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1. SAMMENDRAG
For å øke sin innovasjonskraft styrker USN sin virksomhet innen forskning, innovasjon og
kommersialisering ved å etablere sitt første operative senter for innovasjon innen teknologi i
Forskningsparken på Campus Vestfold. Den først operative enheten som får navnet Senter for
Mikrosystem og Nanoteknologi og etableres med utgangspunkt i oppdragsvirksomheten ved Institutt
for mikrosystemer (IMS) ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime studier (TNM).
MIKRO&NANO Senter for innovasjon skal være en pådriver for innovasjon og kommersialisering med
bakgrunn i universitetets kunnskapsområde innen mikro- og nanoteknologi. Gjennom denne rollen skal
senteret bidra til å skape økte verdier for næringslivet og samfunnet for øvrig. I tillegg til økt
samhandling og oppdragsvirksomhet for næringslivet, forventer universitetet at satsingen vil bidra til
økt synlighet, økt tilstrømning og gjennomstrømning av studenter, økt ekstern finansiering og høyere
kvalitet innen universitetets primæroppgaver utdanning, forskning og formidling. Oppbygging av
Senter for innovasjon er viktig for at USN skal kunne nå sitt mål om å øke bidrags- og
oppdragsinntektene for hele organisasjonen til 30 % av omsetningen.

2. BAKGRUNN
Et bærekraftig velferdssamfunn med sterk økonomi er avhengig av innovasjonskraft for å løse
fremtidens utfordringer. Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å være et entreprenørskapsuniversitet
innenfor sine prioriterte satsinger med utgangspunkt i langsiktig, strategisk oppbygging av solide
kunnskapsplattformer av betydning for dagens og fremtidens næringsliv.
Innovasjon og kommersialisering av resultater fra forskning er ofte en lang og krevende vei fram til
verdiskaping og lønnsom virksomhet. Dette gjelder ikke minst for den teknologibaserte industrien som
også har store utfordringer når det skjer store skifter i teknologi. Som kunnskapsaktører har
universitetene en viktig rolle i å følge og være med i kunnskapsfronten på sine strategiske
satsingsområder. Denne kunnskapen skal ikke bare overføres til studentene gjennom studiene, men
også være til nytte for næringslivet gjennom forskningssamarbeid, innovasjonsaktiviteter og
oppdragsvirksomhet.
For institusjoner som skal drive med innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater innen
teknologi, er det naturlig å ta utgangspunkt i den modellen som EU-kommisjonen har utviklet med en
trinnvis beskrivelse av prosessen som gjennomføres fra ide og frem til ferdig kvalifisert produkt og

markedsintroduksjon (se figur 1). De enkelte trinnene fra 1 til 9 benevnes «klargjort teknologi nivå»
(Technology Readiness Level).
Den anvendt forskningen ved universitetene omfatter som regel trinnene fra 1 til 4, av og til ikke lenger
enn til 3, men ofte også frem til 5. Industrien vil gjerne være godt orientert fra nivå 4, men ønsker helst
ikke å involvere seg tung før trinn 7 og etter at det er foreligger positiv informasjon om
markedsmulighetene. I Norge eksisterer det derfor et betydelig gap i investeringer mellom nivå 4 og 7
og mange teknologier når bare frem til 4 og dør der (ref. Artikkel av A. Rossini i Teknisk Ukeblad, mars
2019: «Gapet mellom forskning og næring er teknologienes dødens dal»). Dette gapet er krevende å
fylle med investeringer og det er viktig å få til en sterk samhandling mellom myndighetene, statens
virkemiddelapparat, offentlige aktører, næringslivet, finansinstitusjonene, forskningsinstituttene og
universitetene for å kunne forbedre situasjonen betydelig.

Figur 1: Gapet mellom forskning og næring er teknologienes dødens dal (A. Rossini, TU mars 2019).

