
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Velkommen til USN-Expo Porsgrunn 2018 

 
Det er en stor glede for oss å kunne ønske deg velkommen til årets Expo som arrangeres for 

første gang ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Porsgrunn. 

 

Opplev nyskaping, ingeniørkunst og spennende teknologi utført av universitetets 

ingeniørstudenter på bachelor-, master- og PhD-nivå. 

 

I år presenterer vi 35 bachelorprosjekter som gjennomføres i samarbeid med over 30 eksterne 

oppdragsgivere. Det høye antallet eksterne oppdragsgivere viser til nær kontakt og godt 

samarbeid med næringslivet. Det blir vist arbeider av studenter på Byggdesign, Plan og 

infrastruktur, Gass og energiteknologi, Maskinteknisk design, Elkraftteknikk og Informatikk 

og automatisering. 

 

Vi presenterer også 13 masterprosjekter utført av studenter på masterstudiene i Energy and 

Environmental Technology, Process Technology og Industrial IT and Automation og 9 

postere hvor våre PhD-studenter i vårt PhD-program i Prosess-, energi- og 

automatiseringsteknikk viser fram sin forskning. 

 

USN-Expo er til for å vekke din nysgjerrighet. Kom og opplev et spennende mangfold av 

kompetente teknologistudenters arbeid, og la deg inspirere! 

Vel møtt til en spennende utstilling! 

 

 

Arrangementskomite: Lars Andre Tokheim, Marianne Eikeland, Harald Hasleberg, Anne 

Blichfeldt og Morten Pedersen 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Bachelor i ingeniørfag –  
Byggdesign 

 

Studiet i Byggdesign gir deg kompetanse til å planlegge, designe og prosjektere alle former 

for byggverk. Bygninger er en storforbruker av energi i samfunnet, og smarte bygg er en del 

av klimaløsningen. Hvilke muligheter finnes i materialer som stål, tre og betong, og hvordan 

kan de utnyttes i bygg på best mulig måte? 

 

 

Bachelor i ingeniørfag –  
Plan og infrastruktur 

 

Veier, jernbane, vannforsyning og arealdisponering er grunnleggende for utviklingen av 

samfunnet. Som byggingeniør kan du være med på å planlegge, prosjektere og bygge 

fremtidens samfunn. 

 

  



 

 
 

 

Mulighetsstudie sykkelekspressveg  
Gruppekode: B6-1-18 

 

Problemstilling: 

Nasjonal transportplan har som mål at all økning i persontransporten i de store byene skal tas 

med kollektiv, sykkel og gange. Med bakgrunn i nullvekstmålet skal det vurderes en løsning 

på sykkelekspressveg, SEV, langs rv. 36 mellom Porsgrunn og Skien. I dette prosjektet er det 

sett på en strekning mellom Bjørntvedt og Tollnes på 1300 m.  

 

Sammendrag: 

Med nullvekstmålet og forprosjektet Sykkelekspressveg Rv.36 Kryss Herøya – Gråtenmoen 

som grunnlag har det vært ønsket fra oppdragsgiver at prosjektgruppen ser nærmere på en 

delstrekning av sykkelekspressveg i Grenland. Den aktuelle delstrekningen mellom 

Bjørntvedt og Tollnes innebærer prosjektering av SEV i tettbebygd strøk, som medfører 

begrenset tilgjengelig areal, mange interesser og stor kompleksitet. Gjennom 

kartleggingsprosess, som både er basert på innsamling av tilgjengelig datagrunnlag og 

befaring på delstrekningen, er det lagt grunnlag for vurdering av mulige traseer og linjer. 

Prosjektering ved hjelp av dataverktøy er benyttet for å belyse blant annet tre viktige områder, 

hvor sykkelekspressvegen krysser blant annet eksisterende riksveg.  

 

Om prosjektgruppen: 

Gruppen består av fem ingeniørstudenter på programmet Plan og infrastruktur. 

 

Øyvind Brun  

90618042 

150300@student.usn.no 

Morten Danielsen, 

95213232 

152529@student.usn.no 

Ole Martin Darrud, 

92452804 

152528@student.usn.no 

Kevin Markussen  

98060339 

150328@student.usn.no 

Lars-Johan Tandberg 

93692614 

150654@student.usn.no 
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Byggefeil og byggeskader i nybygg med innvirkning på 

inneklimaet 

Årsaker, omfang, konsekvenser og forebyggende tiltak  

 

Gruppekode: B6-2-18 

 

Problemstilling: 

 Hva er typiske byggefeil og byggeskader som har negativ innvirkning på inneklimaet i 

nybygg, og hva er omfanget av disse? 

 Hva er årsaker til at byggefeilene og byggeskadene oppstår? 

 Hvilke konsekvenser kan byggefeilene og byggeskadene ha på inneklimaet, og hvilke 

samfunnsmessige konsekvenser kan dårlig inneklima ha? 

 Hva kan være relevante tiltak for å forebygge feil og skader som fører til et dårlig 

inneklima?   

Sammendrag: 

Det er økende oppmerksomhet rundt inneklima i Norge i dag. I følge Statistisk sentralbyrå ble 

det i 2016 registrert byggeskader for til sammen 17 milliarder kroner. Strengere krav og 

retningslinjer fra myndighetene ser ikke ut til å løse problematikken rundt byggeskader. 

Årsaken viser seg å være sammensatt og kan ikke nødvendigvis knyttes opp mot en faggruppe 

eller fase av byggeprosessen. I tillegg til å være kostbart i utbedringer kan også skadene 

forringe kvaliteten på inneklimaet. Dette vil igjen kunne gå ut over brukerens helse og kan få 

ulike samfunnsmessige konsekvenser. Målet med rapporten er å få økt kunnskap om årsaker 

til og omfang og konsekvenser av de vanligste byggeskadene i nye norske bygg. Fokuset er på 

byggefeil som forårsaker byggeskader som bidrar til en forringelse av inneklimaet. 

Gruppemedlemmene skal øke sin egen kompetanse og bevissthet rundt dette temaet. Det vil 

også være et mål å beskrive tiltak som kan redusere byggeskader og byggefeil fordi det blir 

sett på som et viktig samfunnsanliggende å sikre et godt inneklima i nye bygg. I arbeidet med 

rapporten skal det innhentes data fra ulike kilder og benyttes litteratursøk og nettsøk for å 

finne relevant skriftlige informasjon om temaet. I tillegg til skriftlige kilder, skal det innhentes 

informasjon fra fagfolk med ulike roller i byggebransjen.  

  

Om prosjektgruppen: 

PRH612 Bacheloroppgave, Byggdesign Universitetet i Sørøst-Norge  

Ida Kristina Østerbøl 

99540462 

Idakrisosterbol@gmail.com 

Magnus Hassel  

99227941 

magnushassel@live.com 

Ole-Henrik Hofvander   

47069406  

olehenrikhofvander@hotmail.com 

Andreas Jakobsen  

90066291  

And-jako@hotmail.com 

Andreas Bull-Tornøe 

40550182  

142243@student.usn.no 

 

 



  

 

 

Omprosjektering fra TEK 10 til passivhus, 
med fokus på miljøvennlige materialer. 
 

Gruppekode: B6-3-18 

 

Problemstilling: 

Vi skal ta utgangspunkt i et kontorbygg på Nordre-Fokserød i Sandefjord, som er under 

oppføring. Vi skal se på en forenklet endring av bæresystemet til tre, ved å ta hensyn til 

vertikallaster, som snø-/egen- og nyttelast. Da mesteparten av stål og betong er i dekker og 

søyler, skal vi sammenligne de to bæresystemenes miljøavtrykk. Vi skal gjøre bygget mer 

miljøvennlig, med tanke på materialvalg og samtidig tilfredsstille passivhusstandard for 

yrkesbygg. 

 

Sammendrag: 

Et bygg prosjektert etter TEK10 har blitt omprosjektert til passivhus med miljøvennlige 

materialer. Konstruksjonen er endret fra stål og betong til limtre og massivtre. Det er også 

gjort en energiberegning og et CO2 – regnskap for eksisterende og grønt bygg.  

Dette gir et grunnlag til å gjøre økonomiske vurderinger og sammenligninger av de to 

løsningene.  

Målet med oppgaven er å finne ut om et grønnere alternativ er lønnsomt økonomisk og 

samfunnsøkonomisk.  

 

Om prosjektgruppen: 

Gruppen består av studenter fra Byggdesign, A-vei og Y-vei.  

 

Sander Andresen Støen 

98802055 

152467@usn.no 

Sondre Ståle Olsen 

91679222 

152392@usn.no 

Adrian Rørgård Simmenes 

47293817 

152394@usn.no 

Henrik Vågran 

95458837 

152481@usn.no 

Jørn Schia 

95466991 

152395@usn.no 

 

 

 



 
 

 

 

Øvre Hoppestad – Detaljregulering 
boligfelt med tilhørende 
prosjekteringsgrunnlag 
Gruppekode: B6-4-18 

 

Problemstilling: 

Gruppen skal i samarbeid med Rambøll 

detaljregulere et boligområde i Skien 

kommune. Oppgaven fordeles på tre 

hovedområder. 

- Plan 

- Veg 

- VA 

Det skal prosjekteres tilhørende infrastruktur, 

samt utarbeides anbudsdokumenter for veg, 

vann og avløp. 

