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Høringsnotat
Strategi for høring

Styrefremlegg, September 2019

Bedriftsbesøk
Samlinger
Møte med SIVA
Oppsummering
Styrefremlegg USN

M1

MTI søknad: Katapult

M2

EC bedrifter ++

SØKNAD

M2

Store: Kongsberg Maritime/Simrad, GE Vingmed, Jotron, ++
Mellomstore: Kongsberg Norspace, Medistim, Scantech, ++
Komponenter: Memscap, Sensonor, poLight, Autorient, Sensocure, Trilobite, ++

MICRO&NANO

NORSK
KATAPULT
SENTER

MICRO&NANO

NORSK
KATAPULT
SENTER

PROTOTYPING

Underleverandører: Mectro, Norautron, OSWO
Eventuelt institusjoner

FABRICATION

Noen «spin-offs» and «starts-up»

2. Bakgrunn og
profil
Universitetets ambisjon innen innovasjon,
kommersialisering og næringsutvikling

Senter for mikrosystemer og
nanoteknologi

Art by A. Pollmann:
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SENTER FOR MNT SKAL BIDRA TIL ØKT INNOVASJON GJENNOM HELE KJEDEN

INNOVASJONSKJEDEN FOR MNT
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Digitalisering
IKT
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Leverandørkjeden i EC-Nettverket
IT System produsenter
Instrumentselskap
Software utviklere

Modul produsenter
Komponent produsenter

Underleverandører
Material produsenter
Produksjonstjenester

Utviklingstjenester
Forskningstjenester
Konsulenter
Nettverkstjenester
Finansiering

Institutt for Mikrosystemer

Anvendte mikro- og nanosystemer

Materialer og Mikrointegrasjon

PhD

Mikro- og nanomekaniske systemer

FORSKNING
Sikre distribuerte systemer

a b c d e f

BioMEMS

OPPDRAG

STUDIEPROGRAM

Digital design og autonomi

FORSKNING OG INNOVASJON

MASTER
Mikro- og nanosystemteknologi
Industrimaster

Smart system integrasjon

BACHELOR
Elektroautomasjon
og Robotikk

Mikroteknologi
Nanoteknologi
elektronikk

Smart
produktdesign

INFRASTRUKTUR OG LABORATORIER
Forskning og innovasjonslaboratorier

Studentlaboratorier
MST-Lab

Data

Utvidet rolle: TRL1 -TRL9
Entreprenørskapsuniversitetet
Nåsituasjon:
• Utdanning
• Egen forskning
• TRL1-TRL3
• Ønske om å gjøre
mer innen
innovasjon
• TRL4-TRL5
• Serviceoppdrag
• TRL4-TRL9

Fremtid:
• Utdanning
• Egen forskning
• TRL1-TRL5
• Fungerende TTO
• TRL5-TRL9
• Innovasjon
• Prosjekter
• Oppdrag
• TRL2-TRL5
• Serviceoppdrag
• TRL4-TRL9

Kilde: A. Rossini, TU mars 2019.

Kunnskap
Verdiskaping
Samfunnstjenester
Kommersialisering
Nye bedrifter

Kunnskapsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Klima- og miljødepartementet
Olje- og energidepartementet
Landbruks- og matdepartementet

USN
MIKROSYSTEM
NANOTEKNOLOGI

Annen nasjonal Industri
og finansinstitusjoner

Andre nasjonale
FoU institusjoner

Utenlandske
U+I og industri

Innovasjonssenterets visjoner og mål
Visjoner

Mål

• Senteret skal bidra til økt
verdiskapning innen teknologi
basert næringsliv i Norge.

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

• USN skal være norsk næringslivs
førstevalg som
kunnskapsleverandør innen
anvendelse av mikrosystem og
nanoteknologi.
• Internasjonalt konkurransedyktig

• 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.
• 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.

Innovasjonsvirksomheten innen MNT ved USN
Utvikling og demonstrasjon av ny teknologi
Integrerte prosjekter og nettverksvirksomhet
Utvikling, bygging og testing av utviklingsmodeller og prototyper
Egne eksternt finansierte forskningsprosjekter
Oppdragsvirksomhet knyttet til industrielle prosjekter
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
• PhD – Industriell PhD
• Master - Industrimaster
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scenario IMS - 2021/2025

Sammendrag – virksomheten ved USN innen MIKRO&NANO
NIVÅ
Kunnskaps
plattform

Entreprenørskap

Forskning

Utdanning

NOEN KARAKTERISTISKE TREKK
•
•
•
•

Drive industrielt klynge samarbeid basert på plattform
Drive forskningskonsortium
Drive åpne kunnskapsareaer
Robusthet mot endringer. Annen kreativt fellesskapsvirksomhet