For morgendagens næringsliv er kompetanse og samhandling av særlig betydning. Som
kunnskapsinstitusjoner kan universitetene spille en viktig rolle. Gjennom å etablere senter for
innovasjon ønsker USN å bidra til å få lovende nye produktmuligheter, ny teknologi og oppstartselskap
gjennom teknologienes «dødens dal» innenfor sine næringsrettede, strategiske satsingsområder.
Dette er i tråd med nasjonale føringer og den rollen som universitetene skal spille innenfor innovasjon
i fremtiden.
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Tabell 1 nedenfor viser ulike nivåer innen høyere teknologisk utdanning. USN har som ambisjonen å
løfte virksomheten på sine prioriterte strategiske satsingsområder innen teknologi og maritime fag til
å komme stabilt og godt opp i kunnskapsplattform nivået. I dag er USN IMS i ferd med å bli delvis
etablert på Nivå 4. Et Senter for innovasjon basert på tett samarbeid med næringslivet er av sentral
betydning for å få til en robust etablering på Nivå 4. Dette vil i tur bidra til økt synlighet, bedre
tilstrømning og gjennomstrømning av studenter, økt ekstern finansiering og høyere kvalitet innen
primæroppgavene utdanning, forskning og formidling.
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Nivå
Viktige karakteristiske trekk
Kunnskapsplattform Drive industrielt klynge samarbeid basert på plattform
Drive forskningskonsortium
Drive åpne kunnskapsarenaer
Robusthet mot endringer
Annen kreativt fellesskapsvirksomhet
Entreprenørskap
Innovasjon og kommersialisering basert på egen kunnskap (TTO)
Vertskap for oppstartfirma og samarbeidspartnere
Inkubator
Forskning
Forskningsprosjekt
Master
PhD program
Utdanning
Bachelor
Studentoppgaver i samarbeid med næringsliv

Tabell 1: Nivå innen høyere teknologisk utdanning.
Forskningsparken på Campus Vestfold er et resultat av et mangeårig tett samarbeid mellom
næringslivet i Vestfold og teknologivirksomheten ved den delen av universitetet som var Høgskolen i
Vestfold. Electronic-Coast nettverket (EC) og denne næringsklyngens status som nasjonalt
kompetansesenter innen regjeringens virkemiddel «Norwegian Centre of Expertise» (2006 – 2016) har
vært avgjørende for å få parken realisert. Gjennom å etablere et Senter for innovasjon skal
kunnskapsplattformen som nå er etablert, ytterligere styrkes og løftes i nivå. Senteret etableres og
videreutvikles med utgangspunkt i det nære samarbeidet som er skapt med offentlige aktører,
regionalt og nasjonalt næringsliv og intern samhandling mellom rektorat, universitetets
stabsfunksjoner, fakultetsledelsen og institutt for mikrosystemer som utførende enhet.
Senteret for innovasjon etableres med utgangspunkt i etablert klyngesamarbeid med aktørene i
Electronic-Coast Nettverket, Vannklyngen og den Maritime klyngen. Innovasjonsselskapet Microtech
Innovation (MTI) er en viktig ekstern samarbeidspartner med sitt inkubatorselskap Silicia og såkorn
investeringsselskap MTI Startup. I tillegg er partnerskapet innenfor NORFab (nasjonal infrastrukturen
for mikro- og nanoteknologi i Norge) av sentral betydning og denne infrastrukturen vil bli benyttet i
innovasjonsvirksomheten. USN har etablert et nært samarbeid med Kjeller Innovasjon som TTO-aktør.
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Kjeller Innovasjon arbeider allerede med kommersialisering av flere produktmuligheter fra
virksomheten ved institutt for mikrosystemer.

Figur 2: Prinsippskisse for samarbeidet mellom Senter for innovasjon ved USN, næringslivet og
næringsklynger, offentlige etater, virkemiddelapparatet og andre kunnskapsaktører i Norge.

3. SENTERETS ROLLE OG MÅL FOR VIRKSOMHETEN
Visjon
1. Senteret skal bidra til økt verdiskapning innen teknologi basert næringsliv i Norge.
2. USN skal være norsk næringslivs førstevalg som kunnskapsleverandør innen anvendelse av
mikro- og nanoteknologi.
Mål
•

Bidra til økt verdiskaping og næringsvirksomhet gjennom samarbeid mellom USN og bedrifter
innen teknologi slik at bedriftene kan utvikle seg og få til ønsket omstilling raskere gjennom
styrket mulighet til å utvikle ideer fra konseptstadiet og fram til markedsintroduksjon,
produksjon og drift.

•

Bygge opp og videreutvikle nye nasjonale tilbud gjennom å tilby kompetanse, tjenester,
moderne teknologiutstyr og lokaler der bedriftene kan konstruere, simulere, visualisere,
fremstille og prøve ut teknologier, komponenter, produkter, prosesser og tjenester.
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•

Styrke universitetets rolle som kommersialiseringsaktør basert på egne forskningsresultater.