 

Sammendrag: 

Planområdet på Hoppestad er på 47.5 daa, hvor 

34 daa er avsatt til boligformål i 

kommuneplanens arealdel. Planforslaget legger 

til rette for utbygging av frittliggende- og konsentrert boligbebyggelse. Vegene i området er 

utformet og prosjektert etter Skien kommunes tekniske norm og Statens vegvesens 

håndbøker. Prosjektering av VA på området er utført med tanke på bærekraftige løsninger 

med teknisk/økonomisk levetid på 100 år. Grunnet klimaendringer og strengere krav er det 

lagt ekstra fokus på overvannshåndtering.  

Om prosjektgruppen: 

Bjørnar Gaasholt 

Tlf: 96042224 

Epost: 

bgaasholt@gmail.com 

Gunvald Vårdal 

Tlf: 46898198 

Epost: 

gunvald.vardal@outlook.com 

Jacob Hadley  

Tlf: 92836896 

Epost: 

jacob.hadley@gmail.com 

Karl Erik Pedersen  

Tlf: 98458861 

Epost: 

karlerik94@hotmail.com 

Mats Olav R. Flaathen 

Tlf: 97418627 

Epost:  

mats.o.flaathen@gmail.com 

Wibeke Didriksen  

Tlf: 97172411 

Epost: 

wibekedidriksen@gmail.com 

mailto:bgaasholt@gmail.com
mailto:gunvald.vardal@outlook.com
mailto:jacob.hadley@gmail.com
mailto:karlerik94@hotmail.com
mailto:mats.o.flaathen
mailto:wibekedidriksen@gmail.com


 

 
 

 

Fra BIM til beskrivelse 
Gruppekode: B6-5-18 

Problemstilling: 

«Hvordan gjennomføre en eksport fra en BIM-modell, modellert i Revit, ved bruk av NTI 

Classify inn i en ISY Beskrivelse?» 

Sammendrag: 

Bruken av Bygnings Informasjons Modellering (BIM) i rådgivningsbransjen har de siste årene 

fått en viktig rolle i arbeidet med prosjektering. Mulighetene som BIM gir i prosjekteringen er 

utallige, og utviklingen i måtene å bruke BIM på er progressiv.  

Prosjektet har tatt for seg mulighetene som ligger i det å importere BIM til 

beskrivelsesprogrammer. Oppgavene har bestått i å først velge en måte som prosessen skulle 

utføres på, for så å undersøke hvordan dette skulle gjøres i de ulike programmer som er brukt, 

og hva som kreves av BIM’en for å gjennomføre dette. 

 

Det er også blitt gjennomført konvensjonelle konstruksjonsmessige beregninger, for hånd og 

med ulike programvare (Fokus konstruksjon og FEM Design), i tillegg til at BIM’en også er 

blitt klargjort og importert til energiberegningsprogrammet IDA ICE.  

Om prosjektgruppen: 

Gruppen består av tre Y-veistudenter og to A-veistudenter på bachelorstudiet Byggdesign. 

Christian Berg, 

900 70 441 

christianberg-@hotmail.com  

Fredrik Holm,  

995 75 403 

fredrik.holm@asplanviak.no 

Andreas Losnegård 

924 51 982 

andreas@losnegaard.no  

Bjørnar Smevoll 

942 88 068 

bjrnarsm@hotmail.com  

Lasse Vrist 

463 46 998 

lassevrist@gmail.com  

 

mailto:christianberg-@hotmail.com
mailto:fredrik.holm@asplanviak.no
mailto:andreas@losnegaard.no
mailto:bjrnarsm@hotmail.com
mailto:lassevrist@gmail.com


 

 

 

 

 

Hvordan kan implementering av virtuell 
virkelighet i ulike prosesser innenfor bygg- 
og anleggsvirksomheten påvirke 
produktiviteten og kvalitet i prosjekter? 
Gruppekode: B6-6-18 

 

Problemstilling: 

 Hvordan blir VR brukt i dag? 

 Hvordan brukes VR i bygg- og anleggsvirksomheten? 

 Hvordan kan VR brukes i beslutningsprosesser? 

 Hvordan kan implementering av VR, i prosesser i bygg- og anleggsvirksomhet, 

påvirker kvalitet, økonomi, tidsforbruk og miljømessige hensyn i prosjekter? 

 Hva er potensialet til VR og hvordan kommer vi til å bruke VR fremover? 

 

Sammendrag: 

Prosjektgruppen har studert og vurdert bruken av VR i bygg- og anleggsbransjen. Hvordan 

VR kan påvirke kvalitet og produktivitet i prosjekter samt se på potensialer og vurdere 

hvordan bruken kommer til å bli i nærmere fremtid. 

Om prosjektgruppen: 

Gruppen består av fire studenter, to med akademisk bakgrunn, og to med yrkesfaglig 

bakgrunn. Tre av studentene går plan og infrastruktur og en går bygg design. 

 

 

Henriette Melsom Haakonsen,  

99387757,  

henriettehaakomsen@gmail.com 

Leander Stokstad,  

47066000,  

leander.stokstad@gmail.com 

Christoffer Bror Rønne, 

99252622, 

christoffer.ronne@hotmail.com 

Guro Løve,  

90802360,  

guro_gl@hotmail.com 

 

 

  



  
 

 

 

 

Metallmottak i Orkdal kommune 
Gruppekode: B6-7-18 

 

Problemstilling: 

Utarbeide detaljplaner og avgrensede forprosjekter for et planlagt metallmottak i Orkanger 

(Orkdal kommune, Trøndelag).   

 

Sammendrag: 

Gruppen har detaljprosjektert et dekke av asfalt og betong, gjort overvannsberegninger og 

dimensjonert for vann og avløp.  

Gruppen har også utarbeidet forprosjekt på administrasjonsbygg med dimensjonering av 

fundament og overordnet plan for lyd- og varmeisolasjon, brannsikring og romprogram, samt 

forprosjekt på logistikkplan for området med hensyn til sikkerhet. 

 

Om prosjektgruppen: 

De fem medlemmene i gruppen er byggingeniør-studenter, retning plan og infrastruktur, ved 

Universitetet Sørøst-Norge. 

 

Anders Oldrup Gundersen,  

41414170, 

anders_gundersen@hotmail.no 

Lif Kjartansdottir, 

93237767, 

lif.post@gmail.com 

Kristian Sandland Kolstad, 

95276206,  

kristian-95@hotmail.no 

Elin Lien,  

99526010, 

elinlien95@gmail.com 

Ann Gøril Nykås,  

41500515, 

anngoril@hotmail.com 

 

 

 

  



  

 

 

Universell utforming og effektivisering av 
stasjonsområdet i Drammen 
Gruppekode: B6-8-18 

 

Problemstilling: 

Hvilke tiltak kan gjøres for at Drammen stasjon blir mer effektiv og tilgjengelig for alle 

brukergrupper? 

 

Sammendrag: 

Hovedmålet for denne oppgaven var å utbedre Drammen stasjon på en slik måte at det 

forenkler reisen for alle passasjerer. Det ble fokusert på universell utforming for å bedre 

fremkommeligheten for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Stasjonsområdet må blant 

annet være trinnfritt, åpent og oversiktlig med de rette informasjonselementene på strategisk 

plasserte områder. 

Oppgaven inneholder forslag til løsninger for å øke effektiviteten og kapasiteten på 

stasjonsområdet. Videre er det utarbeidet en plan for universell utforming av stasjonsområdet 

med nødvendige, ønskelige, alternative tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Temaer som redegjøres er fremkommelighet, sikkerhet, planløsning, miljø og 

kommunikasjon. 

 

Om prosjektgruppen: 

Gruppen består av fire plan- og infrastrukturstudenter og en byggdesignstudent ved 

Universitetet i Sørøst-Norge. 

 

Maiken Asskildt Amundsen,  

94898340  

maikenamundsen@gmail.com  

Bård Thorstensen  

45768234 

thorstensenb@gmail.com  

Anders Tøvik  

90707210  

anders_tovik@hotmail.com  

Lars Lemika  

41418374 

lars@lemika.no 

Sindre Haaland Teller  

47257714  

sindrete@live.no  
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Dr. Munks park i massivtre 
Gruppekode: B6-9-18 

 

Problemstilling: 

 Vil massivtre som bæresystem være konkurransedyktig i forhold til pris og miljø 

sammenlignet med et bæresystem i stål og betong? 

Sammendrag: 

Seltor fremmet ønske om en sammenligning mellom betong (som de har utført) og tiltenkt likt 

prosjekt utført med massivtre som bærekonstruksjon. Her var det spørsmål om massivtre kan 

ses på som konkurransedyktig sammenlignet med dagens marked. 

Målet med oppgaven vil være å finne og prosjektere et bæresystem med massivtre som kan 

konkurrere med betong og stål med tanke på pris. I dette prosjektet er det tatt utgangspunkt i 

at parkeringskjeller er ferdig prosjektert og dimensjonert. Samtidig som det fokuseres på pris, 

skal miljø og bærekraftighet også tas til etterretning ved en LCA analyse av klimaskallet.  

Prosjektet er en litteraturstudie, det er blitt brukt litteratur som håndbøker fra Norsk treinstitutt 

og andre relevante dokumenter for å bygge opp prosjektet. Det er benyttet litteratursøk og 

analytisk bearbeiding av informasjonen for å løse prosjektet. 

