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Senter for
fremragende
forskning

● Senter for fremragende forskning
(SFF) skal sikre langsiktig og rom-
slig finansiering til sentre som er i
front internasjonalt innen forsk-
ningen de bedriver.
● Det er Norges forskningsråd som
oppretter og finansierer SFF.
● Finansiering til et SFF kan gis i to
femårsperioder.
● De første13 SFF ble opprettet i
2002. I 2007 ble det opprettet åtte
nye, og i 2013 blir det opprettet
ytterligere13.

FAKTA

Harhentet ut et hav
av bølgekunnskap
I ti år har Senter for skip- og
havkonstruksjoner forsket på industri
i tøffe værforhold. Nå avsluttes
prosjektene, men leder Torgeir Moan
vil jobbe for at trondheimsregionen
fremdeles skal være best på bølger.

– Det har vært en utrolig reise,
sier leder for Senter for skip-
og havkonstruksjoner (Cesos),
Torgeir Moan.
I 2002 ble de opprettet som ett
av de 13 første sentre for fremra-
gende forskning (SFF) av Nor-
ges forskningsråd. Med utnev-
nelsen kom millionstøtte over ti
år. I stedet for hele tiden å måtte
søke om midler til å kunne fort-
sette forskningen, var perspekti-
vet langsiktig og byråkratiet lite.
Administrerende direktør i

Norges Forskningsråd, Arvid
Hallén,mener Cesos er et veldig
godt eksempel på at ordningen
med SFF er en suksess.
– De har både fått fremra-

gende resultater, tiltrukket seg
andre penger, rekruttert et stort
antall doktorgrader og fått til et
godt internasjonalt samarbeid,
sierHallén.

Ekstreme forhold
Sentret ønsket å jobbe bredt
med sin forskning. Marin virk-
somhet var bakteppet, og målet
var å undersøke hvordan skip og
andre havkonstruksjoner opp-
fører seg i en kaotisk sjø. Sente-
ret har utviklet beregningsme-
toder, ofte i form av datapro-
grammer, for å beregne hvordan
konstruksjoner oppfører seg un-
der tøffe værforhold. Metodene
har blitt tatt i bruk i oljesekto-

ren,havbruk og skipsfart.
– Olje- og gassvirksomheten

beveger seg inn i arktiske strøk,
samtidig som det blir mer aktu-
elt med skipsfart i islagte far-
vann. Et annet tema som Cesos
har forsket på er å beregne på-
kjenningen skip får når beveger
seg i islagte farvann, forteller
Moan.
Utviklingen i havbruket har

ført til at oppdretten flyttes ut til
åpnere hav, noe som krever and-
re løsninger for merdene. Olje-
og gassvirksomhet flyttes også
til stadig dypere vann, og mer
ekstreme forhold krever ny tek-
nologi. I de senere årene har Ce-
sos også fokusert på utvikling av
flytende vindturbiner.

Avslutter
Et senter kan få støtte som SFF
fra forskningsrådet i to femår-
sperioder. I november ble SFF-
støtten avviklet for Cesos. Da
hadde de til sammen fått 130
millioner kroner fra Forsknings-
rådet som SFF og 248 millioner
kroner fra andre kilder. De har
publisert over 1000 vitenskape-
lige artikler, gitt ut åtte bøker og
utdannet 60 doktorgradskandi-
dater. Forskere fra 40 nasjoner
har jobbet ved senteret, og inter-
essen for arbeidet har vært stor
fra både nasjonalt og internasjo-

Ti år med bølger: I løpet av ti år har som senter for fremragende forskning har Cesos produsert 60 doktorgradskandidater og tusen vitenskaplige artikler om hvordan bølger
og tøff sjø påvirker havkonstruksjoner. 7. januar holdt de et seminar for samarbeidspartnere og andre som har vært involvert. Senterleder Torgeir Moan vil lede enda 40 doktorgrads-
kandidater i mål før senteret avvikles. Foto: GLEN MUSK

nalt hold.
Nå skal de fortsette forsknin-

gen i to til tre år til med midler
fra samarbeidspartnere og and-
re kilder.Før senteret avvikles vil
enda 40 doktorgradskandidater
ha disputert.
– Vi må få avsluttet prosjek-

tene vi har på gangpå enordent-
ligmåte, sierMoan.
Arvid Hallén mener at Norge

er helt i front på detmarintekno-
logiske ogmaritime området, og
mener evalueringen av Cesos vi-
ser atmiljøet er helt i front inter-
nasjonalt. Selv om Cesos avvik-
les i løpet av de nærmeste årene,
forsvinner ikke kompetansen.
Flere av dem som arbeider der
skal jobbe med et nytt SFF som
opprettes ved NTNU i 2013.
Dette sentret vil videreføre noen
av satsingene i Cesos, men sam-
tidig ta opp flere nye tema. I til-
legg er alleredemange av de tid-
ligere ansatte og forskerne an-
satt ute i industrien, eller har
gått til andre vitenskapelige stil-
linger på NTNU og andre kunn-
skapsinstitusjoner.
– For det marintekniske

forskningsmiljøet i Trondheim
er det viktig å fortsette å være le-
dende på disse feltene, sier
Moan.
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– De har både fått fremragende
resultater, tiltrukket seg andre penger,
rekruttert et stort antall doktorgrader.
ARVID HALLÉN, administrerende direktør i Norges Forskningsråd


