell CFD programvare 
• Hydrodynamikk/aerodynamikk (UNIK4540?) 
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Som vist i tabellen nedenfor er det muligheter for økt rekruttering av studenter. Listen 
ovenfor inneholder kun et grunnleggende kurs (kompressibel strømning) og 3 
anvendte kurs som bør opprettes. Denne porteføljen vil kunne undervises av de faste 
ansatte innen fagseksjonen med støtte fra bistillinger. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 SU

 UNIK4900/9900 * * 10/1 1/1 1 14 
UNIK4930/9930 ** ** ** 0 1 1 
UNIK4660/9660 0/2 2/0 6/1 (7) 2/2 (5) 3/2 (1) 33 

 
UNIK4540 11 5 3 3 6 28 
MEK4430/9430 6/2 4/1 4/1 3/0 1/2 24 

 
* UNIK4900/9900 tilbudt første gang i 2013 
** UNIK9930 tilbudt første gang i 2014, UNIK4930 tilbudt første 
gang 2016 () - Kurset med NTNU kode 

 
Kurset i flerfasestrømning inneholder i dag anvendelser innen olje og gass og bør 
dreies mot mer generisk flerfaseteknologi. 

 
Ekstern finansiering 
SFI; 

• Erosjon; kyst, dråper, vindmøller med mer, erosjon+korrosjon 
o Transport av partikler og faste stoffer og deres interaksjon med 

grenseflater og vegger. Transport av «slurry» er viktig for 
gruveindustrien i tillegg til oljeindustrien. Erosjon på utstyr er av stor 
betydning i de aller fleste aspekter av prosessindustri hvor væskedråper 
i gass eller faste partikler i gass eller væske sliter ned utstyr og øker 
faren for integritetsbrudd med konsekvenser som produksjonsstans 
samt skader på personell og miljø. 
Erosjonsberegninger er i dag av svært begrenset verdi da 
presisjonsnivået anses for til dels svært lavt (50%-100% feilmarginer). 
Koblingen mellom partikler/dråper og turbulens ansees som en nøkkel 
til forbedringer på dette området og bør kunne være et relevant tema 
for en fremtidig SFI-søknad med støtte fra olje-, gruve- og 
prosessindustri. 

• Centre for sports technology; drag, friksjon, materialer 
• Seabed-Sea-Athmosphere-Land-Manmade structures? 
• Numerical wind and wave tank 
• Turbulent multiphase flows – TuMuFs 

o Coupling between particles/drops and carrier fluid. 
• Utvikling av spredningsmodeller 
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Fagprofil for vitenskapelig ansatte innen seksjonen 
 

• PhD innen anvendt matematikk/mekanikk/fysikk 
o Beregningsorientert mekanikk 
o Flerfasemodellering 
o Turbulens 
o Kompressibel strømning 

De vitenskapelige ansatte bør også ha en sterk dokumentert bakgrunn innen teori og 
ha kjennskap til eksperimentell forskning innenfor denne tematikken. 
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Arbeidsgruppe 3: Samfunnssikkerhet og IKT sikkerhet 

Deltakere 

Arve Holt (IFE), Jon Kvalem (IFE), Øyvind Berg (IFE), Kjersti Brattekås (FFI), Anders 
Helgeland (FFI, UNIK), Stian Løvold (UNIK), Knut Liestøl (UiO/Ifi), Pål Engelstad (FFI, 
UNIK), Lars Landmark (FFI, UNIK), Nils Nordbotten (FFI, UNIK) 

 

A. Beskrive (kort) hva fagområdet bør omfatte, inklusive avgrensninger 
(scope) 
  

Virksomheten ved FFI 

Det har vært en jevn økning i antall forskningsårsverk (FÅ) levert inn i prosjekter definert 
under FoU-området Samfunnssikkerhet og beredskap. I 2015 ble det levert totalt 49,4 
forskerårsverk (FÅ), omtrent som fjoråret.   

FFI har arbeidet med problemstillinger tilknyttet beskyttelse av samfunnet (BAS) i mer enn 
20 år. BAS-prosjektseriens langsiktige mål er å bidra til et gjennomarbeidet konsept for 
beskyttelse av befolkningen og samfunnet forøvrig, samt å støtte opp under en løpende 
prioritering av tiltak for beredskap og beskyttelse. FFI vil fortsette å videreutvikle og etablere 
BAS som et «nav» i samfunnssikkerhetsforskningen ved instituttet og tilknytte nødvendig 
kompetanse fra ulike fag/teknologiske miljøer ved instituttet. 

I 2015 ble utkastet til den nasjonale CBRNE-strategien (CBRNE er forkortelse for chemical, 
biological, radiological, nuclear and explosives) levert JD, Helse- og omsorgsdepartementet 
og FD. Dette er et område der FFI har unik kompetanse. Justis- og beredskapsdepartementet 
(JD) har i 2015 utarbeidet en FoU-strategi for samfunnssikkerhet 2015-2019 som målrettet 
skal styrke JDs arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. CBRNE er et av 
satsingsområdene i JDs FoU-strategiplan. Den nasjonale CBRNE-strategien foreslår at FFI 
bør få en mer formell rolle i nasjonal beredskap innen CBRNE. FFI har et omfattende 
internasjonalt samarbeid innen CBRNE gjennom Nato, EU og EDA, og SMART.  

FFI arbeider med anvendte problemstillinger innenfor beregningsorientert fluidmekanikk. 
Dette inkluderer utvikling av modellerings- og simuleringsverktøy av fysiske prosesser slik 
som spredning av aerosoler og gasser (innendørs og utendørs) i tillegg til modellering av 
ulike kilder og leveringsformer slik som modellering av detonasjoner og eksplosiver. Slike 
verktøy kan brukes til å beregne konsekvens av tilsiktede og utilsiktede hendelser slik som 
ulike industriulykker (gasslekkasjer, legionellautbrudd, eksplosjoner, branner) samt effekt og 
konsekvens av ulike terror- og sabotasjehandlinger.  

FFI har mange forskningsaktiviteter ut over BAS og CBRNE som kan knyttes til 
samfunnssikkerhet, eksempelvis:  

1. Cyber/IKT  
2. terrorisme 



  Vedlegg 3.3 
 

2 
 

3. krisehåndtering, øvelser og erfaringslæring  
4. modellerings-, simulerings- og visualiseringverktøy  
5. kommunikasjon  
6. strategisk planlegging og langtidsplanlegging  
7. miljøsikkerhet  
8. maritim sikkerhet 
9. ubemannede systemer og autonomi 
10. sensorteknologi  
11. ballistisk beskyttelse 

FFI ved avdeling Cybersystemer og elektronisk krigføring har flere forskningsaktiviteter 
relatert til IKT-sikkerhet. Dette omfatter blant annet:  

• Kommunikasjonssikkerhet 
• Programvaresikkerhet 
• Sikkerhet i distribuerte systemer (inkludert sikkerhet i mobile løsninger, 

informasjonsutveksling på tvers av sikkerhetsdomener, informasjonsmerking, tillit til 
sikkerhetsfunksjonalitet, tilgangskontroll og rettighetshåndtering) 

• Kryptologi 
• Deteksjon av datalekkasjer og klassifisering av informasjon. 
• Sikkerhetsarkitektur 

FFI deltar i internasjonalt samarbeid på flere områder innenfor IKT-sikkerhet, blant annet 
innenfor NATO Science and Technology Organisation. Videre er det lang tradisjon for 
samarbeid med norsk industri. Innenfor kryptologi er det samarbeid med UiB. 
Kompetanseområdet for IKT-sikkerhet ved FFI har ca. 50 medlemmer, men ikke alle av disse 
har IKT-sikkerhet som sitt primære arbeidsområde. Det veiledes studenter på 
mastergradsnivå og også enkelte studenter på bachelor- og doktorgradsnivå. 

FFI vil fortsette satsingen på deltakelse i EUs forskningsprogrammer, herunder også innen 
EU H2020 Secure Socities-programmet. 

 

IFE Sektor «Sikkerhet – MTO» (Menneske Teknologi Organisasjon)  

Sektoren omfatter ca. 70 årsverk, hvorav ca. 20 industripsykologer&human factors, 20 
IKT/computer science, 20 Kybernetikk&fysikk, 10 prosess&driftserfaring  

Sikkerhet-MTOs virksomheten skal bidra til sikker og effektiv drift av komplekse 
prosessanlegg som kjernekraft, petroleumsinstallasjoner, andre energi- og prosessanlegg og 
transportsystemer. Begrepet Sikkerhet-MTO bygger på at det kan oppnås forbedringer av 
sikkerheten ved å betrakte menneskene, teknologien og organisasjonen under ett, som et 
totalsystem med en tverrfaglig tilnærming. Erfaring fra ulykker viser at årsakene ofte er 
kombinasjoner av menneskelige feilhandlinger, svikt i tekniske systemer og/eller 
organisasjonsmessige forhold. Å forstå dette samspillet er basis for å utnytte teknologien 
optimalt og bygge robuste organisasjoner hvor beslutninger tas på et best mulig grunnlag.  
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Tematiske områder omfatter bl.a.: Menneskelig pålitelighet (HRA – Human Reliability 
Assessment); Kontrollromsarbeid, - teknologi, -design; Brukergrensesnittdesign, -evaluering; 
Driftsstøttesystemer/Operatørstøttesystemer; Visualisering inkludert VR og AR teknologi, 
IKT-sikkerhet (med fokus på «safety»), Ulykkeshåndtering og beredskap (Accident 
Management and Emergency Management), dekommisjonering av nukleære anlegg. 

Prioriterte områder er:  

• Studere faktorer som påvirker menneskers prestasjonsevne i kompleks 
beslutningstaking 

• Videreutvikling av sektorens laboratorier, bl.a. HAMMLAB (Halden Man-Machine 
Laboratory) 

• Anvendelse av VR (Virtual Reality) – teknologi til design, vedlikehold og trening 
• Frembringe metoder og teknologi for å forbedre påliteligheten til sikkerhetskritisk 

programvare 
• Utvikle metoder og verktøy som bidrar til etablering av Integrerte Operasjoner i 

petroleumssektoren 
• Utvikling av MTO-teknologi for luftfart og jernbane 
• MTO ved dekommisjonering av nukleære anlegg 

 
Haldenprosjektet er et internasjonalt forskningsprosjekt under OECD-organisasjonen Nuclear 
Energy Agency (NEA) med medlemmer fra 20 land. Det er administrert og gjennomført av 
IFE og er det største FoU prosjektet med sete i Norge. Prosjektets mål er økt sikkerhet og 
pålitelighet av kjernekraft, og medlemmene er enten statlige sikkerhetsorganisasjoner, 
nasjonale forskningsstiftelser eller industribedrifter. Haldenprosjektets forskningsprogrammer 
er grunnpilarene i MTO-virksomheten ved IFE i Halden. Her etableres ny basiskunnskap, 
sikkerhetsdata, metoder og teknologi som kan anvendes for å forhindre at ulykker inntreffer 
og at eventuelle konsekvenser begrenses. Sektorene utfører i tillegg oppdragsvirksomhet for 
medlemslandene i form av konkrete eksperimenter i MTOs laboratorier, feltstudier og 
installasjoner av driftsovervåkingssystemer på kjernekraftverk.  

Kunnskapen som opparbeides gjennom Haldenprosjektet er også anvendbar for andre 
bransjer og norske virksomheter: 

Menneskelig pålitelighet: Kjernekraftindustrien arbeider kontinuerlig med 
sikkerhetsforbedringer. De tekniske systemene for styring av kjernekraftverk blir stadig mer 
pålitelige, og det betyr at det menneskelige bidraget til sikkerhet og pålitelighet i den senere 
tid er gitt mer fokus. I økende grad benyttes analyser av menneskelig pålitelighet (HRA – 
Human Reliability Analysis) som hjelpemiddel.  MTO har gjennomført et stort internasjonalt 
prosjekt hvor forskjellige HRA-metoder er evaluert opp mot empiriske data fra menneske-
maskin studier i HAMMLAB. Sluttrapporten var en milepæl i 2013 og dokumenterer styrker, 
svakheter og forbedrings-potensiale for de ulike HRA-metodene. Rapporten vil være en 
referanse for kjernekraftindustrien i arbeidet med kontinuerlig forbedring av menneskelig 
pålitelighet spesielt ved krevende ulykkescenarier. Denne kunnskapen blir nå også overført til 
petroleumsindustrien hvor MTO har etablert et Petromaks prosjekt sammen med Statoil, DnV 
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GL, SINTEF og NTNU. Formålet er å tilpasse HRA-metoder for anvendelse i 
ulykkescenarier i petroleumsindustrien for bedre å handtere risiko under design og drift av 
petroleumsanlegg. 