Bygget blir 415 036kr dyrere ved utskifting av bærekonstruksjon fra stål og betong til 

massivtre. Ved LCA vurdering av klimaskallet i prosjektet var kun vugge til portfasen 

sammenliknbare grunnet mangelfull informasjon fra produsenter. Et klimaskall i massivtre er 

mer bærekraftig enn stål og betong. 

Om prosjektgruppen: 

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet av 5 byggdesign studenter i sjette semester ved Høg-

skolen i Sørøst-Norge. 

 

Vegard Eriksen 

90 94 45 70 

152472@usn.no 

Lars Erik Fossum  

97 12 77 22 

152476@usn.no 

Espen Stareng Gundersen 

90 99 79 54 

152485@usn.no 

Ida Kristne Heer 

93 25 87 29 

142176@usn.no 

Lars Henriksen Strand 

45 50 53 17 

152471@usn.no 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kostnad, helse og kvalitet ved bruk av 
værbeskyttende tiltak på større 
byggeprosjekter – med fokus på massivtre 
Gruppekode: B6-10-18 

 

Problemstilling: 

Vi ser på utfordringen det er å bygge med massivtreelementer og den værbeskyttende delen 

av dette, da denne byggemetoden blir mer og mer brukt i Norge. Hvordan sikre best mulig 

tildekning og best kvalitet ved endt byggeprosess ifm fukt og estetikk. Vi har hatt fokus på 

større bygg i tiltaksklasse 2 og 3. 

 

Sammendrag: 

Det bygges for tiden flere skoler, kontorbygg, barnehager og sykehjem i massivtre enn noen 

gang tidligere. Metoden er kjent, og har blitt brukt siden 1990-tallet, men gruppen har ønsket 

å se på kvaliteten på materialet i forbindelse med fukt under og etter endt byggeprosess. Det 

finnes trygge måter å bygge på hvor man kan sikre at kvaliteten blir bra, med for eksempel ta-

over-tak stillas. Gruppen har sett på hvorfor dette ikke blir brukt i større grad, hva gjør at det 

blir valgt eller ikke valgt og hvem er beslutningstaker for disse valgene. Gruppen har vært i 

kontakt med de største entreprenørene i Norge for å kartlegge interessen, opplevelsen og 

erfaringen ved bruk av tak-over-tak.  

 

Om prosjektgruppen: 

Vi har to studenter på Byggdesign Y-vei (Edvard Leth og Andreas Olsen) og to personer på 

Byggdesign A-vei ( Stian Stadven Nilsen og Claus Nielsen) 

 

Edvard Leth 

412 17 231 

edvardleth@gmail.com 

Andreas Olsen 

922 34 744 

dreas12@hotmail.com 

Claus Nielsen  

950 14 997 

claus_nielsen@gmail.com 

Stian Stadven Nilsen 

986 74 076 

stiannilsen1994@gmail.com 

 

 

  



 

 
 

 

Arealplanlegging av sagbruket brygge 
Gruppekode: B6-11-18  

 

Problemstilling: 

Hvordan kan raset reguleres til et attraktivt boligområde, samtidig tilfredsstille 

kommuneplanens arealdel og Bypakke Grenland? 

 

Sammendrag: 

Raset ligger i bybåndet til skien kommune og har ligget brakk med stort uutnyttet potensiale 

over flere år. Hovedfokuset i denne oppgaven har vært, hvordan Raset kan bli et attraktivt 

boligområde. I den sammenheng er det utarbeidet en reguleringsplan med tilhørende 

planbeskrivelse og planbestemmelser. Samtidig er det utarbeidet et kvalitetsprogram for 

område. Besvarelsen består av 3 deler, et kvalitetsprogram, en hovedrapport og et vedleggs 

hefte  

Område er i denne oppgaven regulert til kombinert bolig og industri, med integrert park og 

båtplass anlegg. Det er satt fokus på å skape et bilfritområde og et grønnere bymiljø. 

Innbyggertallet i skien stiger og tettheten for boenheter økes. For å tilfredsstille denne veksten 

har planforslaget endt med blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse.  

Det er foretatt kostnadsberegninger av masseutskifting og lavblokk bygging. ROS-Analyse er 

foretatt og aktuelle tiltak er vurdert. Grønne løsninger er benyttet for framtidige 

overvannsmengder, og det er lagt om flomvei for maksimal utnyttelse av tomter.  

Kvalitetsprogrammet illustrer miljø- og kvalitetsambisjoner for utvikling av raset 

industriområde. De mest sentrale offentlige krav og utviklingsmuligheter er beskrevet her. 

Løsningen beskrevet i kvalitetsprogrammet kan være givende for videre planarbeid og er ikke 

den eneste løsningen, men en av mange mulige løsninger. 

 

Om prosjektgruppen: 

 

David Rahimi 

96694297 

david.rah@hotmail.com 

Mai Semiye Delile 

90514587 

mai@mynd.no 

Kamyar Karim 

95415728 

kamyar94@hotmail.no 

Elyas Johansen  

98125210 

Zaman.johansen@yahoo.com 

Håvard Haugsvær  

97618210 

howie.96@hotmail.com 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelor i ingeniørfag – 
Maskinteknisk design 

 

Lurer du noen ganger på hvilke mekanismer som settes i gang når en bilmotor starter, eller 

hvordan det beste snowboard designes? Med kompetanse i maskinteknisk design får du 

forståelse av disse innretningene, men du vil også kunne være med på å bygge nye maskiner 

som vil effektivisere industrien og hjelpe mennesker til å skape et bærekraftig samfunn. 

Maskiningeniør er en av bærebjelkene i industrien og samfunnet. Maskinteknisk design er en 

svært allsidig ingeniørutdanning med stor anvendelighet innenfor mange virksomheter. 

Målet med studieprogrammet maskinteknisk design er å utdanne ansvarsfulle og 

miljøbevisste ingeniører som kan bidra til kontroll og analyse av eksisterende løsninger og 

være med på å utvikle nye tekniske løsninger og gode produkter. I dette studiet lærer du 

profesjonelle arbeidsmetoder. Du lærer bruk av moderne dataprogrammer for å beregne og å 

simulere mekaniske prosesser og for å utforske mulighetene ved industriell design gjennom 

spennende eksperimenter. 

Gjennom interessante oppgaver i nært samarbeid med regional industri får du også mulighet 

til å utvikle deg innen nytenkning og innovasjon. 

 

 

 



 

 

 

 

Utviklingsoppdrag, lysbuedreper 
Gruppekode: M6-1-18 

Problemstilling: 

Bakgrunn til oppgaven er at ABB EPMV i Skien produser i dag gass-isolerte mellomspennings 

bryteranlegg. I noen markeder leveres anleggene med lysbuedreper, hvilket bidrar til at utblåsninger 

unngås ved en evt. lysbuefeil i anlegget. På grunn av nye kvalitetskrav, er det er behov for å utvikle en 

ny lysbuedreper med forbedret mekanisk stabilitet, følsomhet, pålitelighet og dynamisk respons. 

Samtidig må materialene endres, for å tilfredsstille krav om kjemisk kompatibilitet. Det skal være en 

helmekanisk innretning uten elektriske komponenter. Innretningen skal kun fungere en gang og kan 

byttes ut dersom en lysbue oppstår.  

Responstiden, altså tiden fra lysbuen oppstår til anlegget er jordet, må være kortere enn dagens løsning 

på 30ms total. Ønskelig krav er ned mot 10ms total responstid for den nye løsningen.  

 

Sammendrag: 

Oppgaven gikk ut på å designe en forbedret lysbuedreper. Materialene måtte være kjemisk kompatible 

med gassen i tanken, og utløsertiden måtte være lavere en dagens løsning.  
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Optimalisering av et kaustisk 
inndampingsanlegg 

Gruppekode: M6-2-18 

Problemstilling: 

Ved fremstillingen av klor dannes det lut, NaOH, av en elektrolytisk deling av natriumklorid. 

Denne luten inneholder hydrogen og blir derfor renset. Etter rensingen har luten en 

konsentrasjon på 32%. Lut ved denne konsentrasjonen er ikke salgbar for blir derfor sendt 

igjennom et tre-trinns-inndampingsanlegg for å oppnå en økt konsentrasjon på 50%.  

Fabrikken planlegger å øke produksjonen av VCM, som fører til økt produksjon av lut ved en 

konsentrasjon på 32%. Prosjektoppgaven går derfor ut på å utarbeide modifikasjonsgrunnlag 

som vil bidra til optimalisering av anlegget.  

Sammendrag: 

Det utføres en energibalanse på anlegget som skal resultere i hva som begrenser produksjonen 

av lut, og som gir grunnlag for videre beregning av nytt areal i inndamper H5750 med tanke 

på å øke produksjonen. 

I toppen av inndamperne kommer det inn lut som blir fordelt utover en mengde med rør. 

Denne fordelingen har som oppgave å danne en optimal filmtykkelse på innsiden av rørene. 

Det har derfor blitt sett på hva som kan forbedres med distribusjonen, og hvilke kriterier som 

er nødvendig for å oppnå en optimal filmtykkelse som fører til en optimal varmeoverføring.  

