Dr.techn. Olav Olsen holder høy aktivitet på forskningsfronten
Dr.techn. Olav Olsen har et kontinuerlig fokus på forskning, utvikling og innovasjon. I tillegg til våre
interne utviklingsaktiviteter, er vi til enhver tid involvert i et antall forskningsprosjekter, enten i
nasjonale programmer gjennom Norges Forskningsråd eller internasjonale programmer slik som
Horizon2020 (EU). Det er antagelig veldig få tilsvarende selskap som har den samme innsatsen på
FOU, den utgjør over 6% av vår årlige omsetning.

Her er en kort beskrivelse av et knippe av dem:

I løpet av våren 2019 avsluttes forskningsprosjektet Lifes50+ (Horizon
2020) ledet av Sintef Ocean, der man gjennom beregninger, tank-tester
og sammenligning med andre konsepter har kvalifisert vår løsning for
flytende havvind, også kalt OO-Star Wind Floater. Se mer på
https://lifes50plus.eu/.

Det NFR-støttede prosjektet Innovative Mooring (2016-2018) har blitt gjennomført sammen med
Equinor, Rolls Royce Marine, Vicinay, OTS, Aibel og Servi som industripartnere og IFE som
forskningspartner. Prosjektet har fokusert på nye og innovative løsninger for forankring av flytende
havvind på grunt vann.

Ny anvendelse av UHPC-prosjektet er et 4-årig IPN-prosjekt som vi leder,
finansiert av BIA-programmet og Skattefunn hos NFR. Sammen med
Veidekke, SINTEF, Kværner, Sika, Norcem, Elkem, UIS, UIA ser vi på nye
norske anvendelsesområder for ultra-høyfast betong med bruk av norske
tilslag og materialer.

StableDams-prosjektet, støttet av NFR og ledet av Norut, har som mål å utforske stabiliteten av
dammer utsatt for is-laster, se mer på https://norut.no/nb/node/3090.

I4offshore starter opp på tampen av 2018 og er et stort
forskningsprosjekt under Horizon 2020-programmet. Prosjektet som
har som mål å ytterligere redusere kostnadene for bunnfast offshore
vind gjennom utviklingen av fullskala demo for fremtidens turbiner.
Dr.techn. Olav Olsen er en sentral partner i prosjektet med ansvar for
design av understellet. Det er mer enn 15 partnere totalt og prosjektet
er ledet av Siemens Gamesa. Totalbudsjettet er over 27 millioner Euro,
se mer her:
https://cordis.europa.eu/project/rcn/218282/factsheet/en

Closed Cages in Water (CCW) ser på effektene av bølgeslag og
resonans i flytende oppdrettsanlegg. NFR sin finansiering av
dette KPN-prosjektet kommer igjennom MAROFF-programmet,
og Sintef Ocean leder prosjektet, les mer her:
https://www.sintef.no/en/projects/safe-operation-of-closedaquaculture-cages-in-waves-ccw/.

Gjennom vårt FOU-samarbeid med TechnipFMC, har vi de seneste årene jobbet fram nye konsepter
innen mange forskjellige markedsområder som blant annet LNG-tanker i betong,
fiskeoppdrettsanlegg og arktiske installasjoner.

I forbindelse med REDWIN-prosjektet (NFR KPN under EnergiX-programmet, 2015-2018), ledet av
NGI, har vi bidratt med avanserte tidsplanberegninger som et ledd i å utvikle nye og mer effektive
metoder for å gjennomføre integrerte analyser som tar hensyn til interaksjon mellom fundamenter
og jord for bunnfaste vindturbiner, les mer her: https://www.ngi.no/eng/Projects/REDWIN-reducewind-energy-cost.

Shelldesign, vårt programsystem for analyse og design av betong-konstruksjoner har mottatt støtte
igjennom Skattefunn-ordningen til NFR på programutviklingen gjennom mange år. Videreutviklingen
av programmet har blant annet vært knyttet til behov i nye markedsområder samt re-analyser av
eksisterende konstruksjoner for levetidsforlengelse som for eksempel Troll A.

HydroCen er et av sentrene i NFR ordningen knyttet til forskningssentre for
miljøvennlig energi – FME, der vi er en av partnerne. Det er en nasjonal
storsatsning hvor kraftprodusenter, leverandørindustri og forskningsmiljøer
i fellesskap utvikler nye løsninger og roller for vannkraft i fremtidens
miljøvennlige energisystem. Mer informasjon om senteret finnes her;
https://www.ntnu.no/hydrocen

Igjennom Innovasjon Norge sitt program Arctic 2030 mottar vi
støtte til utvikling av et flytekai-konsept for arktiske strøk i
Canada. Se mer om dette programmet her:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-ogutvikling/finansiering-for-innovasjon-ogutvikling/tilskuddsordning-for-arktis-og-russland/

