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SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsselskap 

• Ledende kompetanse innen naturvitenskap, teknologi, miljø, helse, samfunnsvitenskap 
• 2100 ansatte fra mer enn 70 nasjoner 
• Brutto omsetning på 3 milliarder kroner – kunder i over 60 land 
• 5300 prosjekter for 3600 kunder i 2014 
• Et uavhengig og allmennyttig forskningsinstitutt  - en stiftelse 
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Inntektskilder 2014. Prosent av brutto driftsinntekter. Totalt 2936 MNOK. 

Mer enn 90 prosent av inntektene hentes i åpen 
konkurranse 

7 % NFR grunnbevilgninger

18 % NFR prosjektbevilgninger

8 % Offentlig forvaltning

49 % Industri og næringsliv

17 % Internasjonale oppdrag

2 % Andre inntekter
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 De siste fem årene har SINTEF investert omkring 630 millioner 
kroner i laboratorier og vitenskapelig utstyr. Ca 1 mrd kroner 
siden 2007 

Vi investerer overskudd i laboratorier og ny kunnskap 
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Tett samarbeid skaper innovasjon og høy faglig kvalitet 

Industriell relevans – Industriell involvering – Vitenskapelig metodikk 
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SINTEF IKT Akustikk 

• 17 medarbeidere 
• 26 mill i omsetning 
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• ARC – Acoustics Research Centre – et 
GEMINI-senter ved NTNU/SINTEF 

• http://acousticsresearchcentre.no/lan
guage/nb/ 
 
 

http://acousticsresearchcentre.no/language/nb/
http://acousticsresearchcentre.no/language/nb/
http://acousticsresearchcentre.no/language/nb/
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SINTEF IKT Akustikk 

Miljøakustikk 
• Miljøovervåking, støyberegningsverktøy  
• Numeriske metoder og modeller 
• Sjenansemodeller - psykoakustikk 
• Målemetoder, sensorer og instrumentering 
• Støyreduserende teknologi 

Industriell akustikk 
• Marin akustikk 
• Instrumentering, omvandlere og sensorer 
• Ultralyd måleteknikk 

 

Kommunikasjonsakustikk 
• Kommunikasjon i støyende miljøer 
• Hørsel, hørselsskader og hørselsbeskyttelse 
• Taleteknologi 
• Teknologi for hørselshemmede 
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“Mode of Operation” 
Research – Innovation - Commercialization 

Dissemination 

Basic 
Research 

Applied  
Research Development Commercialisation 

Technology Market 
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Kommunikasjonsakustikk 



Teknologi for et bedre samfunn 

LYDUTJEVNINGSANLEGG i undervisningsrom 
Oppdragsgiver ARMONI AS 

Målsetting: Utvikle et selvadapterende lydutjevningsanlegg uten 
bruk av kroppsbårne mikrofoner 
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LYDUTJEVNINGSANLEGG i undervisningsrom 
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3D kulemikrofon – 32 elementer 
 

• Styrbar følsomhet.   
1) Bredde på hovedlobe      
2) Krav til sidelobereduksjon   
3) Undertrykke visse retninger helt 

• Valgfri Mono / Stereo 
• To eller en aktiv kanal  
• Tracker taler sømløst 
• Tracker ikke støykilde 
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LYDUTJEVNINGSANLEGG i undervisningsrom 
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Platehøyttaler  60 x 60 cm.  Erstatter  
standard takplater.  
 
 
  
 

LYDUTJEVNINGSANLEGG i undervisningsrom 

• Liten direktivitet 
• Avspilling  i flere høyttalere i taket. 
• Individuell forsterkning. 
• Mulighet for teleslynge/høreapparat 
 

https://vimeo.com/88636909
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NaviGuide – Navigasjonsassistent for 
synshemmede 
Oppdragsgiver: NavSys AS 

Målsetting: Utvikle et navigasjons- og  
orienterings-hjelpemiddel tilpasset blinde og svaksynte  
• Basert på  

• smarttelefon  
• satelittbasert presisjonsnavigering og  
• 3D lyd.  