Fra bedriften ble det opplyst at de hadde problemer med groing i platevarmevekslerne. Luten i 

varmevekslerne blir i dag vasket vekk ved å demontere og spyle platene. Det blir derfor sett 

på løsninger som rengjør vekslerne på en mer skånsom måte, samtidig som den er mindre 

tidkrevende. En løsning som blir utredet er bruken av Cleaning-In-Place, der 

rengjøringsmiddelet blir reversert pumpet inn i veksleren for å fjerne groingen. I forhold til 

rengjøring av vekslere blir det også gjort rede for hva som kan opprettholde produksjon av lut 

ved rengjøring.  

Det ble også opplyst om at det er problemer med magnetpumpene. Det kommer 

nikkelpartikler, på opptil 2 mm, fra demisteren inn i magnetpumpene, som fører til slitasje. 

For dette problemet blir det undersøkt om demisteren kan produseres i et ikke-magnetisk 

materiale.  

Om prosjektgruppen: 
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Prosjektering av mesanindekk og 
fagprøveanlegg for automasjonsfaget ved 
Sandefjord videregående skole 
Gruppekode: M6-3-18/ IA6-8-18 

Problemstilling: 

Det er økende pågang i antall lærlinger som vil avlegge fagprøver ved Sandefjord 

videregående skole. Skolen ønsker derfor å bygge to identiske fagprøvestasjoner, da 

eksisterende stasjoner ikke lever opp til ønsket standard.  

Sammendrag: 

Det skal prosjekteres to identiske fagprøvestasjoner, et mesanindekk, og programmeres en 

simulator og et PLS-program. Mesanindekket og rammeverket for fagprøvestasjonene blir 

prosjektert på bakgrunn av simulerte krefter i Solidworks. Rørsystemet dimensjoneres ved 

hjelp av Triflex. Simulatoren blir programmert i Labview, og skal brukes til å dimensjonere 

pådragsorganer, ventiler og tanker. PLS-programmet og HMI-programmet blir programmert i 

TIA Portal V14. Dokumentasjonen er i henhold til europeiske og amerikanske standarder, 

samt norske lover og forskrifter. Anlegget skal kunne CE-godkjennes ved en senere tid. 

Fagprøvestasjonene har blitt designet slik at de forskjellige prosessene kan kjøres separate. 

Dette betyr at det kan utarbeides varierte og gode fagprøver. Simulatoren har vært til god 

hjelp for prosjekteringen og designet av anlegget. Det er designet to PLS’er for kontroll av 

anlegget. Den ene PLS’en er en betjenings-PLS for betjening av anlegget, og en regulerings-

PLS for regulering av anlegget. Mesanindekket er designet med HEA100 og HUP 30x30x3, 

med stålkvalitet S355. Rammeverket til anlegget er designet med HUP 30x30x3, med stålkva-

litet S355. Rørsystemet er prosjektert med Mapress rustfritt 316L. Rør, bend og kuleventiler 

er designet med 22x1.2 mm og 42x1.5 mm. Flenser som skal benyttes på reguleringsventilene 

må minst være i trykklasse 300. For komponenter med gjenget tilkoblinger, benyttes 

overganger levert av Mapress. 

Om prosjektgruppen: 

Gruppen består av totalt seks studenter, tre fra informatikk-og automatisering og tre fra 

maskinteknisk design.  
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Testrigg for hurtig ekspansjon av 
komprimerte, flytende gasser 
 

Gruppekode: M6-4-18  

 

Problemstilling: 
Denne bacheloroppgaven går ut på å designe en testrigg til forsøk for å simulere hva som skjer 

når en tank som inneholder flytende CO2 revner. Testriggen består av et sjokkrør som er 

kjegleformet, og dette er fordi den skal simulere på best mulig måte hva som skjer ved denne 

hendelsen. Sjokkrørets design er basert på krav satt av forskningsgruppen for prosessikkerhet, 

forbrenning og eksplosjoner ved Universitetet i Sørøst-Norge.  

 

Sammendrag: 
Forskningsgruppen for prosessikkerhet, forbrenning og eksplosjoner 

ved Universitetet i Sørøst-Norge har over en lang periode studert 

hurtig faseendring i komprimerte flytende gasser. Den hurtige 

faseendringen kan gi en eksplosiv ekspansjon og farlige trykklaster 

på omkringliggende overflater og strukturer. Til studiene har 

forskningsgruppen benyttet flere typer testrigger. Denne oppgaven tar 

for seg prosjektering av et sjokkrør til en ny testrigg som skal benyttes 

til slike forsøk. Fluidene som det skal utføres forsøk med er både 

flytende karbondioksid og hydrogengass. Prosjektet inkluderer 

design av et kjegleformet rør, fra skissestadiet til ferdigstilt produkt. 

                                                   

Det er blitt utført simuleringer av trykkbelastninger på røret i 

SolidWorks. Videre er det foretatt beregninger av tilhørende flenser, 

bolter, pakninger og sveiser i henhold til tilhørende standarder. 

Løsning av membran for trykkavlastning er vurdert og beregnet. 

Sensorer og utstyr for utføring og måling av forsøkene er beskrevet i 

rapporten.  

 

Etter ferdig utført prosjektering, ble sjokkrøret produsert på Karlsen 

og Solbakken maskinering, og testriggen ble bygget på skolen. 

 

Om prosjektgruppen: 
Gruppen består av 4 studenter som går 3. året på maskinteknisk design ved Universitetet i 

Sørøst-Norge.  
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Forbedring av produksjonslinje 
 

Gruppekode: M6-6-18 

 

Problemstilling: 

En produksjonslinje har utfordringer med at palleteringssekvensen forårsaker at enkelte varer 

faller over ende. Dette fører igjen til skade på produkt, risiko for stopp på linja og behov for 

manuell utbedring. 

 

Sammendrag: 

Gruppen har analysert 

problemet og kommet opp med 

flere forslag til endringer. Det 

er valgt ut én løsning der 

rimelighet og enkel 

implementering er fokus. 

Forsøk, målinger, FEM-

analyse og kostnadsestimat 

ligger som hovedelementer i 

problembesvarelsen. 

 

 

 

Om prosjektgruppen: 
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Design of a new grouting rig to meet 
market needs and demands  
Gruppekode: M6-7-18 

 

Problemstilling: 

Besøke og intervjue de største aktørene innen berginjeksjon for å få frem synspunkter og 

erfaringer fra nåværende injeksjonsrigg. 

Evaluere intervjuene sammen med Epiroc AB og lage en ny produktspesifikasjon. 

Designe og dimensjonere en ny betong-injeksjonsrigg ut ifra produktspesifikasjonen som er 

utarbeidet.  

 

Sammendrag: 

Målet med denne oppgaven er at det skal designes en ny og forbedret injeksjonsrigg for å 

møte behovet til de største entreprenørene i Norge. Injeksjonsriggen skal brukes til 

berginjeksjon, noe som innebærer pumping av betong inn i fjellet for å redusere 

vanninntrengning i tunneler. Epiroc som har levert rigger tidligere har vært ute av dette 

spesifikke markedet de siste årene, og ønsker å finne et nytt design med nye tekniske 

løsninger før de vurderer å satse videre på dette produktet. 

Det ble foretatt møter med de 4 største aktørene i bransjen, entreprenørene Skanska, NCC, AF 

og Veidekke. Der ble det intervjuet teknikere, operatører og ledere for maskinparkene. Ut i fra 

disse møtene ble det utformet en produktspesifikasjon som det ble tatt utgangspunkt i under 

designutviklinga. 

Det ble tidlig utviklet 7 forskjellige konsepter for å møte de påkrevde spesifikasjonene og i 

samtaler med Epiroc ble det besluttet å gå for en hybridløsning på tvers av konseptene, 

konseptet har blitt modellert og styrkeberegnet ved hjelp av FEM analyse. 

Detaljer tilbakeholdes da oppgaven er konfidensiell.     

 

Om prosjektgruppen: 

Prosjektgruppen studerer fulltid for å bli maskin-ingeniører på Universitetet i Sørøst-Norge, 

alle har erfaring fra å ha jobbet ute i industrien. 
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Bachelor i ingeniørfag –  
Gass- og energiteknologi 

 

Bachelorstudiet i gass- og energiteknologi gir en bred innføring i prosessteknologi med fokus 

på gass og energitekniske emner. Studiet gir kompetanse i design av kjemiske prosessanlegg, 

gasskraftverk og anlegg for gassrensing. Det legges vekt på energiutnyttelse, helse, miljø og 

sikkerhets (HMS) betraktninger i slike anlegg. I studiet benyttes standard industri 

programvare til dimensjonering og optimalisering av kjemiske prosesser. Etter endt studium 

skal kandidaten kunne se sammenhengen mellom de fagdisiplinene som påvirker 

prosessanleggets oppbygning og virkemåte. 

 

 

  



 

 

 

 

Oppgradering av biogass med 
aminteknologi 
Gruppekode: K6-1-18 

 

Problemstilling: 

Evaluere fordeler og ulemper for bruk av aminteknologi til oppgradering av biogass til 

biometan med fokus på tap av metan og utnyttelse av CO2. 

 

Sammendrag: 

Etterspørselen av biogass er økende, og for å kunne bruke biogass som drivstoff må gassen 

oppgraderes. Karbondioksid er en stor del av biogass og må separeres fra metanen. I denne 

rapporten tar vi for oss de forskjellige rensemetodene for biogass som er tilgjengelig i dag: 

aminteknologi, vannskrubber, membran seperasjon, PSA, organisk fysisk skrubber og 

kryogenisk oppgradering. Rapporten viser at rensing ved bruk av aminteknologi er den 

metoden med minst metan tap og høy rensegrad.  