•

Økt synlighet og økt renomme nasjonalt og internasjonalt som et fremragende senter for
forskning og innovasjon innen mikro- og nanoteknologi.

Rolle
1. Senteret skal være leverandør av kunnskap og tjenester gjennom samarbeid med bedrifter
knyttet til utvikling av teknologi, produkter, komponenter, prosesser og tjenester.
2. Senteret skal arbeide med kommersialisering av produktideer fra egen forsknings- og
utviklingsvirksomhet.
3. Senteret skal bidra til å styrke basisvirksomheten innen undervisning og forskning.
Virksomheten
Senteret skal utføre oppdrag og tjenester for næringsliv og offentlige aktører med utgangspunkt i sin
kunnskapsflatform. Senteret skal samarbeide med bedrifter innen anvendelser av teknologi på en slik
måte at de skal kunne utvikle seg raskere, rimeligere og styrke muligheten til å utvikle nye ideer fra
konseptstadiet, gjennom prototypfremstilling til markedsintroduksjon og lønnsom forretning. Senteret
skal kunne tilby småskalaproduksjon når industrielle produksjonstjenester i Norge ikke er tilgjengelig.
Tjenestetilbudet vil også dekke samarbeid gjennom utleie av utstyr og tilgang til lokaler. Senteret vil
også tilrettelegge og organisere samarbeid om innkjøp og drift av utstyr med bedrifter og andre
brukere hvor slik deling muliggjør dette, slik det f.eks. ble gjort med det elektronmikroskopet som nå
står på MSTLab.
Mikro og nanoteknologi er muliggjørende teknologi for de fleste store og voksende næringsområdene,
heriblant: Digitalisering og IKT - Helseteknologi - Space og Aerospace - Maritim teknologi - Bioteknologi
- Landbruk og matproduksjon – Resirkulering og rensing av vann – Havbruk, fiske og marin teknologi Ren energi og miljøteknologi – Produksjon av materialer - Utstyr og tjenester for samfunnssikkerhet og
beredskap. Satsingen er i tråd med næringspolitiske prioriteringer som blant annet er beskrevet i
regjeringens «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024» og Forskningsrådets
program «NANO 2021».
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Figur 3: Mikro- og nanoteknologi muliggjør innovative og nyttige system for bruk innenfor de fleste
samfunnsområder.
Det legges økende vekt på å utvikle egne ideer som kan kommersialiseres gjennom «dødens dal» og
fram til verdiskaping basert på lønnsom produksjon. Universitetet lager nå en plan for økt oppfanging
av gode ideer til produkter og tjenester, bedre intensiver for utvikling av patenter og styrking av egen
TTO-funksjon. USN vil ventelig også styrke sine stimuleringstiltak overfor fakultetene, instituttene,
forskergruppene og enkeltforskere for å akselerere vekst av BOA til over 30% av USNs inntekter.

4. INSTITUTT FOR MIKROSYSTEMER
Som en viktig del av sitt nettverksarbeid har universitetet gjort en stor innsats i å bygge opp institutt
for mikrosystemer til å bli en sentral kunnskapsaktør i Norge innen anvendte mikrosystemer og
nanoteknologi. Instituttet tilbyr nå utdanning innen elektronikk, data, elektro-automasjon, anvendt
mikro- og nanoteknologi og smart produktdesign med master- og PhD-program innen anvendte mikroog nanosystemer. Tilbudet omfatter også internasjonal master i smart system integrasjon (Joint
International Master in Smart Systems Integration) i samarbeid med universiteter i Ungarn og
Skottland og industrimaster i samarbeid med næringslivet. Instituttet har 5 forskergrupper som
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samarbeider med anerkjente universiteter over hele verden, har en rekke forskningsprosjekter og
omfattende vitenskapelig publisering. Instituttet har etablert et godt samarbeid med en lang rekke
bedrifter og de andre universitetene i Norge som har høyere utdanning og forskning innen mikro- og
nanoteknologi. Instituttet har allerede en betydelig oppdragsvirksomhet. En skjematisk oversikt over
instituttets virksomhet er vist i figur 4.

Figur 4: Virksomheten ved Institutt for Mikrosystemer.
Institutt for mikrosystemer arbeider nå med å øke sin virksomhet, både innen utdanning, forskning og
innovasjon. I kommende 5-års periode vil instituttet vurdere å gjennomføre følgende tiltak:
Eventuelle tiltak knyttet til bachelor utdanningen:
•

Revitalisere og utdanningen innen elektronikk med mye laboratoriearbeid og bruk av
programmerbare kretser, mikrosystem og andre smarte komponenter.