• Nøyaktighet under 1m. 
• Rute-basert veiledning med støtte i geodata informasjon. (POI)  
• Utvikles i nært samarbeid med aktuelle brukere, mobilitets-

instruktører og synspedagoger.  Støttes av Blindeforbundet. 
• Når bruker går feil korrigerer systemet med 3D lyd.  
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Målsetting: Utvikle proaktive indikatorer for 
støyskader ved bruk av QUIETPRO  - et 
intelligent aktivt hørselsvern 
Delmål: PhD innen støyskademodellering 
 
• Kontinuerlig logging av virkelig dose på 

trommehinnen 
• Beregning av daglig eksponeringsdose 
• Varsel hvis tillatt dose overskrides 
• Varsel ved redusert demping 
• Rask og enkel hørselsmåling i utstyret 
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NEXT STEP – redusert risiko for  
støyskader offshore 
Samarbeidspartnere: STATOIL, Honeywell 
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QP100Ex på heliflight 
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NEXT STEP – redusert risiko for støyskader offshore 
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Optisk mikrofon 
Oppdragsgiver: NORSONIC ++ 
Samarbeid mellom SINTEF Minalab og Akustikk 

 
Målsetting: Utvikle en 
mikrofon med høy dynamikk 
og lav egenstøy  

Membranstørrelse 

Egenstøy dBA 
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Miljøakustikk 
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Støyberegninger Kampflybase Ørland 
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg - Kampflyprosjektet 

• Støydata for F-35 fra målinger i 
USA 

• Utvikling og optimalisering av 
flytraséer og -profiler i samarbeid 
med flyprodusent, jagerflygere, 
flystasjon og kommunen 

• NORTIM beregning av støysoner 
og punktberegninger på boliger 

• NORTIM beregninger av 
fasadenivå på nye bygninger 
 

• Ca. 180 boliger tilbys innløsning 
• Ca. 1400 vurderes for tiltak 

Evaluation Brekstad

OpphaugUthaug
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Støyberegninger Kampflybase Ørland 
Resultater fra Konsekvensutredningen 

Hørselvernsoner LpA,max,S 120, 115, 110 dB 
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Målsetting: Gjennomføre 
oppdaterte undersøkelser av 
befolkningens reaksjoner på 
flystøy 

 
• Befolkningen "tåler" 8 dB 

høyere støynivå enn 
gjennomsnittet 

• Større plage på flyplasser med 
store endringer eller usikkerhet 
om utviklingen 
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Plage på grunn av støy rundt norske  
flyplasser 
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg 

Støynivå, LDN [dB] 
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Målsetting: Utvikle metoder og systemer for registrering 
og overvåkning av miljøbelastningen fra 
enkeltkjøretøy i løpende veitrafikk 

 
Systemet skal kunne 
• bestemme støyemisjonsnivå fra enkeltkjøretøy  
• bestemme andre miljøparametere (CO2, Nox) fra 

enkeltkjøretøy  
• registrere kjøremønster, kategorier kjøretøy, vei- og 

værforhold.  
 
 

MOVE: Miljøovervåkning av veitrafikk 
Oppdragsgiver: NORSONIC AS 
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  Trafikkregistrering (TOPO) – kategori/hastighet/felt             Mikrofonarray (deteksjon av enkeltkjøretøy i tett trafikk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                   Test av utstyr på E6 Klett, 2015                                                          Deteksjon av biler med høyt støynivå 
 
 

Meteorologi 

MOVE: Miljøovervåkning av veitrafikk 
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Målsetting: Utvikle et system for automatisk 
kartlegging av støy i prosessanlegg 

 
• HMS: Redusere risiko for hørselstap 
• Prosess/Maskiner: Overvåke tilstand 

 
• Trådløse, batteridrevne lydsensorer 
• Sentralisert programvare 

 
• Mars 2015 – Proof of concept 
• Desember 2015 – Ferdig Prototype 
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WiNoS "Wireless Noise Surveillance" 
Oppdragsgiver: Statoil 
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MAUS: Auralisering av trafikkstøy 
Oppdragsgiver: SINTEF 
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Målsetting: Etterligne trafikklyd i 3D ved støyberegninger 
Bruksområde: Veiplanlegging 
 
3D-lyd-teknikker: 
• Simulert innkommende lydfelt representeres 

på sfærisk harmonisk format 
• Kan gjenskape lyden i mange formater, f.eks.: 

• Stereolyd 
• Surroundlyd 
• Hodetelefoner med headtracking 

• Det går hurtig å gjenskape lyden fra sfærisk harmoniske i nye situasjoner 
• F.eks., for en ny lytterorientering 
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Industriell akustikk 
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Simulering av brønnlogging med ultralyd 
Oppdragsgiver Statoil 
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Målsetting: Undersøke ultralydmetoder 
for brønnlogging 

Bruksområde: Framtidens brønnlogging 
 

• Finite element-simuleringer (COMSOL) 
• Lambbølgeforplantning i faste stoffer 
• Signalanalyse 
• Matematisk modellering 