Hovedfokuset i denne rapporten er rensing av biogass ved bruk av aminteknologi. Et 

renseanlegg med 1200 Nm3/h biogass er simulert i Aspen HYSYS. 

Prosessenhetene i det simulerte anlegget er dimensjonert og kostnadsestimert. Det er også 

beregnet driftskostnader for anlegget. Det er vurdert hvordan en kan utnytte CO2 som blir 

separert fra metanen i prosessen og estimert hvor mye det vil påvirke kostnadene.  

Ved bruk av Aspen HYSYS har prosessen blitt optimalisert for å finne et passende samspill 

mellom optimale parametere, samt energiforbruket ved å fjerne CO2. 

Optimaliseringen i Aspen HYSYS gir renheten på metan 99,938% og metantap på 1,9%. 

 

Om prosjektgruppen: 
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Total migrasjon av kjemiske komponenter fra utvalgte 
jomfruelige- og resirkulerte polymere ved diffusjon under 
stasjonære betingelser. 
Gruppekode: K6-2-18 

 

Problemstilling: 

All plast som skal være i direkte kontakt med mat må være jomfruelig i henhold til forordning 

(EF) nr. 10/2011. Denne dikterer en grenseverdi på 10 mg/dm2 ved total migrasjon. Det 

ønskes her å finne forskjell på diffusjon av kjemiske komponenter fra jomfruelig polymer 

sammenlignet med resirkulert polymer (i tillegg til å utvikle en matematisk modell som kan 

forutsi migrasjonen ved forskjellige temperaturer). 

 

Sammendrag: 

Plast brukt i matvareemballasje utgjør 40% av plastforbruket i Europa i dag. Plastemballasje 

brukes både for å beskytte- og forbedre holdbarheten til maten. Det er per i dag ikke lov til å 

bruke resirkulert plast i matkontaktmaterialer og dette fører til et stort forbruk av plast som gir 

store miljøutfordringer. For å redusere plastforbruket forskes det på om det er mulig- og 

forsvarlig å bruke resirkulert plast som matvareemballasje. 

Hovedmålet med oppgaven var å sammenligne den totale migrasjonen av kjemiske 

komponenter fra jomfruelig og resirkulert plast. Oppgaven ble gjennomført med 

eksperimentelle forsøk. Forsøkene ble gjennomført ved å måle vekten av den totale 

migrasjonen fra plastdisker til 95% etanol ved ulike temperaturer under antagelse av 

stasjonære betingelser. Fra resultatene ble det utviklet en empirisk modell for den totale 

migrasjonen. 

Forsøkene på resirkulert plast ved lavere temperaturer gav positivt resultat som var godt under 

den totale migrasjonsgrensen på 10 mg/dm2. Derimot viser resultatene at resirkulert plast 

eksponert ved høyere temperatur migrerer mer enn hva som er tillatt. 

 

Om prosjektgruppen: 
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Assessment of different methods used to 
determine wax content in crude oil 
Gruppekode: K6-3-18 

Problemstilling: 

Finne en optimal metode for å se hvor mye voks og hva slags komponenter det består av i rå 

olje. Lage forbedrede modeller for når voksutfelling skjer basert på eksisterende data og data 

produsert på lab. Sammenligne mot tidligere arbeid på området. 

Sammendrag: 

Voksutfelling i råolje er en utfordring i petroleumsindustrien med tanke på produksjon, lagring og 

transport av råolje. Når temperaturen på omgivelsene synker, utfeller voks som er en del av råoljen. 

Utfelt voks avsettes på innsiden av rørledninger. Det fører til trykkøkning eller i verste fall tetting av 

rørledningene. Det koster oljeindustrien utrolig mye for å fjerne avsatt voks og vedlikeholde 

rørledningene. For å unngå denne problematikken, utvikles det matematiske modeller som kan brukes 

til å forutsi tykkelsen til voksen som avsettes på innsiden av rørledningene. For at modellene skal være 

gyldige trengs det ulike parametere, blant annet voksutfellings temperatur (WAT) og voksutfellings 

kurve (WPC). Disse parameterne må først bestemmes eksperimentelt før de kan brukes til modellene. 

Ulike metoder brukes for å bestemme WAT og WPC til råolje. Hovedfokuset i dette prosjektet var på 

acetonutfellingsmetoden, Differential Scanning Calorymetry (DSC) og Høy Temperatur Gass 

Kromatografi (HTGC). Tre forskjellige typer råoljer ble levert av Statoil. Laboratoriearbeidet ble 

utført i Statoils forskningssenter ved Herøya industripark i Porsgrunn. Den utleverte råoljen ble 

undersøkt med acetonutfellingsmetoden for å finne mengde utfelt voks ved ulike temperaturer dvs. -

20℃, -10℃ og 0℃. For å bestemme både WAT og WPC til oljene, ble DSC instrument brukt. HTGC 

instrument ble brukt til å undersøke sammensetting av voksen i råolje. Resultatet fra 

acetonutfellingsmetoden var i overenstemmelse med resultatet fra DSC. 

 

Om prosjektgruppen: 
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Lagring av CO2 på norsk sokkel 
Gruppekode: K6-4-18 

 

Problemstilling: 

Undersøke potensiale for lagring av CO2 på norsk sokkel ved bruk av faglig teori og 

simuleringsprogram OLGA-Rocx.  

 

Sammendrag: 

CO2 er en klimagass som øker faren for global oppvarming ved utslipp til atmosfæren. 

Regjeringen har uttalt at den vil satse bredt på å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for 

fangs og lagring av CO2. Av lagringsløsninger vurderes Smeaheia akviferen, denne løsningen 

har minst risiko, størst operasjonell fleksibilitet og størst potensiale for framtidig 

kapasitetsutvidelser. I en akvifer vil det være porer som er fylt med vann, disse porene er 

tenkt å fortrenges av superkritisk karbondioksid. Akviferen Smeaheia har et trykk på 175 bara 

og temperatur på 54℃, som gjør det teoretisk mulig å injisere superkritisk karbondioksid. 

Ved simulering i OLGA-Rocx kan det illustreres hvor lang tid og hvordan karbondioksid 

sprer seg i et gitt kontrollvolum. Resultatene i fra simuleringene stemmer med teorien og viser 

høyt lagringspotensiale i akviferen. Teoretisk lagringskapasitet er betydelig større enn 

simuleringene viser, dette er grunnet begrensninger i OLGA-Rocx som gjør at simuleringene 

kun kan simuleres over en kort periode. Men ved teoretisk og simulerte vurderinger har Norge 

et stort potensiale for lagring av CO2 på sin sokkel, med problemstillingen at det ikke 

produseres nok karbondioksid på landsbasis til lagring. 

 

 

Om prosjektgruppen: 

Alle gruppemedlemmene fullfører tredje året på linjen Gass- og Energiteknologi ved 

Universitetet i Sør-Øst Norge. 
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CO2 Fangst Rigg 
Gruppekode: K6-5-18 

 

Problemstilling: 

Beskrivelse av eksisterende anlegg med hovedvekt på målinger for bestemmelse av rensegrad. 

Gjennomføring av absorpsjons- og desorpsjon forsøksserier med varierende betingelser. 

Utføre beregninger og sammenlikninger på de reelle og teoretisk forsøksseriene. Videre 

forbedring av prosessutstyr, analyseutstyr og prosedyrer for CO2 riggen på campus Porsgrunn.  

 

Sammendrag: 

Hensikten med dette prosjektet var å gjøre reelle forsøk med varierende betingelser og 

videreutvikle CO2- riggen ved Høyskolen i Sør-øst Norge, campus Porsgrunn.  

Det ble foretatt 8 vellykkete forsøksserier for bestemmelse av rensegrad. Rensegraden ble 

beregnet basert på målinger av CO2 i gassfasen. Betingelsene som ble variert under 

forsøksseriene var væskemengde, gassmengde og konsentrasjonen av CO2. Resultatene ble 

sammenliknet med tidligere rapporter.  

Det ble gjennomført simulering av forsøksseriene i Aspen HYSYS. Simuleringene var 

gjennomført med bruk av Lars Erik Øi sin «base-case» i HYSYS. Simuleringene ble 

sammenliknet med reelle forsøk.  

Gruppen har kommet med forslag til forbedringer av riggen, oppdatert oppstart og 

nedkjørings prosedyrene for riggen. 

 

Om prosjektgruppen: 

Gruppen består av 3 studenter ved Universitetet i Sør-øst Norge, campus Porsgrunn. Alle 

medlemmene av gruppen studerer gass- og energiteknologi. 

 

Ahmad Dawod 
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Bachelor i ingeniørfag –  
Elkraftteknikk 

 

Elkraftteknikk omfatter produksjon, transport, distribusjon og forbruk av elektrisk energi. 

Studiet vil legge vekt på samfunnsmessig optimalisering av elektrisk energi. 

 

  



 

 

 

 

 

Måling av vannlekkasje fra dam for 
optimalisering av vannkraftproduksjon  
 

Gruppekode: EK/IA6-1-18 

 

Problemstilling: 

Kontrollmåle minstevannslipp og damlekkasje, ved å konstruere et eget målesystem.  