Integrerte Operasjoner: SFI-satsingen på integrerte operasjoner (IO-senteret) gir nå resultater 
som petroleumsindustrien kan nyttiggjøre seg og ta i bruk. Det er gjennomført flere 
casestudier som bl.a. omhandler a) samarbeid og ledelse under møter for planlegging og 
produksjonsoptimalisering, b) risikohåndtering i vedlikehold og modifikasjonsplanlegging, c) 
forbedring av kapabiliteter ved Telemedisin. Det er også utviklet verktøy, metoder og 
prototyper, f.eks. IO-MAP som understøtter distribuerte team med fokus på å ivareta 
sikkerheten under planlegging av vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid, SOFIO – strukturert 
observasjon med tilbakemelding på interaksjon – en metode for trening på IO samarbeid, og 
«Scenario Composer», en prototyp for effektiv planlegging av offshore vedlikehold under 
hensyntagen til kritiske ressurser som f.eks. helikopterseter og sengeplasser. Prototypene 
testes ut i realistiske miljøer hos de ulike oljeselskapene, og assosierte prosjekter til IO-
senteret er gjennomført med Eni, GDF SUEZ, BP og Statoil.   

Kontrollromsutforming: Fram til 2019 skal norske strømkunder ta i bruk AMS-målere 
(Avanserte Måle- og Styringssystemer). Dette åpner for nye muligheter innen dataanalyse og 
informasjonspresentasjon. Videre medfører dette endringer i strukturen av nettselskapene i 
El-distribusjonsmarkedet, som gjør at kontrollrom blir flyttet og oppgradert. IFE har mange 
års relevant erfaring med Human Factors i utforming av kontrollrom. Det er gjennomført to 
prosjekter med norske nettselskaper, Fredrikstad Energinett og Eidsiva, hvor IFE har bidratt 
med assistanse til kontrollromsutforming. I årene framover vil IFE anvende kunnskapen som 
er opparbeidet på data analyse, informasjonspresentasjon og kontrollromsutforming videre til 
nytte for det norske kraftmarkedet. 

Luftfart: MTOs strategisk instituttsatsing på luftfart har resultert i flere prosjekter. 
Samarbeidet med Avinor om å utvikle kontrollsenteret for fjernstyrte tårntjenester i Bodø er 
videreført og IFE har fått ansvaret for å lage detaljert design av kontrollrommet. ALMAR (A 
Large-scale Management of ATM Research) er et samarbeidsprosjekt mellom Edda Systems, 
Avinor og IFE, hvor IFE forsker på ny grafikk i radarsystemer for flygekontrolltjeneste. En 
egen ATM Lab er etablert og har blitt innredet med en radarsimulator for flygekontroll. ETT 
(Eye-Tracking for Training) for-prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Rygge 
kontrolltårn, hvor bruk av eye-tracking teknologi i opplæring av flygeledere ble studert. 
Basert på disse lovende resultatene ble det etablert et hovedprosjekt ved navn STATCO 
(Smart Training of Air Traffic Control Officers), som vil se videre på bruk av «eye-tracking» 
for trening av flygeledere sammen med Edda Systems og Avinor.  

Jernbanesatsing gjennom - Nor Rail som er en uavhengig interesseorganisasjon for 
kunnskapsbasert næringsliv, teknologibedrifter, tjenesteytere og organisasjoner, som arbeider 
i jernbanesektoren for å bidra til å fremme norsk teknologi og relevante tjenester i «det 
grønne skiftet» for fremtidens togtransport. Nor Rail arbeider gjennom definerte 
arbeidspakker. Formålet med disse er å fremme innovative løsninger spesielt for de nasjonale 
jernbane-programmer, men senere også rettet inn mot de internasjonale markeder. Nor Rail 
som arena forutsetter gode relasjoner med nasjonale myndigheter og etater ansvarlige for 
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forskning, utvikling og innovasjon, likeledes med de viktigste internasjonale/europeiske 
organisasjoner på Forskning og Innovasjon innen jernbane. 

 

Institutt for informatikk, UiO  
 
Institutt for informatikk (Ifi) har tre forskergrupper samt ett såkalt endringsmiljø hvor det 
forskes inne fagområdene sikkerhet og robusthet (ConSeRNs (endringsmiljø), Distribuerte 
multimediasystemer (DMMS), Nettverk og distribuerte systemer (ND) og Presis modellering 
og analyse (PMA)). Tradisjonelt har fokus ligget mot robusthetsaspekter, men i de siste år har 
aktiviteten mot sikkerhet vært sterkt økende, blant annet gjennom etableringen av 
ConSeRNS. 
 
ConSeRNS er et av 14 såkalte endringsmiljøer ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet, hvor fakultetet bidrar med 6 fireårige PhD-stipendier. Miljøet fokuserer på 
samarbeide om forskning rundt informasjonssikkerhet med særlig vekt på områdene sikkerhet 
og robusthet i nettverk og systemer, identitets- og tillitshåndtering, sikkerhets-
brukervennlighet, og formell verifisering av sikkerhetsprotokoller og systemer. Gjennom 
forskning, undervisning, studentveiledning og -utveksling sikter ConSeRNS mot bidra til å 
designe, utvikle, teste og kommersialisere innovative sikkerhetsløsninger og -teknologier, i 
tillegg til å utdanne eksperter i IT sikkerhet som vil bidra til å skape en robust nasjonal IT-
infrastruktur, og til å styrke cybersikkerhet i statlige, næringslivs- og private domener. 
 
ND-gruppen undersøker paradigmer, arkitekturer og metoder som kan nyttes i utvikling av 
nye distribuerte applikasjoner. Forskingen til gruppa fokuserer på hvordan slike applikasjoner 
kan lages slik at de oppfyller forventningene til brukerne når det gjelder sikring, pålitelighet, 
korte svartider o.l. Ved validering av resultater vektlegges simuleringer, prototyper og reelle 
eksperiment. Gruppen er knyttet både til Universitetet i Oslo og til Simula-senteret. 
 
PMA gruppen har sitt utspring i arbeide med programverifikasjon, men har gradvis utvidet 
sin virkeområde i tråd med at metoder og verktøy basert på formelle resonnementer nå også 
muliggjør analyse av komplekse systemer. Gruppen arbeider med metoder innen trådløse 
nettverk inklusive sensornettverk, språk for spesifikasjon og modellering, forfining og 
verifikasjon, og sikkerhet og sårbarhet. 
 
Innen DMMS forskes på en rekke ulike aspekter av distribuerte systemer og 
multimediasystemer, blant annet rette mot nødsituasjoner og redningsaksjoner.  
 
I Ifis strategiske plan er sikkerhet utpekt som ett av to områder som skal styrkes. Det utlyses 
nå en ny fast vitenskapelig stilling. Behovet for en større stab på Ifi er i høy grad gitt av 
behov på utdanningssiden, spesielt å få integrert sikkerhetsaspekter i betydelige deler av 
kursporteføljen ved instituttet. 
 

http://www.mn.uio.no/ifi/forskning/grupper/conserns/
http://www.mn.uio.no/ifi/forskning/grupper/dmms/
http://www.mn.uio.no/ifi/forskning/grupper/dmms/
http://www.mn.uio.no/ifi/forskning/grupper/nd/
http://www.mn.uio.no/ifi/forskning/grupper/pma/
http://www.mn.uio.no/ifi/forskning/grupper/pma/
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Innen undervisning har porteføljen vært preget av at det i lang tid har vært vitenskapelige 
ansatte med kompetanse mot robusthet – slike aspekter er derfor integrert i de fleste av 
instituttets kurs rettet mot kommunikasjon og distribuerte systemer. For sikkerhet har 
instituttet i stor grad basert seg på kompetansen ved UNIK. Det er nå et kurs i sikkerhet på 
bachelornivå – dette tas av tilnærmet alle studenter på instituttets største studieprogram (INF: 
programmering og nettverk). På masternivå finnes nå en spesialisering mot sikkerhet – denne 
er kursmessig i meget høy grad basert på kurs gitt av UNIK. Ved innføringen av nye 
studieprogrammer på masternivå fra 2018 vil det opprettes egen studieretning i sikkerhet. 
 
Matematisk institutt har en seksjon for Stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko, med 
betydelig relevant aktivitet for samfunnssikkerhet, f eks et større prosjekt innen Managing 
Weather Risk in Electricity Markets. Innen masterutdanning har MI en studieretning innen 
Finans, forsikring og risiko, som beskrives slik: «I studieretningen fordyper du deg i analyse 
og kontroll av ulike former for risiko ved bruk av matematikk og informasjonsteknologi, 
kombinert med økonomiske og statistiske fag." 
 

B. Beskrive (kort) den samfunnsmessige betydningen av fagområdet 

Fra FFI 

Samfunnssikkerhet er vern av samfunnet mot hendelser som truer grunnleggende verdier og 
funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et 
utslag av tekniske eller menneskelige feil eller av bevisste handlinger. Statssikkerhet, eller 
«rikets sikkerhet», omhandler det som tradisjonelt betegnes som forsvars- og 
sikkerhetspolitikk og berører hovedsakelig den øvre delen av krisespekteret. Det er allikevel 
gråsoner og sammenfallende interesser mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet 

Samfunnssikkerhetsforskningen i Norge i dag er i sterk vekst ved en rekke universiteter, 
høgskoler, institutter og private aktører, i tillegg til myndigheter og offentlige etater med 
ansvar innen samfunnssikkerhet. 

Stadig økende utbredelse av IKT-løsninger gjør at samfunnets avhengighet av IKT vil 
fortsette å øke. IKT sikkerhet er viktig blant annet for å beskytte kritisk infrastruktur, 
næringslivets konkuranseevne, statssikkerhet og personvern. Utbredelsen og avhengigheten 
av IKT har medført en mangel på arbeidskraft med tilstrekkelig kompetanse innen IKT-
sikkerhet nasjonalt så vel som internasjonalt. Det at en del oppgaver vanskelig kan settes ut til 
utenlandsk arbeidskraft, for eksempel på grunn av behov for sikkerhetsklarering, medfører 
også et særlig behov for nasjonal kompetanse.  

Fra IFE  

Samfunnssikkerhet har fått et økt fokus etter 22. juli-hendelsen. MTO sektoren har, og vil 
videreutvikle, kompetanse som vil være sentral i FoU-oppdrag innenfor samfunnssikkerhet. 
Spesielt vil sektorens kompetanse innen operasjonssentraler, informasjonspresentasjon, 
samhandling og organisasjonsmessige aspekter kunne utnyttes, og «beredskap» vil bli en ny 
satsing i sektoren. 
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Petroleumssatsingen i nordområdene, eksemplifisert ved Snøhvit og Goliat setter høye krav 
til sikkerhet og miljøovervåkning. MTO hadde for en del år siden rammeavtaler med 
Petroleumstilsynet knyttet til kontrollrom og Human Factors. Petroleumsaktiviteten i nord har 
stor fokus på sikkerhet, miljø og beredskap og ligger vel til rette for MTO sin kompetanse. 

Gjennom deltagelse i UDs assistanse-programmer for å bedre sikkerheten ved 
kjernekraftverkene nær Norges grenser har MTO fått en ganske betydelig portefølje av 
prosjekter i Russland. I den senere tid har også fokus på lagre av brukt brensel i f.eks. 
Andreeva-bukta fått stor fokus hos norske myndigheter. Flere av prosjektene har vært en 
oppfølging av tidligere gjennomførte tiltak innenfor nukleær sikkerhet, men også nye 
aktiviteter er initiert innenfor fokusområder som dekommisjonering og miljøovervåkning. 
Videre er det i 2015 blitt mer fokus på samarbeid med kjernekraftverkene i Ukraina der IFE 
er involvert i prosjekter på Rivne innenfor tilstandsovervåkning av sikkerhetskritiske 
komponenter/systemer, og ved Chernobyl på VR-basert trening og opplæring bl.a. for 
planlegging av dekommisjonering og reduksjon av stråledoser ved arbeid i radioaktive 
områder. 

Dekommisjonering  

Mange kjernekraftverk bygd på 1960-70 tallet nærmer seg slutten av sin driftsperiode. Til 
forskjell fra konvensjonelle industrianlegg, er dekommisjonering av nukleære installasjoner 
vesentlig mer kompleks. Optimal planlegging med hensyn på sikkerhet og kostnader 
medfører økt behov for forskning og tjenester. I et forskningsprosjekt for Vattenfall AB ble 
IFEs VRdose verktøy for planlegging av dekommisjonering evaluert. Det ble utviklet 
realistiske arbeidsscenarioer basert på 3D modeller og stråledata for en av reaktorene på 
Ringhals kjernekraftverk. Forskningsprosjektet er ventet å gi verdifull erfaring i forbindelse 
med den planlagte dekommisjonering i Sverige. Gjennom mange år har IFE samarbeidet med 
ulike japanske organisasjoner innen dekommisjonering. I 2015 startet et samarbeid med 
Fukui-universitetet i Japan hvor IFEs VRdose system skal tilpasses behov i 
dekommisjonering av Fugen kjernekraftverk.  

 

C. Beskrive rolle for fagseksjonen ved universitetsvirksomheten på 
Kjeller innen forskning og innovasjon 
 

Med referanse til A og B (over) foreslås det at fagseksjonen omfatter 

- Sikkerhet relatert til MTO / Automatiserte systemer / herav IKT sikkerhet relatert til 
energi informatics / transportsystemer / nasjonal infrastruktur 

- IKT sikkerhet, med vekt på:  

• Sikkerhetsarkitektur som metode for å håndtere risiko. 
• Sikkerhet, og tillit til sikkerhetsfunksjonalitet («assurance» og «trustworthiness»), i et 

system av systemer. I forhold til samfunnssikkerhet er dette særlig aktuelt for 
systemer hvor sikkerhetsbrudd utgjør en høy risiko. Det er også aktuelt i forhold til 
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autonome systemer, hvor graden av tillit en har til (sikkerhets-)funksjonaliteten må 
forventes å være en begrensende faktor for utnyttelsen av autonome systemer. 