Dårlig og god sementering 

Vann 
Stål 
Vann 
Stål 

Stein 
Materiale 
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SensIs - Trådløst Sensornettverk for Overvåking av 
Isdrift  
Oppdragsgivere: NORTEK AS, Kongsberg Maritime AS, 
STATOIL 

Målsetting: Utvikle et sanntids undervanns 
trådløst sensornettverk for å overvåke isdrift i 
Nordområdene 

 

• Sikkerhet under operasjoner i Arktis 

• Drivende isformasjoner 

• Strøm 

• Bølger 

 

• Undervannsakustisk  måling 

• Undervannsakustisk kommunikasjon/nettverk 
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Time-variable impulse response 

• Akustsisk puls-ekko sensorteknologi (inkl. Doppler) 
• Lydutbredelse - akustisk konnektivitet 
• Akustisk kommunikasjon – Punkt til punkt - Nettverk 
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SINTEF Byggforsk, Akustikk 

• I Oslo:  
- Halvard: Leder lydlab-aktivitet 
- Sigurd: Seniorforsker 
- Jørgen: Kvalitetssjef, gjør  
                laboratoriemålinger  

• I Trondheim: 
- Anders: Seniorforsker 

• Byggforsk 
- fra "veggen og inn" 
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SINTEF Byggforsk, akustikk 
Virksomhetsområder 

• FoU-aktivitet 

• Produktgodkjenning og sertifisering 

• Spesialrådgiving 

• Kunnskapsformidling 
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SINTEF Byggforsk,  
FoU-aktivitet 

• Siste 10 år hovedsaklig knyttet til: 
• Tre-konstruksjoner 

• Isolering mot utendørs støy 

• Utredninger 
- BE/DiBK, Helseforetak 

• Noe skolerelatert 
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SINTEF Byggforsk, FoU-prosjekter - eksempler 

• Comfort properties 
- komfortkriterier  
   bjelkelag/spennvidder 
- åpne rapporter 

• Massivtre 
- lydisolasjon og 
   vibrasjoner 
- åpne rapporter 
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SINTEF Byggforsk, FoU-prosjekter - eksempler 

• Moderne bjelkelag  
- spennvidder 
- lydisolasjon 
- tekniske installasjoner 
- åpne rapporter 
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SINTEF Byggforsk, FoU-prosjekter - eksempler 

• Fasadeisolering 
- nye data for 
  prosjektering 
- åpen rapport 

• Baseskoler 
- kvalitativ studie 
- åpen rapport 
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SINTEF Byggforsk, FoU-prosjekter - eksempler 

• Silent Timber Build 
- WoodWisdom-prosjekt, pågår  
  med deltakerland:  
  SE, DE, FR, CH, AU, FIN, NO 
- Utvikle beregningsverktøy 
- Verifisering og optimalisering  
  av løsninger 
- Konstruksjonsdatabase 
- følges på:  
   www.silent-timber-build.com  

http://www.silent-timber-build.com/
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SINTEF Byggforsk, 
Produktgodkjenning og sertifisering 

• Lydlaboratoriet 

• Utarbeidelse av 
tekniske 
godkjenninger 
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SINTEF Byggforsk, Lydlaboratoriet - Oslo 



Teknologi for et bedre samfunn 43 

SINTEF Byggforsk, Tekniske godkjenninger 

• Akustikk-innhold : 
- avhengig av type  
  produkt/konstruksjon 
- åpne på nett 
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SINTEF Byggforsk, Spesialrådgiving 

• Prosjektgranskning 
- uavhengig gjennomgang av prosjekteringsunderlag 

• Skadesaker 
- på grunn av feil eller klager 
- suppleres ofte med målinger 
- ser ofte konsulentene "i kortene" 
- uavhengig posisjon i forhold til tvistesaker etc. 
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SINTEF Byggforsk, Kunnskapsformidling 
Byggforskserien 

•  
- bærebjelke for formidling av anvendt kunnskap 
- totalt ca. 60 anvisninger innenfor lyd & vibrasjoner 
- meget sterk posisjon mht. dokumentasjon 
- utfordring med revisjonsfrekvens 



Teknologi for et bedre samfunn 46 

SINTEF Byggforsk, 
Kunnskapsformidling 

• Trehusboka,  
andre håndbøker  

• Åpne rapporter 
- eksempler 
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SINTEF Byggforsk, 
Kunnskapsformidling 

• Publikasjoner 
finnes under: 
www.sintefbok.no  

 

http://www.sintefbok.no/
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Takk for oss 
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