Sammendrag: 

Minstevann og lekkasjemåling er begge viktige elementer i vannkraftproduksjon, da begge 

kan føre til økonomiske tap for produsent.  

Løvenskiold-Fossum Kraft har ønske om å fastslå vannføring etter dam. Basert på dette har 

gruppen sett potensialet for å konstruere et modulbasert kontrollmålesystem for kontroll av 

minstevann og damlekkasje.  

Systemet består av et måleprinsipp som baserer seg på flere kjente målemetoder deriblant 

flygel og trykk målinger. Det er i dette tilfelle kombinasjon av metoder og 

beregningsgrunnlag som gir oppgaven en grad av nyvinning som har drevet gruppen.  

Systemets miljøprofil har også stått i fokus, da det har vært lagt arbeid i å velge en 

gjenvinnbar PETG plast til sensorhuset, det er også etterstrebet å benytte leverandører som 

har en klar miljøprofil. 

Det er utarbeidet en profil av elveløpet ved målepunktet. Det er også foretatt 

hastighetsmålinger ved de samme målepunktene, for å kunne lage en hastighetsprofil som 

kunne benyttes i utregningen av vannmengde.  

Ved å legge hastighetsprofilen over arealet av elveløpet kan vi benytte trykkmåling til å 

fortelle hvor mye av det oppmålte arealet vannstanden tilsier, dette igjen gir oss faktisk 

vannføring.   

Om prosjektgruppen: 

Gruppen består av to bachelorstudenter fra Informatikk og automatisering og to fra 

Elkraftteknikk. 

 

Petter Gjeitrem Indrøy 

Petter.indroy@gmail.com 

41041617 

Øyvind Møllerup Skaten 

Oyvind.skaten@gmail.com 

46978221 

Marius Sunde 

m.sunde93@gmail.com 

97016888 

Martin Hansen Sørlie 

Sor.martin@gmail.com 
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Bedre utnyttelse av flomtap i  
Gjuva-vassdraget 
Gruppekode: EK6-2-18 

Problemstilling: 

Skagerak Kraft har vurdert å øke slukeevnen i Vrenga kraftverk med opptil 100 % ved å sette 

inn et nytt aggregat. Dette medfører at en del vann må tappes forbi Hølseter kraftverk slik at 

det nye aggregatet i Vrenga skal få full nytte av ytelsen. I følge Skagerak Kraft er også 

magasinene til Hølseter utsatt for store flomtap. Skagerak Kraft vil se på muligheter for å 

utnytte disse vanntapene.  

 

Sammendrag: 

I 1980 ble Hølseter kraftverk satt i drift mellom Hånavatn og Hoppestadvatn øst for Blefjell i 

Buskerud. Det ble bygget for å utnytte et fall på 70 m i en 1600 m lang tappetunell som tilhører 

Vrenga kraftverk. Kraftverket henter vann fra magasinene Fiskeløysen, Kyrkjevatn og Hånavatn i 

tillegg til Hølseterelva. 

Hovedmålet er å vurdere ulike muligheter for å utnytte flomtap i Gjuva-vassdraget. I denne rapporten 

er det sett på om det skal innsettes et nytt aggregat på Hølseter eller om det bare skal legges et nytt rør 

for vannet som skal tappes forbi. Det er vurdert tre ulike aggregatstørrelser. Det er også sett på 

hvordan det tilknyttede distribusjonsnettet blir påvirket ved denne utbyggingen. Det er vurdert 

utbygging av et nytt vannkraftverk, som utnytter fallhøyden mellom Kyrkjevatn og Hånavatn. Det er 

beregnet maksimal effekt og årsproduksjon. 

For å nå målet er det utført en dimensjonering av en kraftstasjon og beregning av totalkostnad (for 

Hølseter) og kraftproduksjon (for begge). Det er utført spenningsendrings- og 

kortslutningsberegninger for å vurdere påvirkning på nettet. På bakgrunn av dette er lønnsomhet 

vurdert.  

Det er kommet frem til følgende punkter: 

 Et aggregat på 1,5 m3/s er den beste opsjonen for et nytt aggregat på Hølseter. 

 Det bør foretas en ny vurdering som tar hensyn til regulering av vann i området. 

 Distribusjonsnettet blir ikke påvirket nevneverdig, men det bør vurderes å bytte luftlinjen 

mellom Vrenga og det sørlige lastområdet.  

Et nytt kraftverk produserer nok kraft til at det bør utføres en mer spesifikk 

kostnadsvurdering. 

 

Om prosjektgruppen: 
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Spenningsoptimalisering av 22 kV 
distribusjonsnett med vurdering av 
reserveforsyninger 
 

Gruppekode: EK6-3-18 

 

Problemstilling: 

Vest-Telemark Kraftlag AS – Nett, har utfordringer med at de tilstøtende netteierne har 

avvikende spenninger på 22 kV-nettet slik at integrering mellom nettene til tider er meget 

utfordrende.  

En rapport om spenningsforskjellene mellom Bjåen og Haukeli utarbeidet av Agder Energi i 

2015 ble starten på et samarbeidsprosjekt mellom nettselskapene. Som et resultat av dette ble 

det kontraktfestet at innen 31.12.2019 skal en gjensidig reserveforsyning på 10 MW mellom 

Bjåen og Haukeli være opprettet. Det er bestemt at spenningsnivået på koblingsstasjonen i 

Bjåen økes til 23 kV, noe som får konsekvenser for VTK sitt eksisterende nett.  

VTK ønsker å kunne benyttet seg av Bjåen og Agder Energi som en reserveforsyning for 

Haukeli – Kjela-området. Å få til dette vil være helt kritisk om det skulle oppstå feil i perioder 

med høyt forbruk. Området har en del gammelt nett og har historisk sett ofte utfall.  

 

Sammendrag: 

Å bygge og drifte et kraftnett kan være utfordrende, spesielt når det kommer til integrering 

mellom nett og opprettholdelse av reserveforsyning til alle ledd. Samfunnet har blitt avhengig 

av elektrisk energi, og nedetid aksepteres nesten ikke lenger. 

Når Agder Energi øker spenningsnivået i Bjåen må VTK også øke spenningsnivået på sitt 

eksisterende nett for å få gjensidig utveksling på 10 MW. Økning av spenningsnivået på nettet 

vil gi et lavere effekttap og øke leveringskapasiteten. 

  

Om prosjektgruppen: 

Vi er fem bachelorstudenter i sjette semester innen elkraftteknikk (Y-veien). 
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SmartNett-teknologi og moderne jordfeil-
deteksjon for bedret leveringspålitelighet og 
avbruddshåndtering i distribusjonsnett 
Gruppekode: EK6-4-18 

Problemstilling: 

Undersøke hvordan SmartNett-teknologi og jordfeilanalyse kan kombineres for bedret 

forsyningspålitelighet og kortere avbrudd i distribusjonsnettet. 

 

Sammendrag: 

Nettselskapene er ansvarlige for å bygge, drifte og vedlikeholde distribusjonsnettet i Norge. 

Med økende effektbehov og et land stadig mer avhengig av elektrisitet stilles det ytterst 

strenge krav til leveringspålitelighet og energi av høy kvalitet. Utviklingen i forbruket er i ferd 

med å innhente nettets kapasitet, og det må i nærmeste fremtid gjøres store investeringer for å 

unngå dette. 

 

Prosjektet har som mål å undersøke SmartNett-teknologiens potensiale til å styrke 

leveringspåliteligheten og dermed redusere KILE-kostnadene. Rapporten er brutt ned i to 

deler, der del én handler om jordfeilanalyse på et teoretisk plan. I del to er det benyttet et 

beregningsverktøy utviklet av SINTEF for å lokalisere interessante punkter i virkelige nett. I 

rapporten tas det utgangspunkt i et pilotprosjekt i Sande, Vestfold. Verktøyet skal på sikt 

kunne tas i bruk som underlag for valg av utstyr og plassering i reelle prosjekter. 

 

Det er ingen tvil om at nye jordfeilvern i teorien sikrer bedret deteksjonsevne. Etter en rekke 

simuleringer med testing på utallige kombinasjoner gir det grunn til å tro at det foreligger 

store besparelsesmuligheter ved å ta i bruk SmartNett-teknologien. Det er dog viktig å 

presisere at det ser ut til å eksistere et tak for hvor store besparelser som kan oppnås, samt at 

plassering av utstyr er av stor betydning.  

 

Om prosjektgruppen: 
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Bachelor i ingeniørfag –  
Informatikk og automatisering 

 

Studieprogrammet kombinerer de mest sentrale temaene fra et informatikkstudium 

(programmering, databaser, datanett) og et automatiseringsstudium (elektroteknikk, 

reguleringsteknikk, styresystemer). Fra et automatiseringssynspunkt er det nødvendig å ha 

forståelse for og praktiske ferdigheter i teknologien som ligger til grunn for blant annet 

datakommunikasjon. Fra et informatikkstudiesynspunkt er det nødvendig å ha forståelse for 

og praktiske ferdigheter i bl.a. det å kunne styre industrielle prosesser. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Måling av vannlekkasje fra dam for 
optimalisering av vannkraftproduksjon  
Gruppekode: IA/EK6-1-18 

Problemstilling: 

Kontrollmåle minstevannslipp og damlekkasje, ved å konstruere et eget målesystem.  