•

Øke rekrutteringen til utdanningen innen mikro- og nanoteknologi.

•

Styrke forskning knyttet til studieretningen innen elektro-automasjon og robotikk, særlig
knyttet til autonome system.

•

Styrke forskning knyttet til studieretningen inne data og digitalisering, særlig innen
cybersikkerhet.

•

Styrke forskning innen studieretningen smart produktdesign med mekanikk og 3D design

•

Ny studieretning innen utvikling av autonome system

•

Ny studieretning innen medisinsk instrumentering og måleteknikk

Mulige nye utdanninger på master nivå:
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•

Studieretning innen autonome systemer i nytt fakultetsomfattende program.

•

Studieretning i nytt fakultetsomfattende informatikkprogram.

•

Nytt studieprogram i «e-business technology” sammen med Handelshøyskolen

•

Studieretning innen bioteknologiske teknikker for helse og miljø

Innen forskning vil instituttet videreutvikle de forskningsretningene som er nå bestemt. Det er et klart
potensial for vekst på områdene pakking og integrasjon, sensorer, piezoelektriske komponenter,
elektroakustikk og ultralydteknologi, elektrooptikk med infrarød teknologi, krevende miljø og
BioMEMS. Innenfor BioMEMS vil instituttet bygge videre opp teknologisk forskning rettet mot viktige
anvendelser i samfunnet som helseteknologi, miljøteknologi og maritim teknologi.
Satsing på andre store anvendelsesområder vil bli fortløpende vurdert. Mulighetene er mange, og
instituttet ønsker å satse stort nok til å kunne ta en ledende rolle på viktige vekstområder som ikke er
tilstrekkelig dekket innenfor høyere utdanning allerede. Satsingen på innovasjon med oppbygging av
nye laboratorier vil være med på å løfte hele virksomheten ved IMS. Nøkkeltallene vil kunne utvikle
seg omtrent slik:
Område
2018 2021/2018 2025/2018 Kommentar
58
1,3x
1,7x
Total omsetning (MNOK)
BOA (MNOK)
21
1,3x
2x
75
1,2x
1,5x 6 – 7 retninger
Bachelorstudenter (ut/år)
24
1,4x
2x 3 -4 retninger
Masterstudenter (ut/år)
7
1,2x
1,5x
PhD kandidater (ut/år)
3
4
5 Ledelse: 1-2
Deltagelse i SFIér og EU-prosjekter
88,6
1,3x
2x
Publiseringspoeng
1
2
4
Kommersialisering gjennom TTO
Tabell 2: Mulig scenario for nøkkeltall - Institutt for Mikrosystemer 2021 og 2025.

5. SENTER FOR MIKROSYSTEMER OG NANOTEKNOLOGI
Senteret startes med utgangspunkt i en virksomhet som allerede har en rekke samarbeidspartnere og
kunder og som representerer en BOA omsetning på ca. 21 mill. kr i 2018. Se oversikt over bedriftene i
EC-nettverket og nåværende kundegrunnlag i vedlegg.
Innovasjonsvirksomheten vil bestå av:
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•

Egne eksternt finansierte forskningsprosjekter

•

Oppdragsvirksomhet knyttet til industrielle prosjekter

•

Utvikling og demonstrasjon av ny teknologi

•

Utvikling, bygging og testing av utviklingsmodeller og prototyper

•

Integrerte prosjekter og nettverksvirksomhet

•

Rådgiving innen valg, test og bruk

•

Fremstilling av utviklingsmodeller og prototyper i MST-Lab

•

Utvikling og karakterisering av enkeltprosesser og forsøk i MST-Lab

•

Pilotproduksjon når industrielle tjenester ikke finnes

•

Måletekniske tjenester

•

Utleie av utstyr og lokaler

•

Skrive søknader til virkemiddelapparatene nasjonalt og internasjonalt, sammen med eksterne
partnere som f.eks. EC bedriftene

Mye av oppdragsvirksomheten forventes å være tjenester som omfatter bruk av avansert utstyr med
mange kritiske prosesstrinn, heriblant utvikling av produksjonsteknologi og fremstilling av prøver og
prototype. Bemanningen av laboratoriene må derfor ha høy kvalitet og være robust slik at forespørsler
kan behandles raskt og levering av resultater kan skje uten feil, punktlig og med høy service og kvalitet.
Senterets navn er valgt for å vise spissing, være fremtidsrettet, men samtidig inkluderende og varig.
Det lages en logo for senteret som vil inneholder ordene: MIKRO og NANO.