• Eventuelt hendelseshåndtering. 
 

- CBRNE sikkerhet 

o Risikovurderinger og beredskap 

o Modellering og simulering (kan også knyttes til fagområde 2 – 
Flerfasestrømning og turbulens – for en helhetlig tilnærming 

 

Innenfor området CBRNE vil det særlig fokuseres på modellering og simulering. I tillegg kan 
FFI bidra med metodekunnskap om risikovurderinger og beredskap, og da særlig innen 
beredskap mot uønskete tilsiktede handlinger. Samfunnssikkerhet er et flerfaglig fagområde 
som involverer både teknisk forståelse av konsekvens i tillegg til metodekunnskap for å gjøre 
risikoanalyser. 
 
Generelt vil rollen til seksjonen være akademisk og langsiktig forskning innen spesielle 
temaer relatert til virksomhetene ved IFE og FFI på områdene over. Berøringspunkter til UiO 
på Blindern vil i første rekke være forskningsgruppene Distribuerte multimediasystemer 
(DMMS), Nettverk og distribuerte systemer (ND), Presis modellering og analyse (PMA)) og 
Energi informatix, og endringsmiljøet ConSeRNS ved Ifi. CBRNE sikkerhet har også 
berøringspunkter med seksjon for mekanikk ved matematisk institutt på UiO (se 
Arbeidsgruppe 2 rapport). Det er også berøringspunkter til seksjon for stokastisk analyse ved 
Matematisk institutt.  
 
Det refereres også til «Rapport om forskning og utdanning innen informasjonssikkerhet ved 
Institutt for informatikk og Universitetssenteret på Kjeller ved Universitetet i Oslo» (20 
september 2012) og «Undervisning og veiledning innen informasjonssikkerhet på Kjeller» 
(15 august 2013).  
 

D. Beskrive rolle og kunnskapsplattform for fagseksjonen innen 
utdanning på master- og PhD nivå 

Generelt: Det er flere studieprogrammer innen samfunnssikkerhet ved andre universiteter og 
høyskoler i Norge, eks UiT og UiS. Disse programmene har i stor grad hatt en 
samfunnsvitenskapelig tilnærming. Utdanningen innen samfunnssikkerhet på Kjeller bør i 
stedet i stor grad ha en teknologisk tilnærming. 

Innen CBRNE bør det kunne utvikles emner på området, med særlig fokus på modellering, 
simulering. Det eksisterer allerede kurs i dag på UNIK/UIO innenfor fluidmekanikk og 
visualisering som en kan bygge videre på. 

http://www.mn.uio.no/ifi/forskning/grupper/dmms/
http://www.mn.uio.no/ifi/forskning/grupper/dmms/
http://www.mn.uio.no/ifi/forskning/grupper/nd/
http://www.mn.uio.no/ifi/forskning/grupper/pma/
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Innen undervisning har porteføljen ved Ifi vært preget av at det i lang tid har vært 
vitenskapelige ansatte med kompetanse mot robusthet – slike aspekter er derfor integrert i de 
fleste av instituttets kurs rettet mot kommunikasjon og distribuerte systemer. For sikkerhet 
har instituttet i stor grad basert seg på kompetansen ved UNIK. Det er nå et kurs i sikkerhet 
på bachelornivå – dette tas av tilnærmet alle studenter på instituttets største studieprogram 
(INF: programmering og nettverk). På masternivå finnes nå en spesialisering mot sikkerhet – 
denne er kursmessig i meget høy grad basert på kurs gitt av UNIK. Ved innføringen av nye 
studieprogrammer på masternivå fra 2018 vil det opprettes egen studieretning i sikkerhet. 

I rapporten om «Undervisning og veiledning innen informasjonssikkerhet på Kjeller» er det 
foreslått at den grunnleggende utdanningen innen IKT sikkerhet foregår ved UiO på 
Blindern, mens virksomheten på Kjeller fokuserer på videregående emner relatert til FFIs 
/IFEs virksomhet på området. Arbeidsgruppen slutter seg til dette.  

IFE: IKT Sikkerhet bør kunne stille veiledere for gjennomføring av 4-5 Masterstudenter, 
samt gi 2-3 kurs  

IFE: Sikkerhet – MTO bør kunne stille veilere for 4-5 Masterstudenter.  

IFE har utviklet et kurs «Man – Technology – Organisation and Human Factors in a Safety 
Perspective” som er kjørt i en 5-6 år ved UiS. Det er nå godkjent som en del av et EU master 
program ved Universitetet i Uppsala. Bør kunne utvikle flere kurs innen utvalgte MTO tema 
framover. 

 

E. Vurdere studentgrunnlag og karrieremuligheter for nyutdannete 
innen fagområdet  

Samfunnssikkerhetsforskningen i Norge i dag er i sterk vekst ved en rekke universiteter, 
høgskoler, institutter og private aktører, i tillegg til myndigheter og offentlige etater med 
ansvar innen samfunnssikkerhet. Samfunnssikkerhet består av flere sammensatte 
problemstillinger og fagområder. Innen samfunnssikkerhet vil det bl.a. være 
karrieremuligheter innen staten på nasjonalt, regionalt (fylke) og lokalt (kommune) nivå, 
samt innen større og mindre selskaper innen både offentlig og privat virksomhet.  

Høyskolen i Haugesund (se f.eks. http://www.hsh.no/studier/ingenior/brannsikkerhet.htm og 
http://www.hsh.no/studier/ingenior/branningenior.htm) er et annet eksempel på et 
utdanningsløp med basis innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Disse studieretningene 
har en mer teknologisk tilnærming og tilbyr blant annet en master i brannsikkerhet. De har 
derimot ikke noe tilbud på PhD-nivå og kunne ha vært en fremtidig rekrutteringskilde for 
PhD-prosjekter. Bachelor- og masterstudentene fra Høgskolen i Haugesund vil ha bakgrunn 
innen enkel modellering og simulering i tillegg til noe kunnskap om risikovurdering som en 
kan bygge videre på. 

Se for øvrig pkt B og F.   

 

http://www.hsh.no/studier/ingenior/brannsikkerhet.htm
http://www.hsh.no/studier/ingenior/branningenior.htm
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F. Vurdere og beskrive potensiale for ekstern finansiering 

Det er økende fokus på sikkerhet i samfunnet, både fra politisk hold (ref. Lysne-utvalgets 
rapport), men også forskningspolitisk. I nasjonal strategi for IKT-FoU inngår 
"informasjonssikkerhet", "offentlig sektor og infrastruktur" og "helse og omsorg" som tre 
hovedprioriteringer. Således er informasjonssikkerhet generelt, men også 
informasjonsikkerhet sett i sammenheng med infrastruktur (som utgjør et viktig aspekt av 
samfunnssikkerhet), satsningsområder som vil være i tråd med nasjonale strategier. De 
overordende politiske føringene påvirker muligheter for finansiering fra finansieringskilder i 
Norge, deriblant fra Norges Forskningsråd (NFR). Forskningsrådet har de seneste årene 
følgelig hatt en økende satsning på sikkerhetsområdet. 

De tre overnevnte områdene er også satsningsområder for Forskningsrådet og danner 
grunnlaget for «Veien videre for IKT-forskning i Forskningsrådet». I dette dokumentet pekes 
"Et trygt informasjonssamfunn" ut som en av fire satningsområder. (De andre tre er 
"Kompleksitet og robusthet", "Data og tjenester overalt" og "IKT i Grenseland".) 

Disse overordede føringer danner grunnlaget for en rekke utlysninger i Forskningsrådet. Et 
godt eksempel er NFRs IKT-PLUSS program (som erstattet det tidligere Verdikt-
programmet). Her er tolv satsningsområder fremhevet, og gruppert under tre 
hovedoverskrifter; "systems of systems", "big data" og "cybersecurity". Under 
"cybersecurity"-overskriften er følgende temaer satsningsområder: 

• Sikkerhet i komplekse infrastrukturer  
• Personvernfremmende teknologier  
• Digital etterforskning og datakriminalitet  
• Kryptografi og sikkerhetsmekanismer  

I utlysninger vil ofte grunnleggende IKT sikkerhet være et godt utgangspunkt, og i søknader 
som vil vinne frem vil dette gjerne kobles opp mot infrastruktur, samfunnssikkerhet eller 
andre samfunnsmessig viktige områder. I arbeidsgruppens arbeid ble det derfor diskutert en 
modell der man tar utgangspunkt i grunnleggende IKT sikkerhet, og kobler dette opp mot 
områder der Kjeller-instituttene (FFI og IFE-Kjeller) er sterke (samfunnssikkerhet, cyber-
terrorisme og IKT-sikkerhet, Energi IKT, cybersecurity, deteksjon, etc), samt områder der 
IFE-Halden er sterk (safety, MTO). For det nye MatNat-instituttet på UniK, vil også de 
MatNat-relaterte delene av samfunnssikkerhet være mest relevant. Modellen som ble 
presentert som utgangspunkt for eksternfinansiering er følgende (med noen juseringer etter 
diskusjon):  
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Andre NFR-programmer som kan nevnes er ENERGIX og Petromax 2. I ENERGIX 
programmet er sikkerhet i energiproduksjon og distribusjon viktige temaer. Smartgrid 
(referert til som en viktig del av "Energi IKT" i figuren ovenfor) nevnes som en viktig 
teknologi med relevans for samfunnssikkerhet i Norge, og relevante problemstilllinger 
omfatter bl.a. " IKT-sikkerhet ved håndtering av nye løsninger". I arbeidsgruppens 
avsluttende fase har IFI/UiO (v/Knut Liestøl) fremhevet betydningen av spesielt NFR 
programmet IKTpluss, men også ENERGIX og Petromax 2, som viktige sett fra IFI sitt 
perspektiv og erfaring. 

I arbeidsgruppen ble det også gjennomgått flere reelle NFR og EU-prosjekter, H2020-
søknader og call-for-partners. Vi ser at også her at utgangspunktet ofte er grunnleggende 
problemstillinger i IKT-sikkerhet koblet opp mot samfunnsrelevante områder, som kritisk 
infrastruktur. Et eksempel kan være økende bruk av IoT-teknologi i Smart-grid (energi-IKT), 
som gir nye sikkerhetsutfordringer. Dette krever aktiv beskyttelse og deteksjon mot angrep, 
men også arbeid i grenselang mellom "security" og "safety". 

Det ble også påpekt at UniK har lang tradisjon med å jobbe med IKT-søknader og IKT-
prosjekter innen områdene beskrevet ovenfor, og har således vært godt posisjonert. Imidlertid 
har man ikke i tilstrekkelig grad klart å jobbe systematisk mot Kjellerinstituttene for å trekke 
disse inn i problemstillingene. Dette krever både gode personlige kontakter, samt at man 
samkjørerer søknadsprosessen med de interne prosessene på Kjeller-instituttene. Dette krever 
spesielt at man er ute i god tid, og jobber aktivt med å utvikle samarbeid mellom Unik og 
Kjeller-instituttene. Det er meget store ressuser (årsverk) knyttet til sikkerhet på Kjeller, 
spesielt på FFI, som også har et renomme innen sikkerhet som gjør dem til en interessant 
partner i et consortium dannet for å søke etter finansiering. Når FFI nå i økende grad selv er i 
ferd med aktivt søke seg mot eksterne partnere og eksterne finansieringskilder, kan en 
sikkerhetsgruppe ved Unik være en nøkkel for å få til godt samarbeid mellom 
Kjellerinstituttene og UiO innen dette viktige området. 

 

G. Skissere fagprofiler for ansatte i full stilling i fagseksjonen 

Dette har ikke vært diskutert eksplisitt i faggruppen, men det refereres til pkt. C for forslag til 
fagprofil for seksjonen.  
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Arbeidsgruppe 4: Autonome systemer 
 

Deltakere 

Torunn Øvreås (FFI), Lars Landmark (FFI, UNIK), Jonas Moen (FFI), Ole Ingar Bentstuen 
(FFI), Kyrre Glette (UiO/Ifi), Sean Erik Foss (IFE), Andreas Bye (IFE), Terje Tjelta 
(Telenor, UNIK), Pål Engelstad (FFI, UNIK), Stian Løvold (UNIK), Anders Rødningsby 
(FFI, UNIK) 

 

A. Beskrive (kort) hva fagområdet bør omfatte, inklusive avgrensninger 
(scope) 

Autonome systemer1 er et begrep som blant annet kan brukes om selvkjørende 
fartøy/farkoster (fokus for FFI), selvkonfigurerende ad-hoc nettverk (FFI og UNIK), 
selvoptimaliserende komplekse systemer (FFI, IFE og UiO) og adaptive robotsystemer 
(UiO). Autonome systemer er aktualiserte gjennom teknologiske trender som miniatyrisering 
og masseproduksjon av elektronikk (sensorer, plattformer, regnekraft) og digitalisering 
(tilgang til data, programvarebiblioteker, open source, open hardware). Dette har igjen 
muliggjort metodefremskritt innnen signalbehandling, maskinsyn, maskinlæring, kunstig 
intelligens, kontroll, kommunikasjon, mm. Til sammen åpner dette for nye kosteffektive 
operasjoner av systemer uten tilstedeværelse av fysisk operatør (for å avhjelpe repetitive 
oppgaver, lange avstander med vanskelig kommunikasjon, farlig situasjoner, osv). 
Utfordringen med ubemannede systemer er å håndtere og forstå den økende graden av 
systemkompleksitet. Hvordan datastyre systemene slik at de oppnår økende grad av 
autonomi? Samtidig beskriver graden av autonomi ambisjonsnivået til et eventuelt 
forskningsprogram innen autonome systemer. Graden av autonomi varierer med graden av 
menneskelig inngripen: 

• Fjernopererte systemer 
Bruker fjernstyrer systemet og tar alle beslutninger. 