Sammendrag: 

Minstevann og lekkasjemåling er begge viktige elementer i vannkraftproduksjon, da begge 

kan føre til økonomiske tap for produsent.  

Løvenskiold-Fossum Kraft har ønske om å fastslå vannføring etter dam. Basert på dette har 

gruppen sett potensialet for å konstruere et modulbasert kontrollmålesystem for kontroll av 

minstevann og damlekkasje.  

Systemet består av et måleprinsipp som baserer seg på flere kjente målemetoder deriblant 

flygel og trykk målinger. Det er i dette tilfelle kombinasjon av metoder og 

beregningsgrunnlag som gir oppgaven en grad av nyvinning som har drevet gruppen.  

Systemets miljøprofil har også stått i fokus, da det har vært lagt arbeid i å velge en 

gjenvinnbar PETG plast til sensorhuset, det er også etterstrebet å benytte leverandører som 

har en klar miljøprofil. 

Det er utarbeidet en profil av elveløpet ved målepunktet. Det er også foretatt 

hastighetsmålinger ved de samme målepunktene, for å kunne lage en hastighetsprofil som 

kunne benyttes i utregningen av vannmengde.  

Ved å legge hastighetsprofilen over arealet av elveløpet kan vi benytte trykkmåling til å 

fortelle hvor mye av det oppmålte arealet vannstanden tilsier, dette igjen gir oss faktisk 

vannføring.   

Om prosjektgruppen: 

Gruppen består av to bachelorstudenter fra Informatikk og automatisering og to fra 

Elkraftteknikk. 
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Imatis U - En applikasjon for innbyggere og 
ansatte i kommunene 
 

Gruppekode: IA6-2-18 

 

Problemstilling: 

Ved hjelp av en innovasjonsprosess kalt «Demola» skulle gruppen finne nye bruksområder 

for Imatis AS’ programvareplattform. 

 

Sammendrag: 

Gruppen har vært del av en innovasjonsprosess kalt «Demola» for å finne nye bruksområder 

for Imatis AS’ programvareplattform. Det ble avdekket et behov for å bedre 

kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom kommunene og innbyggerne. De ansatte i 

kommunene hadde også utfordringer ved å måtte bruke mange programmer med forskjellige 

brukergrensesnitt. 

Det ble derfor formet et konsept som baserer seg på integrasjon og distribusjon av krise og 

kommunalinformasjon. Informasjonen vil bli presentert på en applikasjon hvor brukeren selv 

velger hva slags informasjon den ønsker. Brukeren kan også i stor grad forme sitt eget 

brukergrensesnitt. Applikasjonen kan brukes som ansatt og som innbygger i en kommune.  

 

Om prosjektgruppen: 
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Model based Simulation and Control of 
Sewage System 
Gruppekode: IA-3-18 

 

Problemstilling: 

Denne bacheloroppgaven er gjort i samarbeid med VEAS, Norges største renseanlegg. 

Avløpssystemet oppstrøms til VEAS er over 35 km langt og frakter avløpsvann fra 

hovedsakelig Buskerud og Oslo. Grunnet klimaendringer har regnintensiteten doblet seg siden 

80-tallet, som er et problem på grunn av at den hydrauliske kapasiteten til avløpssystemet ikke 

er stor nok. Dette har ført til økt forekomst av overløp i Oslofjorden fordi avløpsvannet ikke 

kan behandles raskt nok. 

Prosjektet har i hovedsak tre hovedmål: Undersøke om regulering av avløpssystemet kan 

redusere overløp ved høy tilrenning og jevne innstrømning ved lav tilrenning; Gjøre et 

litteraturstudium på dagens løsninger for samme problemstilling; Designe en 

tilstandsestimator for innstrømning i avløpssystemet.  

Sammendrag: 

For å undersøke om det er mulig å redusere overløp og jevne ut innstrømning til VEAS har 

det blitt utviklet en matematisk modell, tilstandsestimator og simulator med PI-regulatorer for 

tunnelstrekkene som er tilgjengelig for buffering av væske. Simuleringer har vist at bruk av 

PI-regulering på en ekstra aktuator lengere opp i tunnelsystemet er veldig effektivt for 

utjevning av væskestrøm. Det er på den andre siden tvilsomt om PI-regulering kan effektivt 

redusere overløp på grunn av virkemåten til reguleringsalgoritmen. Det er sterkt anbefalt å 

bruke prediktive reguleringsstrategier for dette. Det har også blitt implementert 

tilstandsestimering ved bruk av en tilstandsestimator med Butterworthdynamikk, som kan 

være nyttig for prediktive reguleringsmetoder.. 

 

Om prosjektgruppen: 

Oppgaven er utført av to studenter hvor begge studerer Informatikk og Automatisering. 
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209641@usn.no 

Sondre Chanon Wiersdalen,  

130244@usn.no 

 

   

 

 

  



 
 

 

 

 
 

Predicting the dosage of YaraNutriox in wastewater systems to 
reduce the production of H₂S gas  - A machine learning approach 

using neural networks and deep learning 

 

Thesis code: IA6-4-18 

 

Background, problem description and objectives: 

A common problem faced by industrial and municipal wastewater treatment facilities is the 

development of H2S gas. This gas produces a characteristic “rotten egg” odor and can be 

hazardous for the surrounding population and industry. The gas is also highly corrosive, 

causing structural damage to internal pipe walls and sewage outlets. This results in additional 

unwanted maintenance costs. 

To solve this problem, Yara International ASA offers a preventative chemical solution called 

YaraNutriox, capable of suppressing the gas production when administered into the 

wastewater system. The main challenge with the current solution is that the YaraNutriox 

dosage controller frequently requires manual updates in order to output accurate dosing 

values. This is both inconvenient and costly to maintain. Furthermore, the present solution 

relies upon a generic script making adaptation to individual sites and dosage optimization 

difficult to achieve. 

On behalf of Yara, the software development company Bouvet wished to investigate the 

possibility of replacing the dosage script with a predictive model using a neural network. Any 

solution should be capable of maintaining a similar level of dosage accuracy as the current 

controller script. 

Summary: 

To carry out the objective, an artificial neural network application was written using C#. This 

network was trained to predict dosage values using data collected from an operational 

wastewater facility. 

The final neural network was able to predict the dosing values with an accuracy of 90.22% 

with a maximum allowed deviance of 0.007. This suggests that the network could be 

considered a viable alternative to the controller script. 

Authors: 

The group consists of two Computer Science and Industrial Automation bachelor graduates: 

Chi Mon Lam 

Tel: 99 29 74 12 

E-mail: chimonlam@outlook.com 

Kevin Brueland 

Tel: 41 28 37 16 

E-mail: kevin.brueland@gmail.com 
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Utvikling av robotcelle for forskning på 
optimalisering av REC Solars industrielle 
automasjonsløsninger 
Gruppekode: IA6-5-18 

 

Problemstilling: 

Innenfor solnæringen er det store globale prisendringer på produksjon av solcellepaneler. 

REC Solar er en norsk produsent av silisium, som brukes i solcellepaneler, og merker 

utfordringene med disse prisendringene. Spesielt er det vanskelig som norsk produsent å 

konkurrere med det asiatiske markedet. For å kunne opprettholde produksjonen har REC 

Solar automatisert flere prosesser i fabrikken på Herøya ved å bytte ut manuelle 

arbeidsoppgaver med robotceller. REC Solar ønsker å optimalisere en av robotcellene og det 

danner grunnlaget for denne oppgaven.  

 

Sammendrag: 

For å optimalisere robotcellen på Herøya skulle det først bli bygget en kopi av robotcellen på 

universitetet. Det ble tenkt at denne kopien skulle bli brukt til å forske på og teste 

optimalisering ved senere prosjekter. Hovedoppgaven var da å legge et grunnlag for 

optimalisering av robotcellen på Herøya. Dette ble startet ved å først lage en grundig 

prosessbeskrivelse av robotcellen på Herøya. Det ble iverksatt tidtaking av den reelle 

robotcellen for å gjøre kopien mest mulig lik. Kopien ble bygget på universitetet og ble 

programmert for å demonstrere hvordan robotcellen på Herøya fungerer i dag. Tidene som ble 

tatt ved tidtakingen ble brukt til å simulere prosessene på den reelle robotcellen.   

 

Om prosjektgruppen: 

Studentene tilhører studieretning Informatikk og Automatisering. Alle studentene går Y-vei.  
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Real-Time Notification System for 

Electrical Substations 
Gruppekode: IA6-6-18 

 

Problemstilling:  
Per i dag må teknikere melde inn til driftssentralen ved bruk av SMS løsning, før og etter 

arbeid i en nettstasjon. Hvordan kan en moderne applikasjon effektivt forbedre 

kommunikasjonsforhold og samtidig ivareta HMS rutiner? 

Teknikere ute i arbeid må ofte innom flere nettstasjoner i løpet av en dag. Det kan derfor bli 

tidkrevende å sende innmelding hver gang man skal jobbe på en stasjon. Det må tastes inn 

riktige koder, tidspunkt og id på stasjon. Sannsynligheten for skrivefeil er derfor klart til 

stede. Alt sammen må sendes på SMS til et tredje-parts firma som håndterer innmeldingene. 

Disse innmeldingene blir presentert på en nettside som kun driftssentralen har tilgang til. 

Dette gir driftssentralen en grei oversikt over hvilke stasjoner det utføres arbeid i. 