6. SAMARBEIDSPARTNERE OG SAMHANDLING MED KUNDER
Electronic Coast nettverket i Vestfold utgjør «grunnvollen» i samarbeidet med næringslivet. Det er i
tillegg bygd opp gode relasjoner med en rekke bedrifter over hele landet som benytter mikro- og
nanoteknologi i sin strategi. Som vedlegg er det gitt en oversikt over de ca. 50 institusjonene som er
med i EC, systematisert etter nivå i næringskjeden. Flere av bedriftene er oppstartbedrifter, heriblant
bedrifter som er etablert med utgangspunkt i teknologi fra SINTEF og som har bruk for assistanse til
fremstilling av prototyper og oppbygging av produksjon innenfor integrasjon, sammenstilling, kapsling
og test. ECs styre har en klar strategi om å styrke klyngens slagkraft og utviklingspotensial i årene
fremover, og har som langsiktig mål å etablere et EC Innovasjonssenter, delfinansiert fra
virkemiddelapparatet. MTI vil sammen med EC søke SIVA om Norsk Katapult status ved den utlysning
som forventes kommer til sommeren. Andre tiltak vil bli løpende fulgt opp når mulighetene byr seg.
Som et første tiltak etableres i disse dager en oppstartvirksomhet i USNs ledige lokaler i
Forskningsparken. Her vil utstyr fra USN, MTI, Folkeverkstedet i Horten og noen EC-bedrifter
samlokaliseres og driftes samlet og hver for seg.
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Figur 5: Prinsippskisse for samhandlingen mellom EC-klyngen, MTI og IMS med Senter for Innovasjon.
På satsingsområdene ønsker instituttet å arbeide gjennom gode relasjoner med relevante offentlige
aktører som sluttbrukere og etablert nasjonalt og internasjonalt næringsliv på områdene. Det arbeides
med å finne samarbeidsfelt med store internasjonale selskap som Hydro, Equinor, Yara, Veolia og
nasjonale institusjoner innen helseteknologi, miljøteknologi, maritim teknologi og havbruk og
vannforsyning. Det er etablert et godt grunnlag for økt samarbeid og oppdragsvirksomhet for
bedriftene i Vannklyngen, både direkte og gjennom sekretariat som nå er lokalisert i Forskningsparken.
Det er innledet dialog med Helse Sør-Øst og flere områder for mulig samarbeid er identifisert, fra
konkrete prosjekter til strategisk samarbeid helseteknologi.

7. LABORATORIER FOR OPPDRAG OG SAMHANDLING
Eksisterende laboratorier og utstyr som benyttes av IMS og som vil utgjøre det viktigste tekniske
grunnlaget for virksomheten når senterets formaliseres. Nytt utstyr vil etter hvert komme til, avhengig
av behov og finansieringsmuligheter. Det forventes ar MST-Lab og rentrommene vil få økende
betydning for oppdragsvirksomheten i fremtiden.
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Laboratorium
3D design og 3D printer Lab

Oppdrag og tjenester
Oppdrag inne 3D-printing av demonstratorer og
prototyper
Våtrom Lab (etsning/plettering)
Oppdrag innen kjemiske prosesser
Materialteknisk Lab
Oppdrag innen materialkarakterisering
Litt miljøtest utstyr
Oppdrag innen miljøtesting og produkt
kvalifisering
Anvendt bioteknologi Lab
Oppdrag innen håndtering og måling på levende
celler og biomarkører
SIMSAM
Oppdrag innen visualisering og animasjon
Tabell 3: Laboratorier med basisutstyr for oppdragsvirksomhet.
MST Laboratorier
MST-Lab (del av NorFAB)

Oppdrag og tjenester
Oppdrag innen prosessering av substrater og
skiver
Montering og konnektering
Oppdrag innen brikkemontering, wirebonding,
flip-chip og kapsling
Elektron-mikroskopi og material laboratorium
Oppdrag og tjenester innen materialteknisk
karakterisering
Ultralyd lab
Oppdrag og tjenester innen måling på
ultralydsystem
Elektrooptisk målelab
Oppdrag og tjenester innen måling på
elektrooptiske komponenter
Tabell 4: Laboratorier for oppdrag og tjenester innen teknologi.