• Assistentsystemer 
Systemet konfigurerer seg selv, men bruker tar alle viktige del-beslutninger om hva 
som skal gjøres. 

• Autonome systemer 
Systemet mottar målsettinger fra bruker og deler selv opp disse til oppgaver som 
gjennomføres uten menneskelig inngripen. 

Et autonomt system vil måtte bestå av løsninger fra flere fagretninger. Utviklingen og bruken 
av autonome systemer er således en tverrfaglig aktivitet som krever kompetanse på mange 
                                                           
1 Autonomi («selvstyre») etter de greske begrepene autos («selv») og nomos («lov», «regel» eller 
«styre»). Store norske leksikon https://snl.no/autonomi. 

 

https://snl.no/autonomi
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forskjellige områder. For eksempel må alle mobile enheter ha robust navigasjon 
(kybernetikk), tilby ad-hoc nettverk (kommunikasjon) med omverdenen og utstyres med 
sensorer for registrering av scenerelevant data (signalbehandling) for å fungere optimalt og 
for å kunne utføre sin målsetting. Etter hvert blir disse enheter så komplekse og så mange at 
datamaskinene må ta over styringen for automatisk å tilpasse systemet til brukerens 
overordnede målsetting (kunstig intelligens). De viktigste fagene innen autonomi (foruten 
plattformdesign og energisystem) vil således være: 

• Kybernetikk for navigasjon og styring 
• Ad-hoc kommunikasjon for deling av informasjon og felles beslutninger i en klynge 

av autonome systemer 
• Signalbehandling av sensordata for sceneanalyse, terrengforståelse og 

oppdragsutføring 
• Kunstig intelligens for resonnering og beslutningstaking 

Fagseksjon autonome systemer vil kunne bestå av disse 4 fagene forent med felles målsetting 
om å utvikle selvstyrende mobile enheter med tilhørende applikasjoner. 

Ved FFI omfatter ubemannede og autonome systemer samt tilhørende forskning innen 
kybernetikk, kommunikasjon, signalbehandling og kunstig intelligens anslagsvis 110 faste 
ansatte forskere og ingeniører. Rundt 70 av disse jobber innen plattformprosjekter som 
utvikler ubemannede fly (UAV - Unmanned Aerial Vehicle), biler (UGV - Unmanned 
Ground Vehicle), båter (USV - Unmanned Surface Vehicle ) og ubåter (AUV - Autonomous 
Underwater Vehicle) samt prosjekt Autonomi for ubemannede systemer. I tillegg er rundt 40 
personer ved FFI engasjert innen kybernetikk med navigasjon og tracking, trådløs 
kommunikasjon, signalbehandling på bilder samt kunstig intelligens-metoder relevant for 
utviklingen av ubemannede og autonome systemer. 

Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) og Universitetet i Oslo (UiO) har også store miljøer 
som forsker på fagene som er relevante for seksjon for autonome systemer. Anslagsvis 10 
fulltidsstillinger (prof/1.am), 29 personer med opptil 20%-stilling og 2 ingeniører er engasjert 
innen tematikken. På UNIK er det hovedsakelig forskning innen fagfeltene kybernetikk og 
trådløs kommunikasjon som er relevant for ubemannede og autonome systemer. Totalt 4 
fulltidsstillinger (prof/1.am) og 23 personer med 20%-stilling eller timelærere er ansatt innen 
disse fagene på UNIK. På UiO/Blindern er det flere miljøer som jobber med teknologier som 
er relevant for autonome systemer. Forskningsgruppene Robotikk og intelligente systemer 
(ROBIN) og Digital signalbehandling og bildeanalyse (DSB) ved Institutt for informatikk 
(Ifi) omfatter 6 fulltidsstillinger (prof/1.am), 6 II’ere og 2 ingeniører innen kunstig 
intelligens-metoder og signalbehandling på bilder. I tillegg er det miljøer på UiO/Ifi, som 
forskningsgruppen Nettverk og Distribuerte systemer (ND), og på Simula-senteret som 
studerer kommunikasjon i nettede systemer relevant for autonome systemer.  

Den foreslåtte fagseksjonen for autonom systemer på UNIK vil ha flere kontaktpunkter mot 
de andre fagseksjoner ved UNIK. For eksempel vil fagseksjon for fornybar energi være 
spesielt viktig for utviklingen av framtidsrettede energisystemer for autonome systemer. 
Dette tema er spesielt knyttet til det nye fagområdet energi-informatikk ved UiO/Ifi. Det er 
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også forventet at autonome systemer vil kunne bidra til kosteffektiv drift, vedlikehold og 
overvåking av store energianlegg som solcelleparker, damanlegg og kraftlinjer for å nevne 
noen anvendelser. Et annet kontaktpunkt er mellom fagseksjon autonome systemer og 
fagseksjon samfunns- og IKT-sikkerhet. Fremveksten av autonome systemer vil stille store 
krav til informasjonssikkerhet for å beskytte systemenes integritet. Utbredelsen av autonome 
systemer er kritisk avhengig av at det utvikles gode sikkerhetsløsninger i tiden som kommer. 
Det er også et viktig kontaktpunkt mellom autonome systemer og fagseksjon romteknologi og 
fjernmåling. Under denne fagseksjonen ligger forskning rundt sensorer som radar og elektro-
optiske systemer. Denne sensorforskningen har helt klart potensialet til å videreutvikle og 
forbedre ytelsen til autonome systemer. 

Nye UNIK bør utnytte denne synergien mellom fagseksjonene ved å fokusere forskningen 
inn mot felles anvendelser. Slik sett bør fagseksjon autonome systemer fortrinnsvis fokusere 
på anvendelser rettet mot energisektoren, som for eksempel bruke av autonome systemer til å 
analysere funksjonen til solceller i et solcelleanlegg eller se på varmeutvikling i en 
trafostasjon og lignende. Likeledes bør forskningen inne framtidens smarte energisystemer 
inkludere energiflyten i autonome systemer som viktig del av sin aktivitet. Det blir også 
viktig at forskerne innen samfunnssikkerhet studerer sikkerhet i trådløse ad-hoc nett for å 
kunne beskytte autonome systemer mot uønsket manipulering av systemene. Likeledes er det 
viktig at forskerne innen fjernmåling utvikler teknologier som kan gi oss kost- og energi-
effektive multi-funksjons-sensorer som kan utnyttes i svermer av heterogene mobile roboter. 

Det bør også nevens at tilgang på egnede laboratorie-fasiliteter for eksperimentering med de 
autonome systemene, er viktig for å oppnå en anvendt profil med høy TRL for fagseksjonen. 
Her er koblingen mellom nye UNIK og instituttene på Kjeller viktig. For eksempel har FFI 
som målsetting å utvikle autonome kjøretøy/fartøy for alle domener (UAV, UGV, USV og 
AUV) innen 3 år. Disse plattformene, sammen med tilhørende infrastruktur for 
eksperimentering, bør kunne utnyttes i forskningen på nye UNIK. Det bør også investeres i 
en egen laboratorie-kapasitet for å støtte undervisnings- og forsknings-delen ved nye UNIK. 
Her er det snakk om lokaler (som type industrihall med motion capture-anlegg) for å fly og 
kjøre autonome systemer innendørs hele året. Dette, sammen med verkstedfasiliteter (som 
laser- og tråd-kuttere samt 3D-printere), vil gjøre nye UNIK til et meget attraktivt sted å 
gjennomføre kontrollerte eksperimenter med autonome systemer, både for studenter, UiO-
ansatte og gjesteforskere. 

Norge bør ta del i den store teknologiske endringen innen autonome systemer som nå skjer 
internasjonalt. Det er viktig å få fram at Norge, som høy-kostland over flere ti-år, har erfaring 
med automatisering og robotisering av produksjon som svar på den globale konkurransen. 
Slik sett har Norge som nasjon mye kompetanse innen robotikk og automatisering som kan 
bane vei for nye autonome systemer og anvendelser. Mye av denne kompetansen er samlet på 
Østlandet i clusteret UiO/UNIK, FFI, IFE, Sintef, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Kongsberg Gruppen og Prox Dynamics for å nevne 
noen sentrale aktører. Det er opplagt at en sterk allianse mellom disse miljøene kan spille en 
viktig nasjonal og internasjonal rolle i å fremme forskning, utvikling og innovasjon innen 
autonome systemer. 
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Det er også viktig å påpeke at selv om denne rapporten betoner utvikling og anvendelser av 
mobile autonome systemer (som er hovedfokus for FFI) så er de fundamentale metoder og 
teknologier for å optimalisere stasjonære autonomes systemer, som for eksempel smartgrid 
og skytjenester, grunnleggende de samme. Også her er det behov for forskning innen 
kommunikasjon, signalbehandling og kunstig intelligens-metoder for å utvikle komplekse 
systemer som kan gjøre smarte beslutninger basert på big data. 

Innretting av de forskjellige fagområdene er diskutert under punkt C og D.  

 

B. Beskrive (kort) den samfunnsmessige betydningen av fagområdet   

Introduksjonen av autonome systemer er forventet å medføre store endringer i samfunnet og 
vil kunne bidra til å løse problemer innenfor flere sektorer. I første omgang vil utforskingen 
lede fram til utvikling av selve plattformen og dens autonomi. Autonome plattformer kan 
være alt fra bevegelige farkoster/kjøretøy til mer stasjonære selvlærende systemer som tar 
beslutninger. Systemene kan være store eller små. På lengre sikt, når andelen selvopererende 
systemer øker, vil de samfunnsmessige utfordringene rundt bruken av disse nye systemene få 
større betydning i forskningen. Mest sannsynlig vil teori og metoder rundt samhandling 
internt og mellom autonome systemer være viktige tema.  

Autonome biler, båter og fly har potensiale til å endre både sivil og militær infrastruktur. For 
eksempel jobber flere av de store bilprodusentene nå med å utvikle selvkjørende biler. Disse 
er forventet å være kommersielt tilgjengelig om 5-10 år. Dette vil mest sannsynlig 
revolusjonere den landbaserte transportsektoren og det vil kunne redusere antall ulykker 
betraktelig. Det samme gjelder frakt av varer til vanns. Blant annet jobber Rolls-Royce med å 
utvikle autonome frakteskip som skal seile på de store havene. Norge har i lengre tid vært 
verdensledende innen autonome undervannsbåter. Kartlegging og overvåking av havbunnen 
med autonome undervannsbåter har vært kommersielt tilgjengelig i flere år, og oljesektoren 
bruker nå rutinemessig AUVer til overvåking og drift av undervannsinstallasjoner. På fly-
siden anslår The Drone Report (2016) at det sivile og kommersielle markedet for 
ubemannede og autonome fly er på 100 milliarder dollar over de neste fem årene. Det pekes 
på at bransjer som energisektoren, landbruk, bygg og anlegg, gruvevirksomhet, 
eiendomsutvikling, media og film vil være drivende for utbredelsen av kommersielle droner.  

På energisiden er det i dag og forventet framover et økende fokus på smart bruk av energi 
som en knapp ressurs og mer fornybar produksjon av energi samtidig som en større del av 
samfunnet blir elektrifisert. Dette vil medføre betydelig flere typer komponenter og et større 
antall komponenter koblet til energisystemene: solceller, vindturbiner, batterier, elektriske 
biler, styrt ventilasjon mm. Disse systemene vil bli så komplekse og så mange at kunstig 
intelligens og autonom styring vil være kritisk for å kunne hente ut de forventede fordelene. 

EUs forskningsprogram Horizon 2020 beskriver robotikk og autonome systemer som 
nøkkelteknologier for å bringe produksjonen tilbake til Europa. Tanken er at gjennom 
robotikk og autonome systemer skal det være mulig å konkurrere globalt, spesielt mot 
asiatiske lav-kostland, på både pris og kvalitet samtidig som man stimulerer og videreutvikler 
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kompetansen til den europeiske arbeidsstokken. Det er også pekt på robotisering og 
automatisering som svar på utfordringene med Europas aldrende befolkning i de kommende 
årene. Det er spesielt innen helse og omsorg en ser for seg store muligheter for robotisering 
av arbeidsoppgaver. 

En stor fremvekst av autonome systemer vil skape store utfordringer innen sikkerhet. Massiv 
bruk av autonome systemer vil kreve nye eller forbedrete løsninger innen 
identitetshåndtering, autentisering og sikring mot uønsket manipulering av systemene. Disse 
utfordringene er ikke spesifikke for autonome systemer, og gjelder også for eksempel smart 
grid innen energisektoren og fremveksten av Internet of Things (IoT). 

