
Din foretrukne partner for 

utvikling av innovative 

teknologier for havnæringene

”

Gisle Nondal 
Daglig Leder



Oppsummert

• Behov for raskere, rimeligere og bedre vei 

til markedet

• Katapult-sentrene skal bidra til dette 

gjennom å tilby lokaler, utstyr og 

kompetanse 

• Ordningen forsterker næringslivets 

infrastruktur for innovasjon – avgjørende 

for verdiskaping i Norge



Din Foretrukne Partner for:

Fremtidens løsninger i havnæringene

• Mål: utvikle nye løsninger innen offshore energi, 

marin matproduksjon, marin miljøovervåkning, marin 

mineralutvinning  mm.

• Tilbud: prototyping- og testfasiliteter, kompetanse, 

utdanning og nettverk for havnæringene

• Eiere:





Partner for:

Prototyping

• Behov- og teknologianalyse

• Konseptutvikling (visualisering, virtuell- og rask 

prototyping) 

• 3D- scanning og modellering

• CNC Maskinering

• Additiv tilvirkning i plast

• Additiv tilvirkning i komposittmaterialer 

• Additiv tilvirkning i metall (kommer i 2019)



Partner for:

Testing

• Vibrasjonstesting 

• Trykktesting

• Temperaturtesting

• Materialkvalifisering 

• Korrosjonsegenskaper og coating

• In situ testing i hav



Partner for:

Havbruk og RAS

Havforksningsinstituttet

• Forskningsstasjonene på Austevoll og Matre

Ilab Akvalaboratorium:

• Ulik temperatur og vannkvalitet

• Fiskehelse

• Ernæring

• Utstyr for å simulere og måle ulik under-/overmetning av 

gass i vann 

RAS:

• Nytt anlegg med 12 kar klart Q4 2019



Partner for Digitalisering :

AquaCloud 2.0

• Utvikle havbruksnæringens digitale infrastruktur

• Prosjektets fremste oppgave er å sikre kvalitet på 

digital informasjon fra havbruk og styrke eierskap og 

utnyttelse av informasjonen

• Fokus på datasett som har nytte for hele næringen 

og som gir støtte for beslutning og utvikling av 

kunnskap

• Visjonen er å bidra til å fjerne grunnleggende 

barrierer for videre bærekraftig vekst i 

havbruksnæringen

• Dele data med gründere



Partner for Digitalisering :

AquaCloud 2.0

3 hovedpilarer:

• Sensorikk – teknisk standard for sensorer 

i havbruk

• Miljødata – standard protokoller

• Helsedata, velge ut data, standardisere, 

etablere og protokolere
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Analyse

Simulation
Design

Prototype

Lab-testing

Verification

Large scale

testing

Field-testing 

Pilot
Market



Støtte til katapult prosjekter

• Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inn til 

100.000 kroner til katapult-prosjekt via en 

næringshage, inkubator/TTO, eller fra Stiftelsen 

Teknologiformidling.

• https://norskkatapult.no/stotte-til-katapult-prosjekt/

https://norskkatapult.no/stotte-til-katapult-prosjekt/