8. ORGANISERING OG BEMANNING
Personal ressurser
Institutt for mikrosystemer har i dag følgende 5 forskergrupper, hvorav 3 er innenfor mikro- og
nanoteknologi.
•

BioMEMS

•

Sikre distribuerte systemer

•

Digital design og autonomi

•

Materialer og mikrointegrasjon

•

Mikro- og nanomekaniske systemer

Alle gruppene vil bidra i Senterets eksterne virksomhet. Instituttet har følgende personell i faste stilling:
•

11 professor

•

11 førsteamanuensis
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•

13 universitetslektor

•

11 overingeniør/ laboratorieingeniør

I tillegg er det 6 personer i deltidsstillinger med 5 professor II stillinger og 1 FoUI ekspert. Instituttet
har 9 forskere i post.doc. stillinger og 29 stipendiater i sin PhD utdanning. Ved etableringen av Senter
for Mikrosystem og Nanoteknologi vil laboratorievirksomheten bli styrket med 2 faste stillinger, en
stilling til design og 3D-printing og en trenet operatør til fremstillingsteknologier som montering,
kapsling og test.
Styring og ledelse
Senteret for innovasjon etableres som en integrert del av Institutt for Mikrosystemer, men knyttes i
tillegg til avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering som vil bidra innen administrasjon,
markedsføring, finansiering, koordinerer og tilrettelegging av innovasjonsvirksomheten gjennom sin
seksjon for Forskning og Innovasjon. Senteret bemannes med ansatte fra institutt for mikrosystemer
på heltid eller deltid og opererer og rapporterer som en integrert del av Instituttet.
Det opprettes en ansvarlig faglig styringsgruppe bestående av ledende professorer fra Institutt for
Mikrosystemer. Denne styringsgruppen utnevnes av dekan etter innstilling fra instituttleder.
Instituttleder tildeler bemanning til sentret gjennom arbeidsplanene for de personene som tilknyttes
virksomheten. Det bygges opp en driftsorganisasjon med fast laboratoriepersonell med ansvar de
tekniske ressursene i laboratoriene som skal benyttes i virksomheten. Lederen har ansvar for at
oppdrag og tjenester utføres i henhold til de rutiner og kvalitetsstandarder som til en hver tid gjelder
for virksomheten og støtter seg til den faglige styringsgruppen.

9. LANGSIKTIGE PLANER
For videreutvikling av BOA-omsetning og satsing på områder med muligheter for økt virksomhet, er
det viktig at laboratoriene videreutvikles med relevant og topp moderne teknologiutstyr.
Innovasjonsvirksomheten bygges gradvis opp med utgangspunkt i klarlagte behov. Dette vil være en
dynamisk prosess. Det er viktig at senteret kan håndtere forespørsler og endrede behov raskt og
effektivt. Leveranser må være av høy kvalitet.
En foreløpig oversikt over fremtidig behov for laboratorier og deres bruksområder er vist i de følgende
tabellene. Behovet deles i to kategorier. (a) Generelle laboratorier med moderne utstyr. (b)
Laboratorier med avansert teknologiutstyr på ledende nasjonalt nivå.
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Realisering av infrastruktur for innovasjonssenter kan bygges opp stegvis ved å starte i første etasje i
forskningsparken, så nytt bygg anslagsvis 2021 – 2023 og så utbygging av næringspark fram mot 2040.
Et nytt bygg for innovasjon kan med fordel plasseres mellom Forskningsparken og Hovedbygget (se
kart). Dette ville fremme god kontakt mellom aktivitetene i Hovedbygget, Forskningsparken og
Innovasjonssenteret. Parkeringsplasser kan bevares ved å ha parkering i underetasjer. Denne løsningen
vil legge til rette for at studentene enklere kan delta i forskingen og innovasjonsprosjektene. Alternativt
kan bygget realiseres som et byggetrinn 2 og utvidelse av Forskningsparken i retning nord-vest. Et
argument for denne andre løsningen er nærheten til en fremtidig næringspark mot Kirkebakken.
IMS arbeider sammen med MTI og EC for å få tildelt status og finansiering fra SIVA som Norsk Katapult.
Senter for Mikrosystem og Nanoteknologi vil kunne bli en viktig aktør i gjennomføring av aktiviteter i
et slikt prosjekt sammen med MTI og bedriftene. Dette vil kunne bli et viktig bidrag til vekst.
Et nytt bygg for USN´s Innovasjonssenter bør inneholde fasiliteter for USN’s innovasjonsvirksomhet,
MTI´s inkubatorbedrifter og lokaler for deltagelse fra næringslivet. Det er også ønskelig å få med et
kunnskapssenter som fremmer rekruttering av studenter til universitetet. Samarbeidet med
Folkeverkstedet i Horten er en god start.