• Innovasjon og kommersialisering basert på egen kunnskap (TTO)
• Vertskap for oppstartfirma og samarbeidspartnere
• Inkubator
• Forskningsprosjekt
• Master (forskningsbasert)
• Ph.D. program

• Bachelor
• Prosjektoppgave sammen med næringslivet

HVE
RI
2004

HVE
IMST
2010

USN
IMS
2018

USN
IMS
2025

3. Bedriftens
interesseområder
Mulige samarbeidsområder og
samarbeidsformer mellom industrien
og USN
Skape nye produktmuligheter
Bidra til å løse flaskehalsene og
barrierene som bedriftene har i sine
innovasjonsprosesser
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Samhandlingen mellom EC-klyngen, MTI og USN

Tanker om samarbeidsområder og Norsk Katapult
Investere i flaskehalser i innovasjonskjeder

Nr

Delprosjekt (diskusjonsgrunnlag)

Nivå

1

Investere i utvidet Wafer-FAB tilbud

2

2

Tilbud innen mikromontasje og kapsling

2

3

Videreutvikle tjenestetilbud innen ultralyd

3, 4

4

Nye muligheter innen «Lab-on-a-Chip»

2-4

5

Nye tjenester innen måling og karakterisering

1-4

6

Økt verdiskapning ved produksjon av sensorprodukter

7

Tilrettelegge gode fellestjenester innen autonome system

8

Fellestjenester for utvikling av medisinske sensorer

3

4

3

2

3, 4
3

1

Kartlegging av bedriftenes interesseområder
TRL (EU)

Mulige tjenesteområder fra USN

TRL 1-5

Utvikling og demonstrasjon av ny teknologi

TRL 2-9

Integrerte prosjekter og nettverksvirksomhet

TRL 1-4

Eksternt finansierte forskningsprosjekter

TRL 2-7

Utvikling, bygging og testing av utviklingsmodeller og prototyper

TRL 2-4

Utvikling og karakterisering av enkeltprosesser og forsøk i MST-Lab

TRL 2-6

Rådgiving innen valg, test og bruk (komponenter/teknologi/materialer)

TRL 3-7

Oppdragsvirksomhet knyttet til industrielle prosjekter

TRL 3-7

Fremstilling av utviklingsmodeller og prototyper i MST-Lab

TRL 3-9

Måletekniske tjenester

TRL 3-9

Utleie av utstyr og lokaler

TRL 8-9+

Pilotproduksjon når industrielle tjenester ikke finnes

TRL 2-7

Skrive søknader til virkemiddelapparatene nasjonalt og internasjonalt, sammen
med eksterne partnere
Samlokalisering og felles laboratorier
PhD – Industriell PhD
Master - Industrimaster
Prioriterte utdanningsretninger

Interesse

Hva sier bedriftene om
Innovasjonssenter ved USN
• Memscap AS, ved ass. styreleder Jan Hallenstvedt:
«Dette er et initiativ som passer perfekt for mindre industribedrifter og
oppstartbedrifter i regionen. De har ikke finansielle muskler til å skaffe avansert
utstyr til veie selv, men vil gladelig betale for å ha tilgjengelig en «felles» tjeneste
sentralisert ved USN. Det å få fulltids utnyttelse av en avansert instrumentpark i et
fellesområde er samfunnsøkonomisk ideelt. I motsatt fall ser man at små bedrifter
må anskaffe dyre utstyr som benyttes en sjelden gang.»
• Daglig leder Dag Almar Hansen, Techni AS:
«Industriutvikling rundt teknologidelen på USN Bakkenteigen er særdeles viktig.
Techni etablerte seg nær Bakkenteigen for å utnytte effekten av et sterkt
teknologisk miljø, hvor det finnes en unik teknisk infrastruktur og med tett kobling
til EC klyngen. Forbedring av laboratoriefasiliteter vil styrke bedriftenes muligheter
for å lykkes og vokse videre».
• Eier Ernst Skontorp, Mectro AS:
«De er viktig at det finnes et miljø med kompetanse og infrastruktur som kan føre
frem ideer til prototyper innenfor det tverrfaglige området til IMS. Denne
infrastrukturen bør fremme prototyper av en slik kvalitet at de lett kan føres videre
til produksjon. Dette vil gjøre det lettere for lokale bedrifter å betjene flere
krevende kunder».