Et annet viktig moment for autonome systemer som benytter seg av satellittbasert navigasjon, 
slik som GPS, er sårbarhet overfor tilsiktet og utilsiktet interferens/forstyrrelser. GPS-
signalene er uhyre svake og det skal svært lite til for å forstyrre disse. Samtidig er det enkelt 
og billig å skaffe til veie utstyr for å forstyrre GPS-signalene. Det er også signaler som tyder 
på at tilgangen til utstyr for å spoofe/narre GPS-mottakere (lure mottakeren til å tro den er et 
annet sted og til en annen tid enn hva den virkelig er) vil øke i fremtiden. Alt dette gjør at 
man ved bruk av autonome systemer blir tvunget til å tenke over denne typen sårbarhet og 
beskytte seg mot den. 

 

C. Beskrive rolle for fagseksjonen ved universitetsvirksomheten på 
Kjeller innen forskning og innovasjon  

Fagseksjon autonome systemer vil fungere som en overbygging for flere selvstendige 
fagdisipliner som til sammen muliggjør komplekse selvstyrende systemer. 

• Kybernetikk: 

Navigasjon, styring og kontroll er grunnleggende for alle typer roboter som beveger seg. 
Kybernetikk er essensielt for å oppnå alt fra lavnivå-koding av autopiloter i fartøyer/farkoster 
til regulering av alle typer manipulatorarmer og automatiseringsprosesser. 

FFI: Fagfeltet kybernetikk engasjerer rundt 30 medarbeider på FFI og er en viktig del av flere 
prosjekter og fagmiljøer ved FFI. Autonomiprosjektet, plattform-prosjektene innen UAV, 
UGV, USV og AUV, samt navigasjonsgruppa kan skilte med verdensledende kompetanse 
innen estimering og kontroll. For FFI er det viktig at denne posisjonen beholdes og 
videreutvikles i framtiden. FFI ønsker også at kompetansen innen regulering og styring av 
mobile roboter og robotarmer styrkes. 

Blindern: ROBIN på UiO/Ifi har hovedsakelig fokus på smart robotikk og intelligente 
systemer i sin forskning. Det er likevel mange forskningsprosjekter som gjør bruk av teknisk 
kybernetikk for regulering og styring av mobile roboter og manipulatorarmer. 

UNIK: Hoveddelen av den akademiske forskningen innen kybernetikk på UiO ligger på 
UNIK. Her er det for tiden 1 fulltidsansatt (prof) og 2 II’ere som har estimering og kontroll 
som hovedfokus. En stor mulighet for innovasjon innen navigasjonssystemer er å undersøke 
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og studere anvendelsen av moderne RF-systemer for å øke presisjonen og robustheten i 
utendørsnavigasjon, spesielt i områder hvor tilgangen til satellittnavigasjon er begrenset eller 
fraværende. I dette konseptet gjøres det bruk ad-hoc radiofyr for robust navigasjon av 
autonome systemer. 

Forskningen innen kybernetikk på UNIK er komplementær til forskningen som 
robotikkgruppen på Blindern gjør. FFI og UNIK/UiO har overlappende aktiviteter innen 
området, og det er et godt samarbeid mellom institusjonene i dag. 

• Kommunikasjon: 

Fremtidige autonome systemer vil kreve samhandling. Behovet for kommunikasjon vil være 
en viktig faktor for å utnytte potensialet i autonome systemer, og vil øke med antall aktører. 
Autonome systemer kan bestå av stasjonære eller bevegelige aktører. Det er mobile systemer 
som skaper de største utfordringene innen kommunikasjonsteknologi, men mange av 
utfordringene for kommunikasjon til autonome systemer dukker også opp i fagområder som 
smart grid i energiforsyning og IoT. Disse områdene skaper store utfordringer for 
kommunikasjon grunnet det store antallet enheter som forventes å være «på nett» i fremtiden. 
Det er utfordringer knyttet til både å få et stort antall (mobile) enheter til å kommunisere med 
hverandre på effektiv måte, og utfordringer knyttet til sikkerhet. 

FFI: Rundt 20 ansatte på FFI jobber direkte med kommunikasjonsteknologi, primært innenfor 
forskningsprogrammet «kommunikasjonsinfrastruktur». I tillegg er det en langt større gruppe 
som utnytter kommunikasjonsteknologi i sin aktivitet. Distribuerte autonome systemer er en 
av flere forskningsaktivitet på FFI innen autonome systemer. Aktiviteten ser på hvordan 
kommunisere mellom agenter, hvor agentene hovedsakelig kommunisere trådløst. 
Hovedfokus er å se på kommunikasjon mellom noder i form av nettverk. Kommunikasjonen 
internt eller mellom autonome systemer byr på utfordringers om ikke er løst i eksisterende 
teknologier. Et autonomt system vil ha flere forskjellige utfordringer innen både 
transmisjons- og nettverksteknologier. FFI ser på flere av disse utfordringene, både direkte 
knyttet til autonome systemer og i andre aktiviteter. 

Blindern: Ifi og Simula har flere grupper som adresserer nettverk og distribuerte systemer. 
ND og Simula har hovedfokus på internett for framtiden, der alt og alle kommuniserer. De 
undersøker paradigmer, arkitekturer og metoder som kan utnyttes i utvikling av nye 
distribuerte applikasjoner. Simula har hovedfokus på pålitelighet innenfor fast infrastruktur 
hvor mobiltelefon-nettverk inngår. Signalbehandling, koblet til forskningsgruppen for DSB 
på UiO/Ifi, har anvendelser i kommunikasjon. Mange temaer innenfor lavnivå 
kommunikasjon er sterkt koblet til signalbehandling. 

UNIK: Det er 3 fulltidsstillinger (prof/1.am) og 19 personer med opptil 20%-stilling som har 
trådløse nettverk og sikkerhet som tema på UNIK. Kommunikasjon innen autonome systemer 
trenger styrking av mobil trådløs kommunikasjon. Autonome systemer ved nye UNIK vil 
kunne være et naturlig samlingspunkt rundt forskningsaktivitetene ved forskningsinstituttene 
på Kjeller og UiO. Fokus bør være på ad-hoc kommunikasjon i autonome systemer som er en 
komplementær aktivitet til nettverksmiljøene på Blindern. 
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FFI og UNIK har overlappende aktiviteter innen området, og det er et godt samarbeid mellom 
institusjonene i dag. Det er komplementære aktiviteter mellom FFI/UNIK og Blindern da de 
to grupperingene for det meste fokuserer på forskjellige teknologilag i en 
kommunikasjonsinfrastruktur. 

• Signalbehandling: 

Autonome systemer er kritisk avhengig av gode sensor-data for dynamisk situasjonsforståelse 
situasjonsforståelse og for å kunne utføre sin målsetting. Her snakker vi om å filtrere og 
trekke ut relevante egenskaper på alle typer sensordata som avbilder scenen og terrenget 
systemet operere i. De mest aktuelle sensorene er synlig video, IR/hyperspektral avbildning, 
lidar og sonar/radar. 

FFI: Rundt 20 personer på FFI har signalbehandling på bilder som sin hovedaktivitet. Del-
aktivitet Sceneanalyse på Autonomiprosjektet og plattform-prosjektene (UAV, UGV, USV 
og AUV) har fokus på signalbehandling for situasjonsforståelse for kjøretøy/farkoster. 
Spesielt viktig er maskinsyn, bildebehandling og mønstergjenkjenning. Det forskes også på 
dyp læring i Multi-modal-prosjektet på FFI. Sceneanalyse er en sentral del av FFIs satsning 
på autonome systemer. 

IFE: Mobile, autonome systemer kan være med å senke kostnadene for strøm produsert fra 
fornybare kilder ved å gjøre drift og muligens vedlikehold av produksjonsanleggene. Dette 
gjelder også distribusjonsinfrastrukturen. Ved å hente inn måledata fra systemene via 
eksisterende eller nye sensorer kan feil i systemer og komponenter raskt identifiseres og 
byttes ut, evt. driftsbetingelser endres for å oppnå optimal strømproduksjon. 

Blindern: DSB-gruppa på UiO/ifi har 3 fulltidsansatte (prof/1.am), 2 II’ere og 1 ingeniør som 
jobber med signalbehandling på avbildende systemer. Gruppen fokuserer på signalbehandling 
og bildeanalyse for anvendelser innen medisinsk avbildning, undervannsakustikk, seismikk 
og fjernmåling. 

UNIK: UNIK har for tiden tilknyttet seg 2 FFI-ansatte som underviser kurs innen maskinsyn 
og mønstergjenkjenning. Det er også flere personer innen fjernmåling som er engasjert i 
signalbehandling på avbildende systemer. 

• Kunstig intelligens: 

Autonome systemer må kunne resonnere og gjøre valg på bakgrunn av tilgjengelig 
informasjon om miljøet, seg selv og de andre enhetene i scenen. Dette fordrer både lav- og 
høy-nivå kunstig intelligens-metoder som sikrer at systemet gjør gode beslutninger i en 
kompleks og dynamisk verden. 

FFI: Kunstig intelligens-metoder er hovedtema for 6 forskere ved FFI. Forskningen innen 
kunstig intelligens er en viktig del av Autonomi-prosjektet på FFI. Flere av del-aktivitetene i 
Autonomi-prosjektet, spesielt Automatisk oppdragsløsning og Distribuert autonomi, har 
fokus på maskinlæring, nevrale nett, evolusjonære optimeringsmetoder, multiagent- og 
multifunksjons-systemer for å løse komplekse problemer. Aktiviteten omfatter blant annet to 
doktorgrads-stipendiater ved Ifi/ROBIN. FFI ønsker blant annet å utvikle svermer av 
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multifunkssjons-droner for områdeovervåking som krever utstrakt bruk av kunstig 
intelligens-metoder for å lykkes. 

IFE: En dyptgående problemforståelse er viktig for å utvikle gode autonome systemer som 
løser et problem optimalt eller oppfyller en målsetting. IFE vil definere problemer som kan 
løses med kunstig intelligens og kunne teste ut om metodene som utvikles fungerer slik de er 
tenkt sammen med industri. 

Blindern: Hovedtyngden av forskning innen kunstig intelligens-metoder ved UiO ligger 
under ROBIN/Ifi. ROBIN har i dag 3 fulltidsstillinger (prof/1.am), 4 II’ere og 1 ingeniør 
ansatt på gruppa. Det er også et grensesnitt mellom ROBIN og mot satsningen på big data og 
energi-informatikk ved Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet (MN). Forskningen 
rundt kunstig intelligens-metoder kan i dag betraktes som hovedsakelig grunnforskning som 
naturlig hører hjemme på Blindern. 

Det er tett samarbeid mellom UiO og FFI innen kunstig intelligens-metoder. 
Førsteamanuensis Kyrre Glette ved ROBIN har 20%-stilling på Autonomi-prosjektet og 
professor Jim Tørresen som er leder for ROBIN, sitter i prosjektrådet for Autonomi-
prosjektet. En satsning på autonome systemer på UNIK kan ses på som spesifikke 
anvendelser og forlengelser av den grunnleggende forskningen som gjøres på Blindern innen 
kunstig evolusjon, maskinlæring og smart robotikk. 

 

D. Beskrive rolle og kunnskapsplattform for fagseksjonen innen 
utdanning på master- og PhD nivå 

Under dette punktet diskuteres nåværende og planlagte emner knyttet opp til de fire 
hovedtemaene innen autonomi, og tilhørighet på nåværende UNIK og på Blindern. Punkt E 
går videre inn på studentflyt og tanker rundt organisering av nytt studietilbud, sett i lys av 
Interact-reformen. 

• Kybernetikk 

Blindern: Forskningsgruppen ROBIN på UiO/Ifi underviser kurs på bachelor/masternivå med 
store deler av pensumet relatert til kybernetikk (INF3480 Introduksjon til Robotteknologi). 
Dette kurset undervises i samarbeid med Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. Dette er en 
del av studieprogrammet Informatikk: nanoelektronikk og robotikk (I:NOR). 

UNIK: Kybernetikk ved UNIK utgjør hoveddelen av masterutdanning innen kybernetikk ved 
UiO (selv om det formelt ligger under fysisk institutt som en studieretning på ELDAT-
masterprogrammet). Det undervises i 4 master/doktorgrads-kurs på UNIK (UNIK4540 
Matematisk modellering av dynamiske systemer, UNIK4500 Stokastiske systemer, 
UNIK4570 Robust multi-variabel regulering og UNIK4680 Fordypning i kybernetikk). To 
faste ansatte ved FFI er tilsatt som II’ere på UNIK med undervisning i kybernetikk-kurs 
(UNIK4540 Matematisk modellering av dynamiske systemer og UNIK4500 Stokastiske 
systemer). 
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Det skal også nevenes at Autonomi-prosjektet sammen med UGV-prosjektet på FFI ønsker å 
starte opp et kyb-masterkurs innen manipulatorarmer og mobile roboter på UiO (Ifi/KjI). 
Dette kurset vil blant annet kunne inngå i felles masterstudie mellom fagseksjon Autonome 
systemer og ROBIN på UiO/Ifi. 