Figur 6: Alternativ lokasjon for bygging av senter mellom Forskningsparken og Hovedbygget.
Dette nye bygget tenkes å inneholde følgende funksjoner for USN:
•

Kontorer, undervisningsrom og møterom for hele innovasjonsvirksomheten

•

Laboratorier for bygging og test av elektronikk på kretskortnivå og systemnivå

•

Laboratorier for fremstilling av kretskort og montasje av komponenter på kretskort

•

Laboratorier for valg, test og bruk av programmerbare kretser, nanoelektronikk, mikrosystem
og andre smarte komponenter
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•

Laboratorier for utvikling av robotikk og autonome systemer

•

Kvalitetsteknisk laboratorium med miljøtestutstyr for produkttesting

•

Laboratorier for produktbygging for Silicia oppstartbedrifter

Instituttet har startet aktiviteter som kan føre til behov for omfattende nye laboratorier:
•

Laboratorier for bygging av piezoelektriske mikrosystem (PiezoFab) for ultralyd system.

•

Videreutviklet laboratorium for bygging og test av moderne ultralydsystem.

•

Laboratorier med topp moderne utstyr for montasje, kapsling og test på mikro og nano nivå.

•

Laboratorier for utvikling og bygging av mikrofluid (lab-on-chip) system.

•

Elektrooptikk laboratorium.

•

Kontorer og laboratorier for valg, test, kvalifisering og bruk av instrumenter for biologiske
materialer og væskebiopsi med moderne utstyr for måling av bio-markører. Det er innledet
drøftinger med Helse Sørøst. Muligheten for en masterutdanning på området blir vurdert.

•

Laboratorier med pilotanlegg for måling av vannkvalitet og rensing av vann. Samarbeid med
bedrifter i Vannklyngen.

Laboratorier med moderne utstyr
Elektronikk komponent laboratorium med
moderne utstyr for valg, test og bruk av
nanoelektronikk, mikrosystem og smarte
komponenter.
Teknomekanisk laboratorium for bygging og
testing av produkt demonstratorer og prototyper.
Elektronikk laboratorium for montering av
elektroniske komponenter på kretskort (Lodding,
OFM, COB)
Automatisering og robot laboratorium

Bruk
Landets beste elektronikkutdanning. BOA innen valg,
test og bruk av det siste og beste innen elektroniske
komponenter.
Studentoppgaver og undervisning. BOA innen
produktutvikling.
Studentoppgaver og undervisning. BOA innen
produktutvikling. Småskala produksjon.

Studentoppgaver. BOA. Prosjekter innen
automatisering og utvikling av robotsystem.
Laboratorium for bygging og testing av IMU´er og
Studentoppgaver. BOA. Prosjekter. Testing av
autonome system
komponenter og moduler for autonome system.
3D printing og 3D-design
Studenter. BOA. Hurtig prototyping.
Visualiseringsmodeller. Lab-on-chip.
Laboratorium for polymere materialer.
Studentoppgaver. Prosjekter. Biokompatibel kapsling.
Lab-on-chip. BOA.
Mekanisk laboratorium.
Studenter. Oppstartbedrifter. Prosjekter. BOA.
Maskinering av mekanikk for elektromekaniske
system.
Kjemi laboratorium for substrat og kretskort. Studenter. Prosjekter. BOA.
Etsning og plettering.
Materialteknisk laboratorium.
Materialprøving. Kvalitetstesting. BOA.
Miljø laboratorium for kvalitetsteknisk utprøving.
Kvalitetstesting. Inkubatorbedrifter. BOA.

