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Nord-Sverige og Nord-Finland

Luleå University of Technology, flere aktive avtaler:
Ingeniørfag, arktisk friluftsliv, lektorutdanning, bioteknologi, økonomi og administrasjon.

Lapland University of Applied Sciences, (Rovaniemi) 
Joint e-learning programme " Travel and Tourism Management«. 

University of Lapland, (Rovaniemi)
Arctic adventure tourism.

University of Oulu
Mining, naturvitenskap og teknologi, Medie- og dokumentasjonsvitenskap,
Biologi, klima og miljø



By Ximonic (Simo Räsänen) (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Arctic Five
Education / Research / Innovation / Outreach



Seks arbeidsgrupper:

* Mining
* Energy
* Health
* Education
* Regional Development
* Sami/Indigenous Issues

Områder der 

potensialet for 

samarbeid er 
særlig stort

Our ambition for the Joint Arctic Agenda is that it will 
increase the attractiveness of our universities and make 

our voices heard both nationally and internationally.



Ny fakultetsstruktur m/institutter 



Fakultet for ingeniørvitenskap 

og teknologi (IVT) 

Ledes fra Narvik

Dekan Bjørn Solvang
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FoU – aktiviteter og prosjekt

Electric deck machinery for 

fish farming vessels

- Grovfjord Mekaniske Verksted

- Sizing of batteries and 

converters based on

operational analysis

Fish farming vessels with electric

propulsion

- Grovfjord Mekaniske Verksted

- Electric propulsion
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FoU – aktiviteter og prosjekt

Quadruple: Using multiple quadrotors for 

challenging spatial measurement

operations

- High precision quadrotor formation

operations
- DualIce: stereoscopic ice surface

measurements
- RailTrack: Railroad geometry

measurements
- Quadity: Quality and integrity measurements of

vertical structures
- SME maintenance: Quadrotors for 

surveillance and reliability maintenance in 

SMEs
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FoU – aktiviteter og prosjekt
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FoU – aktiviteter og prosjekt

CoRoWeld – Cognitive Robotized Multipass Welding for Heavy 
Constructions
- develop new industrial robot technology for heavy welding to 

improve EHS and competitiveness and of the Norwegian 
mechanical industry producing voluminous metal products.



Increased Competence in Northern Building (ICNB)

- Aims to increase competence of SMEs in the northern region by 
introducing BIM and its applications. Allows faster communication and 
more effective co-operation with different parties such as designers, 
construction enterprises and component manufacturers in the projects 
and increase cross-border business.

- OAMK (FIN), Olulu Building Supervision (FIN), LTU (SWE), UMU 
(SWE), UIT

- 1.300.000 €

FoU – aktiviteter og prosjekt



Fra fossil til ferskvare – hvorfor vente i 200 mill år?
«Bioøkonomi – dyrking av mikroalger»

๏ Svært produktive - Mikro alger dobler biomassen 
på ett døgn

๏ Nordlige arter har høy produksjon ved svakt lys, lav 
næringstilførsel og lav temperatur

๏ Høy biomasse og mindre behov for lys ved bruk av 
store kiselalger 

๏ Alger trenger store mengder CO2 for å vokse

๏ Bruk av  CO2 fra industrirøyk fra Finnfjord 
smelteverk gir en «vinn-vinn» situasjon

๏ Kostnadseffektiv produksjon  av biomasse med stor 
andel marine oljer, proteiner, karbohydrater og 
spennende molekyler

๏ Kan brukes til mat, medisiner, fôr, biobrensel, 
bioplastikk etc.



KOMPETANSESENTER PÅ VIKTIGE OMRÅDER 

๏Tydelig og kraftfull satsing, tiltrekke virkemidler og annen 

kapital

๏Bidra til kompetanseheving, innovasjon og ny virksomhet

๏Knytte akademia, næringsliv og offentlig virksomhet sammen 

gjennom nettverk/klynger og i organiseringen av senteret

๏Være et tydelig kontaktpunkt og gi tilgang til laboratorier og 

unikt utstyr

๏Bruke studentoppgaver, trainee-ordninger, Ph.D prosjekter i 

samarbeidet

๏Lyttepost mellom næringslivet og akademia!
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- Interdisciplinary research: arctic challenges and conditions within 
renewable energy and greenhouse gas management

- Physics, humanities, chemistry, social sciences, applied mathematics, 
marine biology, computer science, and electrical engineering.

- 110 MNOK, 8 professors with additional PhDs/Postdocs

Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC)



19

BA-senter Nord
Senter for bygg og anlegg i nord

BA-senteret skal ha nordnorsk BA-
næring og offentlig sektor som 
målgruppe og særlig konsentrere seg 
om utfordringer innen prosjektering 
og arbeid i kaldt klima / arktiske 
strøk. 

Betonglaboratorium
Vindtunneller
Kjøle- og fryserom
Varme- og ventilasjonslaboratorium
Feltområde for forskning på frost i jord

Under etablering



ARCLOG

Kompetansesenter for logistikk og 

produksjonsteknologi
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• Eies og ledes av Fakultet for 
ingeniørvitenskap og 
teknologi (IVT) i Narvik

• Kunnskaps klynger: 
• UiT 
• FoU institusjoner 

(SINTEF, Norut, 
Transportutvikling, …)

• Næringsklynger 
• Maritime 
• Olje og gass 
• Mineral 
• Vedlikehold
• Transport
• Bygg/anlegg
• Helse
• …..
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VisualiseringssenteretProduksjonslaboratorier
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Ill.: Statens vegvesen / vegvesen.no

Takk for oppmerksomheten!

http://vegvesen.no