Kybernetikkmiljøet på UNIK har komplementær og utfyllende kompetanse i forhold til 
robotikk-miljøet på Blindern. En videreføring og videreutvikling av kybernetikkmiljøet ved 
nye UNIK vil gi store muligheter for å lage felles masterstudie på UiO innen robotikk og 
autonomi med faglig bredde og tyngde innen fagfeltet kybernetikk. Dette kan forankres i 
masterprogrammet «Informatikk: Robotikk og intelligente systemer» (I:RIS) som utarbeides 
for studiereformen InterAct ved MN. 

• Kommunikasjon 

Blindern: Per i dag er det en studieretning innenfor ELDAT-masterprogrammet: 
«Signalbehandling og kommunikasjon». 

UNIK: UNIK har en stor portefølje av kommunikasjonsemner. Flere av emnene undervises 
av FFI-personell. UNIK har aktivitet for trådløs kommunikasjon både på signal og på 
nettverksnivå. Det er sterkt ønskelig at dette fortsetter. FFI sin kommunikasjonsgruppe har 
lang tradisjon innenfor trådløs kommunikasjon i samarbeid med UNIK/Ifi-UIO samt NTNU. 
Flere av FFIs ansatte innen forskningsprogram kommunikasjonsteknologi er utdannet ved 
UNIK i form av master eller PhD. Det er et ønske om at dette samarbeidet fortsetter. FFI har 
tre ansatte som har direkte tilknytning til UNIK. To professorer og en foreleser. 

Det skal også nevenes at delaktivitet Kommunikasjons-EK (Elektronisk Krigføring) på 
OPEK-prosjektet på FFI ønsker å starte opp mastergradskurs innen Software-definert radio 
(SDR) (Ifi/KjI) som adresserer signalbehandling i kommunikasjonssystemer. Dette kurset vil 
blant annet kunne inngå i felles masterstudie mellom fagseksjon Autonome systemer og 
ROBIN samt i masterprogrammet til Nettverk og Distribuerte systemer (ND) på UiO/Ifi. 

• Signalbehandling 

Blindern: Forskningsgruppen DSB på UiO/Ifi underviser flere grunnleggende og avanserte 
kurs i signalbehandling og bildebehandling (INF3470 Digital signalbehandling, INF4480 
Digital signalbehandling II, INF2310 Digital bildebehandling, INF4300 Digital bildeanalyse, 
INF5300 Utvalgte emner i digital bildeanalyse). Gruppen består av flere faste ansatte 
personer som har signal- og bildebehandling som viktig forskningstema. I tillegg er to FFI-
forskere ansatt i II’er-stilling på DSB-gruppa. 

UNIK: To kurs (UNIK4690 Maskinsyn, UNIK4590 Mønstergjenkjenning) inngår i flere 
master-programmer ved UiO. Begge kursene blir forelest av FFI-personell. 

Forskning og undervisning innen maskinsyn og mønstergjenkjenning på det nye 
Kjellerinstituttet vil være komplementære aktiviteter til den grunnleggende forskningen og 
undervisningen som gis innen signalbehandling og bildebehandling på Blindern. Dyp læring 
på bilder vil kunne være en naturlig og relevant utvidelse av kurs og forskningsporteføljen for 
det nye Kjellerinstituttet. Dype nevrale nett er også relevant for forskningen innen kunstig 
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intelligens, maskinlæring og big data ved UiO/Ifi. Det er også en sterk link mellom 
signalbehandling under fagseksjon Autonome systemer og fagseksjon Romteknologi og 
fjernmåling som fokuserer på sensorer som radar og laser/lidar. Denne fagseksjonen har sin 
base i de sterke sensormiljøene på FFI innen radar, lidar, sonar og hyperspektral avbildning. 

• Kunstig intelligens 

Blindern: Forskningsgruppen ROBIN på UiO/Ifi underviser kurs i kunstig intelligens (per i 
dag INF3490 Biologically inspired computing, men for Interact-reformen planlegges det å 
utvides til to kurs). Gruppen består av flere faste ansatte personer som har maskinlæring, 
evolusjonære optimeringsmetoder, og adaptive systemer som viktige forskningstema. 

UNIK: Det er per i dag ingen kurs eller forskning ved UNIK som naturlig faller under 
fagfeltet kunstig intelligens (selv om både UNIK4690 og UNIK4590 har elementer i sin 
undervisning som kan kalles kunstig intelligens-metoder). 

Det skal likevel nevenes at delaktivitet Distribuert autonomi på Autonomi-prosjektet sammen 
med OPEK-prosjektet på FFI ønsker å starte opp mastergradskurs innen Multiagent-systemer 
med fokus på spill-teori og sverm-intelligens på UiO (Ifi/KjI). Dette kurset vil blant annet 
kunne inngå i felles masterstudie mellom fagseksjon Autonome systemer og ROBIN samt i 
masterprogrammet til ND på UiO/Ifi. 

 

E. Vurdere studentgrunnlag og karrieremuligheter for nyutdannete 
innen fagområdet 

Det er forventet at robotikk og autonome systemer blir en av de viktigste driverne for 
samfunnsutviklingen i tiden framover, dette er diskutert i punkt B. Det betyr trolig at antallet 
studenter som kommer til å søke opptak til relaterte fag er økende i framtiden. Profileringen 
av et stort og integrert fagmiljø på UiO innen robotikk, autonomi og sensorer vil mest 
sannsynlig øke andelen studenter som velger UiO framfor andre studiesteder både nasjonalt 
og internasjonalt. Det viktige her er å få frem at UiO som helhet tilbyr studier som dekker alle 
aspekter ved autonome systemer, fra grunnforskning på komplekse systemer til 
eksperimenter i laboratorier og anvendte masteroppgaver innen industri. Nye UNIK kan påta 
seg rollen som den anvendte delen av autonomi-satsningen på UiO. Det må i så måte 
investeres i laboratorie-fasiliteter som kan nyttes i den anvendte forskningen; lokaler til 
innendørs-eksperimenter, mobile roboter, manipulatorarmer, osv. For å lykkes med dette er 
det viktig å få til et reelt samarbeid mellom Blindern-miljøene og det nye UNIK. I tillegg må 
samhandlingen mellom UiO og FFI/IFE være god slik at studenten ser på miljøet som ett 
felles cluster med muligheter innen forskning, utdannelse og industri/næring. Et av de 
viktigste momentene her er å sørge for at studenten møte undervisningspersonell fra FFI/IFE 
under studieløpet sitt. Dette kan sikres ved at II’ere fra FFI/IFE både underviser bachelor-
kurs på Blindern og master/doktorgrads-kurs på nye UNIK. 

 



  Vedlegg 3.4 
 

11 
 

Studentgrunnlag for fagområdet: 

Ved MN skal InterAct-reformen resultere i nye bachelorprogrammer (start 2017) og 
masterprogrammer (start 2018). Det utvikles flere bachelor- og masterprogrammer som det 
vil være naturlig å koble opp mot autonomiaktiviteten ved UNIK. Dette vil kunne føre til 
både et godt grunnlag av studenter som er klare for å ta emner, og også masteroppgave ved 
UNIK. Samtidig vil UNIK-emner være et naturlig komplement til emner som undervises på 
Blindern for disse programmene.  

Informatikk: robotikk og intelligente systemer (I:RIS): I:RIS utvikles som både 
bachelorprogram og masterprogram. Bachelorprogrammet vil ha et relativt bredt fokus og gi 
kunnskap innen elektronikk og innebygde systemer, robotikk, og kunstig intelligens. 
Studieprogrammet vil være et naturlig grunnlag for studenter som vil spesialisere seg innen 
autonomi-temaer ved UNIK. Eksempler på temaer kan være kybernetikk og autonome 
roboter. Det vil være mulig å foreslå emner som kan inngå som valgfrie i bachelorgraden, slik 
at studentene kan få kontakt med UNIK-miljøet. På masternivå vil det være naturlig å ta flere 
emner som tilbys ved UNIK, dette er også vanlig praksis i dag for masterstudentene på 
tilsvarende program (informatikk: nanoelektronikk og robotikk, studieretning robotikk og 
intelligente systemer). Bachelorprogrammet I:RIS vil ha matematikk R2 som opptakskrav og 
det vil inneholde 30 stp. med obligatoriske matematikkemner, som burde være et tilstrekkelig 
grunnlag for videre fordypning innen kybernetikk og autonomi generelt. 

Elektronikk, Informatikk og Teknologi (ELITE): ELITE vil fokusere tyngre på elektronikk, 
instrumentering og signalbehandling, og vil også være en naturlig kontaktflate med UNIK. 
Masterstudenter med tema signalbehandling og avbildning vil kunne dra nytte av 
autonomitilbudet ved UNIK, og være en kilde til studenter. Disse kan for eksempel knytte seg 
opp mot kommunikasjon, på et lavt nivå, eller behandling av sensordata.  

Disse programmene vil tilsammen ha gode kurs- og veiledningsmuligheter for kunstig 
intelligens og signalbehandling på Blindern, men vil dra nytte av komplementære 
veiledningstilbud innen blant annet kybernetikk og kommunikasjon, men også applikasjoner 
av signalbehandling og kunstig intelligens, på Kjeller. De nåværende programmene har per 
2016 opptaksrammer på 26 (Informatikk: nanoelektronikk og robotikk - I:NOR) og 44 
(Elektronikk og datamaskiner - ELDAT) studentplasser på masternivå (fordelt på alle 
studieretninger). Totalt i 2016 hadde studieretningene ELDAT:Kybernetikk, 
ELDAT:Signalbehandling og kommunikasjon, I:NOR:Robotikk og intelligente systemer og 
I:NOR:Signalbehandling 367 mastersøknader, av disse var 145 førsteprioritetssøknader. 
Søkertallene har økt kraftig fra 2015 til 2016 på alle disse programmene. 

En annen kobling mot kommunikasjon, på et høyere nivå, vil være mot Nettverk og 
distribuerte systemter (ND) - gruppens aktiviteter ved Ifi. Studenter her vil normalt komme 
fra det kommende programmet Informatikk: programmering og systemarkitektur. Den 
nåværende utgaven av dette programmet (Informatik: programmering og nettverk) har en 
opptaksramme på 155 studenter til masternivå (dette fordeles utover fire spesialiseringer, 
hvorav én er distribuerte systemer og nettverk).  
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Det er også mulig at det kan være koblinger mot studieprogrammet Matematikk, informatikk 
og teknologi (MIT), retning beregningsorientert informatikk, da dette er knyttet opp mot 
gruppen for signalbehandling ved IFI. 

Organisering av utdanningen: 

Gitt at autonomi er et bredt begrep som inneholder fag fra flere fagretninger både innenfor 
kybernetikk og kommunikasjon, men også kunstig intelligens, maskinlæring og 
signalbehandling, vil det være en fordel å kunne trekke studenter fra en rekke miljøer på 
Blindern. Ved MN opereres det i dag med studieprogrammer, eventuelle studieretninger 
innenfor programmene (som i forbindelse med masterstudier kan ha egne opptakskrav) og 
studiespesialiseringer, som er uformelle «pakker» av emner som anbefales. 

Siden studentene kan komme fra mange forskjellige programmer, vil det mest fleksible være 
å tilby emner under eksisterende studieprogrammer, i form av anbefalte emner eller 
studiespesialiseringer. Det vil være viktig å gjøre UNIK-tilbudet synlig for studentene. Et 
virkemiddel for dette kan være å tilby UNIK-emner som anbefalte valgfrie emner på 
bachelornivå, dette kunne man gjøre i f.eks. I:RIS-programmet. Gjesteforelesninger er også 
en mulighet. UNIK-masteroppgaver gjøres synlige ved at de publiseres og reklameres for i de 
samme kanalene som studieprogrammene ved MN bruker, og gjerne også i samarbeid med de 
tilknyttede forskningsgruppene.  

Alternativt kan man spesifisere studieretninger innenfor masterprogrammer. Dette gjøres for 
kybernetikk-studieretningen (del av ELDAT-programmet) i dag. Det vil resultere i en mer 
formell struktur og en kan ha egne opptakskrav. Samtidig vil det bli noe mindre fleksibelt å 
sette opp, hva skal studieretningen hete og i hvilket studieprogram skal den være forankret. 
For eksempel vil I:RIS-«studieretning autonome systemer» være en mulighet, men da krever 
det at man også oppretter andre studieretninger som beskriver resten av utvalget, som ikke er 
planlagt i dag. Kanskje vil også masterstudenter på ELITE og kommunikasjonsstudenter falle 
litt utenfor.  

 

F. Vurdere og beskrive potensiale for ekstern finansiering 

Horizon 2020 kjører regelmessig calls for proposals innen robotikk og autonome systemer. 
Disse er spredt over flere Work Programmes som «Information and Communication 
Technologies», «Cross-cutting activities (Focus Areas)», «Health, demographic change and 
well-being» for å nevne noen. Et stort og kompetent fagmiljø på UiO/FFI/IFE innen 
autonome systemer vil være en attraktiv partner i mange Horizon 2020-søknader. 