Tabell 5: Basislaboratorier for utdanning, forskning og oppdragsvirksomhet.
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Laboratorier med nasjonalt ledende utstyr
MST-Lab
Kapslingslaboratorium: Montasje, 3D-integrasjon
og kapsling.
Mikron/sub-mikron plaststøping for kapsler og
Lab-on-chip.
Måleteknisk laboratorium for ultralydsystem.
Elektron-mikroskopi og materialkarakterisering
på nano nivå.
Måleteknisk laboratorium for elektrooptiske
komponenter og IR.
Lab-on-chip sammenstilling og test.
Laboratorium for testing og klinisk utprøving av
BioMEMS og utstyr for væskebiopsi (samarbeid
med SIV, Helse Sørøst)

Bruk
Forskning. BOA. Innovasjonsprosjekter.
Kommersialisering. Småskala produksjon.
Videreutvikling og kvalitetsheving for master og PhD.
Forskning. BOA. Utvikling av produksjonsteknologi.
Kommersialisering. Pilotproduksjon.
Videreutvikling og kvalitetsheving for master og PhD.
Forskning. BOA. Utvikling av produksjonsteknologi.
Kommersialisering. Pilotproduksjon.
Videreutvikling og kvalitetsheving for master og PhD.
Forskning. BOA. Kommersialisering. PhD. Master.
Forskning. BOA. Kommersialisering. Mange små
industrioppdrag. PhD. Master.
Forskning. BOA. Kommersialisering. Master. PhD.
Forskning. BOA. Utvikling av produksjonsteknologi.
Demonstratorer. Kommersialisering. Master. PhD.
Nasjonalt laboratorium for kvalitetstesting av nytt
utstyr innen væskebiopsi for deteksjon og overvåking
av sykdom. Nytt master studium innen teknologi og
bruk av system. Forskning. PhD. BOA. Kommersiell
pilotvirksomhet.

Tabell 6: Laboratorier for spissområdene innen utdanning, forskning, entreprenørskap,
pilotproduksjon og kommersielle tjenester.

15

VEDLEGG 1. EC NETTVERKET OG NÅVÆRENDE KUNDEGRUNNLAG

Aktørene i EC-nettverket. Øverst system- og software bedrifter, så modul og komponent leverandører,
dernest underleverandører av produksjonstjenester og nederst servicepartnere innenfor utdanning,
utvikling, innovasjon, markedsføring og finansiering.
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Bedrifter som er kunder eller som er i dialog med IMS om å få utført tjenester (mars 2019).
Kunder
AIWELL
ArtiMed
Autorient
Babysensor AS
Benestad AS
Cardiaccs AS
Disruptive Technologies
Cirenita AS
Energy Nest AS
Gassecure AS
IDEAS AS
JOTUN
Kongsberg Defence A
Kongsberg Maritime
Kongsberg Norspace
Kronborg Tech AS
Lerøy Seafood ASA
Lærdal Medical AS
Mectro AS
Medistim AS
Memscap AS
Oslofjorden Ressurs
Polight AS
Scantech Ind AS
SensiBel AS
SensoCure AS
SensoNor AS
Sensovann AS
SIV Sykehus Vestfold
Smartech Energi
Spilltech AS
Tarpon Solar
Trilobite AS
Vingmed Ultrasound
Zimmer & Peacock
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Lokasjon
Horten
Bergen
Skoppum
Larvik
Drammen
Oslo
Oslo
Tønsberg
Asker
Oslo
Oslo
Sandefjord
Kongsberg
Horten
Horten
Tønsberg
Trondheim
Lærdal
Horten
Horten
Skoppum
Horten
Horten
Tønsberg
Oslo
Skoppum
Horten
Horten
Tønsberg
Horten
Tønsberg
Horten
Kristiansand
Horten
Horten

Tjeneste
Sensor utvikling/produksjon
Medisinsk instrument
Sensor produkt
Overvåking
Komponenter
Medisinsk sensor
Trådløs teknologi
Overvåkingsutstyr
Energi
Gass sensorer
Kameramodul
Friksjonsmodul
Sensorer
Ultralyd/ekkolodd
Satellitt kommunikasjon
Fiskeoppdrett
Fiskeoppdrett
Medisinsk utstyr
Elektronikk
Medisinsk Ultralyd
Medisinske sensorer
Bioteknologi
Kamerateknologi
Maritime sensorer
Mikrofoner
Medisinske sensorer
Mikro-gyro og bevegelsessensorer
Vann/bioteknologi
Medisinsk teknologi
Energi effektivisering
Havrensing av plast
Energi solceller
Vannrensing
Medisinsk ultralyd
Biomedisinsk sensor

