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• Transportrute (STFK – TK – SVV - Mesta)
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• Midtdelere som kan åpnes

• Rundkjøringer er tilpasset lang og tung transport

• Av- og påkjøringsrampe til Omkjøringsveien
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NTNU – Siemens collaboration

History and Framework agreement 

The Siemens – NTNU collaboration project is governed by a framework development agreement for contract research. Valid for 

five years from signing and automatically renewed for additionally five years if not terminated by one of the parties one year before 

expire date. The framework agreement regulating: 

• Cooperation and information flow

• Ownership of results

• Scientific publication

• Confidentiality

Original initiative in 2007 by Siemens Oil & Gas CEO and the Dean and 

Professor of the Faculty of Engineering Science and Technology at NTNU.

Since 2008, a total 9 PhD / post-doc projects has been kicked-off covering technology areas as:

 Flow assurance

 Advanced control systems 

 Power electronics 

 Water treatment



NTNU – Siemens collaboration

Benefits

A Siemens – NTNU cooperation project greatly improves the communication 

between the educational institute and Siemens *

• Research and education focusing on industrial needs

• Access to research results and new ideas

• Opportunities for recruitment

* Increased focus internally in PD and EM



Teknologihovedstaden?

• Transportrute (STFK – TK – SVV - Mesta)

• Ladebekken Bru

• Midtdelere som kan åpnes

• Rundkjøringer er tilpasset lang og tung transport

• Av- og påkjøringsrampe til Omkjøringsveien

•”Grunnforskning” gjennomføres  (NTNU)

• 9 Underprosjekter

• PhD og Post-Doc

• Kontraktsforskning

•Bygging og drift av avanserte laboratorier (SINTEF)

• Trykktesting

• 25 tanker fra150 til 5000 liter

• 560 bar og 3300 kV



Advanced Laboratories for Qualification of New 

Technology – a Cooperation with SINTEF





Elektra  – 1886  - the vessel without chimney



Batteriferjer i Norge

• Oppedal – Lavik på E39 i Sognefjorden (Ampere) 

• Anda – Lote i Nordfjord 2 batteriferjer leveres i 2017

• Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset på ”blokka”

• 84 ferjer på 61 strekninger lønnsomme med batteridrift

• 43 ferjer på 32 samband lønnsomme med hybrid drift

Total reduksjon i CO2-utslipp: 300 000 tonn



Smart Student Challenge

• En oppgave presenteres for studenter (lønnsomhetsanalyse batteriferjer)

• Grupper på 5-7 studenter (tverrfaglig) gjør analyser og foreslår løsninger og        

videre framgangsmåte og -metodikk 

• Felles presentasjon i storstua på Sluppen der vinner utpekes

• Premier overrekkes av Enova-sjefen Nils Kristian Nakstad

• Premie: Bag med diverse treningstøy etc…

… og sommerjobb på Siemens for å delta videre på prosjektet



Veien videre…

•KAROLINE verdens første 

batteridrevne fiskebåt er levert

•I Norge er det ca 5200 fiske-

fartøy. Potensialet er stort, men 

en endring til miljøvennlig 

teknologi krever politiske 

endringer i avgifter og støtte-

ordninger.

•Gjennomsnittlig alder på fiske-

flåten er 23,8 år!



Den nye oljen…

•Salmar / Ørnli Slip - World’s first battery 

powered workboat for fish farming 

• En roll-out av eksisterende teknologi har 

også innenfor oppdrett store miljømessige 

potensialer



Foto: Åge Hojem/Trondheim Havn from Trondheim, Norway

Trondheim har alle forutsetninger som skal til for å ta lead innenfor 

alle disse områdene…



The future is electric