Når det gjelder potensialet for å få SFF (Sentre for fremragende forskning) innen autonome 
systemer så er det i sterk konkurranse med AMOS (Centre for Autonomous Marine 
Operations and Systems) på NTNU. AMOS er allerede utpekt som SFF III med avslutning 
2023. Det som eventuelt kan være et komparativt fortrinn for UiO/FFI/IFE er bredden og 
samhandlingen i kompetansen man har til disposisjon. UiOs mulighet til å se robotikk i 
sammenheng med kybernetikk, kommunikasjon, maskinsyn og kunstig intelligens-metoder er 
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unik. I tillegg er den interne UiO/FFI/IFE-koblingen til forskning innen energisystemer (for 
framdrift av autonome systemer) samt en hel rekke fremdragende miljøer som forsker på 
sensorer et viktig fortrinn. Det skal også trekkes fram UiOs nærhet til NMBU (Norges Miljø- 
og Biovitenskapelige Universitet) på Ås som en kobling som kan fremme autonome systemer 
brukt i landbrukssektoren.  

Potensialet for å få SFI (Sentre for forskningsdrevet innovasjon) er mest sannsynlig større 
enn å få tildelt SFF. Grunnen til det er at det er færre og mindre miljøer å konkurrere med. 
Også her er koblingen mellom UiO/UNIK og instituttene på Kjeller det komparative 
fortrinnet med bredde og dybde i kunnskapen innen autonome systemer.  

Innovasjonsmulighetene innen autonome systemer er mange. På flysiden er disse best 
konkretisert gjennom The Drone Report (2016): overvåkning av kraftlinjer, solcelle-anlegg, 
dammer, osv (energi-sektoren), overvåking av åker og skog for bekjempelse av 
sykdomsutbrudd og skadedyr, bestemmelse av innhøstingstider (landbrukssektoren), real-
time dokumentering av byggeprosesser (byggebransjen), opprettelsen av ad-hoc nettverk, 
alternative ad-hoc navigasjonsnett, robust kommunikasjon mellom autonome enheter 
(kommunikasjon). Det er også store muligheter for innovasjon innen transportsektoren med 
selvkjørende biler/lastebiler for personbefordring og frakt av varer. Den samme kan sies om 
mulighetene innen havgående transport og bruken av AUVer til kartlegging og overvåking av 
store havområder. 

 

G. Skissere fagprofiler for ansatte i full stilling i fagseksjonen 

Fagseksjon autonome systemer foreslås til å bestå av 4 fagområder som avklart i punkt A. 2 
av fagområdene har hovedvekt på Blindern (signalbehandling og kunstig intelligens) og 2 av 
fagområdene har sin hovedtyngde på UNIK (kybernetikk og kommunikasjon). Alle disse 4 
fagområdene er helt essensielle for å utvikle autonome systemer og derved også fagseksjon 
autonome systemer på nye UNIK. Det er trolig mest hensiktsmessig å bygge videre på den 
allerede opparbeidet kompetansen på de ulike stedene. Det er likevel viktig med utdannings- 
og forsknings-personell (II’ere) på alle de 4 fagområder på nye UNIK for å sikre koblingen 
mot FFI/IFE. Dessuten bør det utpekes en ansvarlig nettverksbygger ved nye UNIK som 
jobber med koordinering av fagseksjonen mellom Blindern og nye UNIK samt kontakten mot 
FFI og IFE. 

Et forslag for bemanning av fagseksjon autonome systemer ved nye UNIK kan være: 

Kybernetikk: ansette 1 fulltidsstilling som professor/amanuensis innen kybernetikk. Ansette 
II’er-stillinger innen estimering og regulering. 

Kommunikasjon: ansette 1 fulltidsstilling som professor/amanuensis innen ad-hoc nettverk. 
Ansette II’er-stillinger innen ad-hoc nettverk, software-definert radio, … 

Autonomt system-nivå: ansette 1 fulltidsstilling som professor/amanuensis med ekspertise 
innen mobile roboter på systemnivå, med ønsket kunnskap innen maskinsyn, maskinlæring, 
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arkitekturer, ruteplanlegging, kontroll, kybernetikk, sensor fusion. Denne personen vil få 
ansvar for koordineringen av fagseksjonen Autonome systemer. 

Signalbehandling: Bygge på / koble til kompetanse ved DSB-gruppa ved UiO/Ifi, samt II’er-
stillinger for å utfylle faglig og koble til FFI/IFE, f.eks. maskinsyn, dyp læring, … 

Kunstig intelligens: Bygge på / koble til kompetanse ved ROBIN-gruppa ved UiO/Ifi, samt 
II’er- stillinger for å utfylle faglig og koble til FFI/IFE, f.eks. multiagent-systemer, 
multifunksjons-systemer. 

 

Akronymer 

AMOS - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems 
AUV - Autonomous Underwater Vehicle 
DBS – Digital signalbehandling og bildeanalyse, forskningsgruppe ved Ifi 
EK - Elektronisk Krigføring 
ELITE - Elektronikk, Informatikk og Teknologi, nytt studieprogram ved MN fra 2017 
ELDAT – Elektronikk og datateknologi, nåværende studieprogram ved MN 
FFI – Forsvarets forskningsinstitutt 
HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus 
HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge 
IFE – Institutt for energiteknikk 
Ifi - Institutt for informatikk, MN 
IoT  - Internet of Things 
I:RIS - Informatikk: robotikk og intelligente systemer, nytt studieprogram ved MN fra 2017 
I:NOR – Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, nåværende studieprogram ved MN 
KjI – Kjellerinstituttet 
MN - Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet 
ND - Nettverk og Distribuerte systemer, forskningsgruppe ved Ifi 
NMBU - Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet 
NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 
ROBIN - Robotikk og intelligente systemer, forskningsgruppe ved Ifi 
SDR - Software-Definert Radio 
SFF - Sentre for fremragende forskning 
SFI - Sentre for forskningsdrevet innovasjon 
UAV - Unmanned Aerial Vehicle 
UGV – Unmanned Ground Vehicle 
UiO – Universitetet i Oslo 
UNIK - Universitetssenteret på Kjeller  
USV – Unmanned Surface Vehicle 
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Arbeidsgruppe 5: Romteknologi og fjernmåling 

Deltakere 

Stian Løvold (UNIK), Svein Erik Hamran (FFI, UNIK), Lars Erling Bråten (FFI, UNIK), 
Jøran Moen (UiO/FI), Tor Sverre Lande (UiO/IFI), Ketil Røed (UiO/FI), Magnus Haakestad 
(FFI, UNIK) 

 

Innledning 

Arbeidsgruppen har hatt flere innfallsporter til arbeidet. Den ene er basert på radar- og 
elektrooptikk sensor- og sensorteknologi miljøene på FFI sammen med radar- og mikro/nano 
elektronikk miljøet på UiO/Ifi. Den andre er basert på satellittkommunikasjonsmiljøet på FFI. 
Den tredje er basert på romteknologimiljøene på UiO/FI og på FFI.  

Det er overlapp med temaer i flere av de andre arbeidsgruppene, spesielt autonome systemer, 
og samfunnssikkerhet. Ved at det nå ikke er noen egen gruppe med eksplisitte miljøaspekter, 
har også miljøanvendelser vært diskutert i forbindelse med Romteknologi og fjernmåling.  

En spørsmålsstilling ifm arbeidet har vært «graden av overlapp» mellom fagseksjonen og 
virksomhetene på området ved forskningsinstituttene på Kjeller, og hva som er ønskelig i 
denne sammenhengen.  

Gruppen har også diskutert alternative navn på fagseksjonen. Alternativer som har vært nevnt 
er «Miljø- og ressurs-observasjons-systemer», «Miljøovervåkingsteknologier» 
(«Environmental Suveillance Technologies»), «Miljøovervåking og romteknologi» 
(«Environmental Surveillance and Space Technology»), og «Obervasjons- og 
kommunikasjonsteknologi». 

 

A. Beskrive (kort) hva fagområdet bør omfatte, inklusive avgrensninger 
(scope) 

A1: Virksomhetene ved forskningsinstituttene på Kjeller og på UiO Blindern innen det 
aktuelle området.  

FFI har Norges største miljø innen utvikling og bruk av bildedannende fjernmålingssensorer. 
Dette omfatter store forskergrupper innen radar, laserteknologi og elektro-optiske sensorer og 
-systemer.  Flere av disse gruppene har vært evaluert i forbindelse med forskningsrådets 
internasjonale evalueringer av grunnleggende forskning i fysikk og IKT i Norge, med gode 
resultater. (Evalueringskomiteen innen fysikk anbefalte bl a at lasergruppen ved FFI 
engasjerer seg innen utdanning ved UiO på fagområdet.)   
FFI har utviklet georadaren for ESAs mars-rover, og utvikler nå georadaren Rimfax som skal 
være med den neste NASA roveren Mars 2020. Virksomhetene omfatter også 
signalbehandling og anvendelser av radar-satellitter, og små radar- og elektrooptiske sensorer 
for mindre fly og UAVer.  
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FFI har nå en aktivitet innen design og operasjon av småsatellitter i forbindelse med hav-
overvåking. Dette inkluderer design, test og til dels implementering av nyttelaster for rf, 
optisk, og andre typer sensorer som benyttes for å få oversikt over maritim aktivitet. FFI er 
ansvarlig for system-konseptene for AISSat-1 og AISSat-2. Produksonen av 
satellittplattformene inklusive itegrasjon av nyttelastene er gjort i Canada.  FFI har også hatt 
ansvaret for operasjon av satellittene, som nå er overlatt til det nyetablerte Statsat. FFI har 
startet opp en CubeSat aktivitet for å styrke egen evne til å integrere nyttelaster i små 
satellitter og er interessert i samarbeid med akademia. FFI har også laboratorier som kan 
benyttes til miljøtesting, inkludert termisk og vibrasjonstester. 

FFI har hatt store miljøer innen eksperimentell ionosfærefysikk og øvre atmosfærefysikk, 
men disse virksomhetene er nå nedlagt. 
 
FFI har et stort kommunikasjonsmiljø som blant arbeider med satellittkommunikasjon i 
nordområdene.  Dette inkluderer analyser og eksperimenter relevant for ytelsen til 
geostasjonære kommunikasjonssystemer, troposfærisk degradasjon av bredbåndssystemer og 
terrengeffekter for mobil satellittkommunikasjon. Design av mikrosatellitter for mer 
smalbåndet kommunikasjon i lav jordbane er et annet tema som FFI arbeider med, et felt som 
inkluderer ionosfærisk degradasjon, design av bølgeformer og planlagte målinger med 
Norsat-2. Mikrosatellitter i elliptiske baner for regional dekning av Arktis og Norge er et 
tredje hovedtema innen satellittkommunikasjon. FFI har et utbredt samarbeid med nasjonale 
og internasjonale miljøer innen satellittkommunikasjon, deltar i ESA forskningsprosjekter, 
underviser faget Satellittkommunikasjon ved UNIK og veileder PhD og 
Mastergradsstudenter. 
FFI forskere underviser både innen radar, elektrooptikk og innen kommunikasjonpå UNIK.  
 
UiO/Ifi/NANO er ledende på mikro-/nanoelektronikk anvendt for elektromagnetiske sensorer 
(radar) og medisinske anvendelser.  UIO/IFI/DSB er ledende på signal- og bildebehandling 
spesielt anvendt på ultralyd. Både NANO og DSB samarbeider med radarmiljøet på FFI. 
 
UiO/FI/4DSpace (endringsmiljø) har aktiviteter innen romteknologi, inkusive sensorer på 
miniatyriserte satellitter, sonde-raketter. UiO 4DSpace posisjonerer seg internasjonalt på 
instrumentering for multi-punktmålinger av turbulens (4D-målinger) i rommet.  
4DSPace@UiO driver frem et teknologiskifte på rakett og satellittbaserte in-situ 
måleteknikker, som vil gi et paradigmeskifter for studier av romplasma. FFI har patentert en 
teknologi for måling av plattformpotensial og har utviklet en miniatyr elektron kanon for 
kontroll av plattformpotensial som er helt essensielt for små satellitter som har for lite areal 
til naturlig utladning mot romplasma. UiO instrumenterer sonderaketter for NASA, JAXA i 
tillegg til nasjonale sonderaketter.   

I samarbeid med EIDEL har FI posisjonert seg i forhold til ESA romværsatellitter.  I 
samarbeid med Andøya Space Center utvikler de nå en datterseksjon som gir mulighet for 
dusinvis av døtre. 4DSpace har levert instrument til NORSAT -1 og 11 QB50 satellitter (EU-
program), og de mottar etterspørsler for denne teknologien også fra Asia, USA, Canada.  
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4DSpace står i spissen for et nasjonalt studentsatellitprogram, som FFI, NTNU, UiT (HiN) og 
industri også viser interesser for.  Miljøet står i spissen for et teknologiskifte og realisering av 
funksjonelle nanosatellitter til romværformål.  I samarbeid med tre Canadiske universiteter er 
det satt som utviklingsmål at vi innen 2025 kan fly en formasjon av Cubesats. Dette for å 
utføre grunnforskningsproblemstillinger bølger, instabiliteter, plasma turbulens romplasma, 
med et betydelig anvendelspotensial. 

 

A2: Scope  

Hovedkompetansen ved de aktuelle miljøene beskrevet over er innen sensor-teknologier og -
systemer for fjernmåling, innen systemer for bruk av sensorer til forskjellige observasjons- og 
overvåkingsoppgaver, og innen kommunikasjon. Dette inkluderer fjernmåling av miljø- og 
ressurs-parametre, objekter og annet, ved elektromagnetisk stråling og elektromagnetiske felt, 
basert på sensorer og plattformer lokalisert på bakken, på havoverflaten, i luften og i rommet 
(space). Tilhørende kommunikasjonsløsninger for nordområdene er også en viktig del av 
dette.  

 

B. Beskrive (kort) den samfunnsmessige betydningen av fagområdet   

Norge har store land og havområder i nord. Det er behov for god oversikt over aktivitet i 
området for nasjonal suverenitetshevdelse, støtte til søk og redningsoperasjoner, observasjon 
og overvåking av miljøparametre, og sikker maritim kommunikasjon.  Eleverte sensorer (fra 
satellitter og fly) vil kunne gjøre dette effektivt til reduserte kostnader. Rombaserte tjenester 
og anvendelser for Nordområdet, med både sivil og militær anvendelse, som styrker maritim 
sikkerhet, bidrar til en god oversikt og sikrer god kommunikasjon i hele det norske 
interesseområdet, er av nasjonal interesse [St. m. 32 (2012–2013)]. I tillegg til maritim 
overvåking vil slike sensorplattformer også kunne kartlegge og overvåke miljøparametere på 
land. 

Space situation awareness er viktig for varlsling av navigasjon og kommunikasjon, og viktig 
generelt for «Safety in the Arctic». Det er et betydelig «nedstrømssmarket». 

Nye radarsensorer er aktuelle for blant annet observasjon av menneskelige fysiologiske 
parametere slik som pust og puls. Slike fjernmålingssensorer vil f eks kunne gjøre det mulig 
for eldre personer å bo hjemme lengre noe som vil ha store samfunnsøkonomiske 
ringvirkninger. Gjennom endringsmiljøet MEDINA (sammen med DSB gruppen) anvendes 
kortholdsradar for hjerneavbildning. Kombinasjonen av avansert, miniatyrisert teknologi ved 
IFI med et veletablert og internasjonalt anerkjent radarmiljø på FFI kan gi nye, små og 
fremtidsrettede sensorer for framtidig kostnadseffektiv land og miljøovervåking.  

Utforskningen av vårt solsystem er i første rekke av interesse som grunnforskning. På lang 
sikt vil dette kunne ha anvendelser innen mineralogi og innen utvidelse av menneskenes 
«aksjonsradius». Utviklingen av instrumenter for fjerntliggende områder i solsystemet setter 
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spesielt strenge krav til pålitelighet, som også vil kunne komme andre anvendelser (i litt mer 
nærliggende områder) til gode.  

 

C. Beskrive rolle for fagseksjonen ved universitetsvirksomheten på 
Kjeller innen forskning og innovasjon  

Et Kjellerinstitutt sammen med FFI og forskningsgruppene NANO og DSB ved IFI vil bli det 
største forskningsmiljøet i Norge innen fjernmålingssensorer. Kjellerinstituttet vil kunne 
kople sammen brukerkunnskapen på FFI med teknologimiljøene på FFI og IFI til å lage nye 
systemløsninger innen fagfeltet.  

Fagseksjonen for romteknologi og fjernmåling vil kunne samarbeide med en eventuell 
fagseksjon innen autonomi ved UNIK. Sammen vil disse to seksjoner kunne utvikle 
komplette systemer for spesifikke overvåkingsoppgaver. Et eksempel vil kunne være en UAV 
med en radarsensor for å kartlegge skredutsatte områder.  

Fagseksjonen vil kunne videreføre arbeidet innen kommunikasjon ved UNIK med spesiell 
vekt på kommunikasjonsløsninger for nordområdene.  

Fagseksjonen ved UNIK vil kunne etablere et satellittprogram med jevnlig utvikling av små 
satellitter og undervisning på Master og Dr. grads nivå innen romteknologi. Studenter vil 
delta i programmet, med veiledning av fast ansatte ved UNIK og i samarbeid med FFI. 
Satellittprogrammet vil samarbeide om anvendelser med rombasert industri og 
forskningsinstitutter med mål om å være ledende innen rombaserte anvendelser spesifikt for 
nordområdene.  

 

D. Beskrive rolle og kunnskapsplattform for fagseksjonen innen 
utdanning på master- og PhD nivå 

Et viktig bindeledd mellom FFI/UNIK/IFI er felles forskningsaktivitet etablert gjennom 
utdanning primært på PhD-nivå men også på MSc nivå bygget på eksisterende interesse og 
vilje fra alle parter. Ved IFI tilbys allerede BSc og MSc utdanning som støtter opp om 
nødvendig kompetanse som passer godt inn i en evt. satsing på fjernmåling ved UNIK. 
Utdanning i mikroelektronikk og RF er nødvendig for miniatyrisering av mobile løsninger, 
kurser i signalbehandling er viktig for bearbeiding av innsamlet informasjon som med kurser 
i kommunikasjon gir bakgrunn for overføring av fjernmålinger for endelig å bearbeides 
videre med trening i bildebehandling. I kombinasjon med kurstilbud ved UNIK burde 
grunnlaget for en anvendelsesrettet og relevant utdanning være tilstede. 
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Tabell over søkere på relevante IFI-MSc programmer V-2016 er vist under: ELDAT 
programmet med instrumentering/måleteknikk ved FI er også relevant. 

Fag Søkere 1. prioritet 
Informatikk: n- nanoelektronikk 57 10 
Informatikk: n- robotikk og intellige 161 65 
Informatikk: n- signal prosessering 63 9 
Informatikk: programmering og nettverk 436 276 
ELD - Mikroelektronikk 38 13 
ELD - Signalbehandling og kommunikasjon 59 17 

 

PhD studenter er finansiert ved eksterne og gjennom endringsmiljøer Ved de aktuelle 
gruppene ved IFI (NANO, DSB) er det i dag omkring 30 PhD studenter hvorav flere på 
samarbeidsprosjekter med FFI  

Fagseksjonen for romteknologi og fjernmåling ved UNIK vil basere utdanningen på master 
og PhD nivå på til dels eksisterende undervisning innen radio- og satellittkommunikasjon, fag 
innen sensorteknologi og fjernmåling samt fag relatert til romvær. I tillegg vil det opprettes 
relevante fag innen området rombaserte plattformer for å støtte et nytt masterprogram innen 
Space/rommet. 

 

E. Vurdere studentgrunnlag og karrieremuligheter for nyutdannete 
innen fagområdet  

Generelt gir utdanning ved IFI gode karrieremuligheter og kandidatene er etterspurt. 
Kandidatene innen mikro-/nanoelektronikk forsyner en sterk nasjonal industri med globalt 
market innenfor integrert kostholdsradio og elektromagnetiske sensorer (Nordic Semi, 
SiLabs, Atmel(Microchip), Novelda, Disruptive Technology, Omnivision, mfl.). Kandidater 
fra DSB engasjeres i en rekke nasjonale bedrifter for måling og analyse innen avbildning 
(helse, geo, osv). Generelt gir DSB/NANO utdanning en relevant og ettertraktet utdanning 
for nasjonal industri. 

Anvendt romteknologi vil gi en bred kunnskapsbase for anvendelser innen både industri, 
instituttsektoren og akademia. Egne studentprosjekt med design, bygging og oppskytning av 
små satellitter vil oppfattes som svært attraktivt blant potensielle studenter både nasjonalt og 
internasjonalt. Studentene vil, med kombinasjonen teoretisk kunnskap og erfaring med 
anvendelser, oppfattes som attraktive innen både norsk romindustri (Kongsberg: Seatex, 
Satellite Services, Norspace; Telenor Satellite, Space Norway og EMC Satcom Technologies, 
…), akademia (UiO, NTNU, UiT) og institutter (FFI, SINTEF, Kartverket, …) og etater som 
Norsk Romsenter. 
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F. Vurdere og beskrive potensiale for ekstern finansiering 

FFI utvikler nå georadaren Rimfax som skal være med den neste NASA roveren Mars 2020. 
For å operere Rimfax på planeten Mars vil det opprettes et «RIMFAX Science Operation 
Center» (RSOC). Dette sentret vil i tillegg til å analysere data fra Rimfax også ha tilgang til 
alle de andre instrumentene ombord på roveren Mars 2020. Instrumentene på Mars 2020 er 
ulike fjernmålingsinstrumenter som bruker elektromagnetisk stråling for å karakterisere 
geologien og mineralene på overflaten av Mars. RSOC’en vil, i tillegg til «RIMFAX Science 
Team» med bla. deltakere fra UCLA, Goddard Space Flight Center, Applied Physics 
Laboratory Johns Hopkins University, Technical University of Dresden samt Jet Propulsion 
Lab Caltech, samarbeide med både IFI og Geofag ved UiO. Finansiering av dette sentret vil i 
hovedsak komme fra FFI, ESA/PRODEX og Norsk romsenter. I tillegg vil det søkes støtte til 
forskningen fra Forskningsrådet. Et slikt senter vil kunne legges til Kjellerinstituttet. 

FFI og IFI samarbeider for å videreutvikle teknologien som ligger bak Rimfax radaren og 
Single-Chip radarteknologien utviklet ved IFI. Det er planlagt å sende inn søknad til dette fra 
Compete programmet i Horizon2020. 

FFI har i flere år samarbeidet med Norsk polarinstitutt og levert flere radarsensorer til 
ekspedisjoner i Antarktis. Dette aktiviteten har vært finansiert av Forskningsrådet og NARE. 
Denne aktiviteten vil kunne legges til et nytt Kjellerinstitutt. 

FFI arbeider sammen med DSB gruppen og er inne i en sterk utvikling av eksternt finansierte 
forskningsprosjekter med rekruttering av mer enn 10 PhD kandidater innen kort tid. 

Forskning og utvikling av romteknologi finansieres tradisjonelt vha midler fra European 
Space Agency (ESA) og følgemidler fra Norsk Romsenter. Deltagelse i EU Horizon 2020 
prosjekter er aktuelt. FI promoterer en ide for et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon 
(SFI) innen romvær spesielt og Space Situational Awareness vil sannsynligvis kunne 
etableres. UiO vil gjennomføre et «proof of concept» for en ny romværeparameter for å 
varsle GNSS scintillasjonsforstyrrelser, som vil kunne få et betydelig nedstrømsfelt for 
kravstore brukere, som f.eks. luftfart og for kritiske operasjoner i Arktisk (åpent hav og luft) 
med økonomisk støtte fra Norsk Romsenter, departementene NHD/FD. 

 

G. Skissere fagprofiler for ansatte i full stilling i fagseksjonen 

Valg av scope for virksomheten, og fagprofiler for ansatte, må sees i sammenheng med 
øvrige virksomheter ved (nye) UNIK, og mulig vekselvirkning / integrering i virksomhetene 
på Kjeller, i tillegg til komplementaritet til virksomheter ved UiO på Blindern.  

De beste mulighetene for en god integrering i virksomheter på Kjeller er innen radar- og 
(aktive og passive) elektrooptiske sensorer og –systemer, og innen (satellitt)kommunikasjon. 
På disse områdene ligger det godt til rette for engasjement og deltakelse av personell fra 
Kjellermiljøet innen undervisning og veiledning på master- og phd nivå. Forskningen på 
disse områdene på Kjeller har allerede en god vitenskapelig profil og «forskningshøyde».   
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Innen bygging av mikrosatellitt-plattformer vil en slik virksomhet i større grad være 
komplementær til både virksomheten på Kjeller og UiO. For å få til en slik virksomhet vil 
man ville være avhengig av sterk ekstern interesse og finansiell støtte, f eks fra Romsenteret, 
Forskningsrådet eller andre. Romvirksomhet er viktig for Norge, og nordområdene 
inneholder mange interessante muligheter og problemstillinger, både for studenter, næringsliv 
og offentlig virksomhet. Hvorvidt dette vil kunne realiseres på en god måte vil imidlertid 
kreve ytterligere undersøkelser/vurderinger.  

Arbeidsgruppen vil derfor ikke utelukke noen alternativer på det nåværende tidspunkt. Men 
på bakgrunn av ovenstående er det naturlig å prioritere fagprofiler for ansatte i full stilling 
inne radar- og eo sensorer og sensorsystemer for fjernmåling, og innen tilhørende 
kommunikasjonsløsninger.  

Arbeidsgruppen har ikke tatt standpunkt til i hvilken grad fagseksjonen bør fokusere på 
nordområdene og på miljø- og ressurs observasjon – og -overvåking, men registrerer at det er 
muligheter for utvikling av en seksjon i slik retning (f eks også i samarbeid med NILU).   

Forslag til fagprofiler:   

1. RF; radar og radarsystemer, for space, UAV-er, medisinske anvendelser og annet 

2. Optiske sensorer og avbildningsteknikker, (aktive og/eller passive) elektrooptiske sensorer, 
som kamerateknologi i det synlige og infrarøde bølgelengdeområdet, hyperspektral 
avbildning, optiske systemer, og laserteknologi/lidarer. 

3 Kommunikasjonsløsninger for fjernmåling; sat-kom, UAV kommunikasjon, 
kommunikasjon i nordområdene 

4 En fagprofil innen mikrosatellitt-systemer, inkl anvendelse i små satellitter med kunnskap 
om strålingsmiljø og andre miljøpåkjenninger som satellitt buss og nyttelast utsettes for, rad-
hard teknologi, effektive energi-løsninger mm 
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