 

Sammendrag:  

Gridnote er et system som inneholder applikasjoner utviklet ved hjelp av moderne metoder og 

skytjenesten Azure som støtte. Det skal lages et komplett innmeldingssystem ment for 

teknikere ute i feltet og personell på driftssentralen. Systemet består av tre deler som utveksler 

informasjon med hverandre. En mobil-applikasjon som teknikere bruker til innmelding av et 

arbeid i en nettstasjon. En moderne nettside som viser all informasjonen automatisk hvor kun 

driftssentralen har tilgang. Og til slutt Azure skytjenester som kommunikasjonsmedium for 

datautveksling, lagring og autentisering av brukere. Den oppbevarer databasen og har tilgang 

til bedriftens Active Directory, som håndterer rettighetene til medlemmer som ønsker adgang 

til mobil- eller nettapplikasjonen. 

Dette er et forprosjekt og et såkalt «minimum 

working product», det vil si at det kan brukes, 

men med noen begrensninger. Det har 

forbedringsmuligheter som kan gi bedre 

brukervennlighet og funksjoner som kan bidra 

til bedre kommunikasjonsbånd mellom 

driftssentralen og teknikere. 

Om prosjektgruppen:  

Gruppen består av 4 studenter fra ingeniørutdanningen informatikk og automatisering. 

Casper Nilsen  

Tel: 41603998 

Epost: caspernils@hotmail.com 

Lars Remme  

Tel: 90280650 

Epost: larsre_92@hotmail.com  

Sander Heldal  

Tel: 98687242 

Epost: sander.heldal@hotmail.com 

Shing Wai Chan  

Tel: 93616384 

Epost: shingw.chan@gmail.com  

mailto:caspernils@hotmail.com
mailto:larsre_92@hotmail.com
mailto:sander.heldal@hotmail.com
mailto:shingw.chan@gmail.com


  
 

 

 

Utilizing passive and active radio-frequency 
identification for accurate timing in sports 

Gruppekode: IA-6-7-18 

 

Problemstilling: 

Tidtaking er en sentral del av mange idretter. Nøyaktighetskrav og effektivisering har ført til at 

RFID-teknologi har erstattet tradisjonelle håndholdte klokker. Det er én aktør på det norske 

markedet som tilbyr en slik løsning, men et problem er at det benyttes to uavhengige systemer 

for passiv og aktiv RFID-lesing. Målet er å utvikle ett sammensatt system, hvor programvare 

og maskinvare kan bli brukt til både aktiv og passiv lesing. Dette bidrar til at idrettslag kan 

benytte ett system, uavhengig av sportsgren.  

Sammendrag: 

Advanced Engineering Systems AS ønsker å 

utvikle et tidtakingssystem som registrerer 

tid for deltagere i ulike idretter, hovedsakelig 

ski, triatlon og løping. TimeY består av 

Hardware- og Software-moduler der 

Software modulen er delt inn i én desktop- 

og én web-applikasjon.  

Administratorer vil bruke webapplikasjonen 

til å opprette og administrere arrangementer, 

mens deltagere vil melde seg på 

arrangementer og sjekke resultatene for avsluttede arrangementer. Hovedformålet med 

desktop-programmet er å registrere tidtaking av deltagere under et arrangement, ved å 

kommunisere med RFID maskinvaren. Dessuten blir programmet brukt til administrative 

oppgaver som å skrive ut start- og resultatlister, samt importering av deltakere fra SportsAdmin. 

Maskinvaren er kjøpt fra Race Result, og består av en dekoder med tilkoblingsmuligheter for 

passiv bakkeantenne, samt en forlengelse for håndtering av aktive RFID-brikker.  

Da arrangementene kan foregå på områder med svak internettforbindelse, er det valgt en 

databaseløsning med mulighet for både sky- og lokal lagring. Tanken er at systemet skal så 

langt det lar seg gjøre, lagre i skya. Grunnen til dette er at websiden bruker samme database for 

alt arrangement og resultatinformasjon. Ved et eventuelt brudd i internettforbindelsen, vil 

systemet lagre lokalt. Den lokale databasen vil synkroniseres med skya automatisk i et gitt 

tidsintervall, og informasjonen vil være tilgjengelig på nettsiden.  

OM prosjektgruppen: 

Gruppen består av tre studenter fra Informatikk & Automatisering ved HSN. 

Amanuel K Tedla  
Mob. 91286686 

ema_shalom@yahoo.com 

Fredrik Nalum Olsen  
Mob. 91803927   

fredrik_nalum@hotmail.com 

Lars Olav Brekke  
Mob. 91580048  

larsolav94@hotmail.com 



 
 

 

 

Prosjektering av mesanindekk og 
fagprøveanlegg for automasjonsfaget ved 
Sandefjord videregående skole 
Gruppekode: IA6-8-18/ M6-3-18 

Problemstilling: 

Det er økende pågang i antall lærlinger som vil avlegge fagprøver ved Sandefjord 

videregående skole. Skolen ønsker derfor å bygge to identiske fagprøvestasjoner, da 

eksisterende stasjoner ikke lever opp til ønsket standard.  

Sammendrag: 

Det skal prosjekteres to identiske fagprøvestasjoner, et mesanindekk, og programmeres en 

simulator og et PLS-program. Mesanindekket og rammeverket for fagprøvestasjonene blir 

prosjektert på bakgrunn av simulerte krefter i Solidworks. Rørsystemet dimensjoneres ved 

hjelp av Triflex. Simulatoren blir programmert i Labview, og skal brukes til å dimensjonere 

pådragsorganer, ventiler og tanker. PLS-programmet og HMI-programmet blir programmert i 

TIA Portal V14. Dokumentasjonen er i henhold til europeiske og amerikanske standarder, 

samt norske lover og forskrifter. Anlegget skal kunne CE-godkjennes ved en senere tid. 

Fagprøvestasjonene har blitt designet slik at de forskjellige prosessene kan kjøres separate. 

Dette betyr at det kan utarbeides varierte og gode fagprøver. Simulatoren har vært til god 

hjelp for prosjekteringen og designet av anlegget. Det er designet to PLS’er for kontroll av 

anlegget. Den ene PLS’en er en betjenings-PLS for betjening av anlegget, og en regulerings-

PLS for regulering av anlegget. Mesanindekket er designet med HEA100 og HUP 30x30x3, 

med stålkvalitet S355. Rammeverket til anlegget er designet med HUP 30x30x3, med stålkva-

litet S355. Rørsystemet er prosjektert med Mapress rustfritt 316L. Rør, bend og kuleventiler 

er designet med 22x1.2 mm og 42x1.5 mm. Flenser som skal benyttes på reguleringsventilene 

må minst være i trykklasse 300. For komponenter med gjenget tilkoblinger, benyttes 

overganger levert av Mapress. 

Om prosjektgruppen: 

Gruppen består av totalt seks studenter, tre fra informatikk-og automatisering og tre fra 

maskinteknisk design.  

Joakim Fartein Skaland 

Halvorsen 

Tel: 404 88 918 

E-post: 

hal.joakim@gmail.com 

Thomas Halvorsen 

Tel: 992 49 152 

E-post: 

thomot@hotmail.com 

Even Laksesvela  

Tel: 932 52 101 

E-post: 

even_laksesvela@hotmail.com 

Jan Iordache 

Tel: 994 97 309 

E-post: 

svartkvit@hotmail.com 

Mathias Kronstad 

Tel: 918 32 118 

E-post: 

mathiaskronstad@gmail.com 

Mari Marthinussen 

Tel: 900 41 933 

E-post: 

mari.marthinussen@gmail.com 
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MindSphere skyløsning med JasperSoft 
rapportering på CO2 fangstanlegg 
 

Gruppekode: IA6-9-18   

 

Problemstilling: 

Få et eksisterende PCS7 system for CO2 fangst til å sende informasjon til en skydatabase på 

en sikker måte. Sette opp et system for analyse av dataen som er hentet. Installere og integrere 

ny flytmåler i det eksisterende systemet.  

Sammendrag: 

For å få kommunikasjon fra PCS7 og til en skydatabase har det blitt brukt en MindConnect. 

MindConnect enheten er et sikkerhetsledd som gjør at det er sikker kommunikasjon fra PLS 

til skydatabaseløsningen MindSphere. Fra MindSphere kan vi analysere dataen og lage grafer 

for å få en bedre forståelse av informasjonen. JasperSoft blir også brukt til å generere 

rapporter, disse rapportene kan formes i JasperSoft i forhold til hvem som skal lese dem.  

Om prosjektgruppen: 

Vi er to studenter fra Informatikk og Automatisering, en fra A-vei og en fra Y-vei. 

Martin Torsdal 

41347997 

Martinmidling@live.no 

Tom Rekkedal 

41259837 

ytpme@hotmail.com 

  



 

 

 

 

 

 

Studentbedrift 
 

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om 

bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. 

 [Kilde: UE Norge] 

  



 

 
 

 

EasyZeek SB 
Gruppekode: SB6-1-18 

Problemstilling: 

Norge og Norden er verdensledende på oppussing. Ved hulluttaking i 

vegger og tak, må håndverker gjøre nøyaktige utmålinger for å 

bore korrekt. Ofte er utfallet at hullet bommer på målet, noe 

som igjen resulterer i mer svinn, mer arbeid, frustrerte 

håndverkere og misfornøyde kunder. Med søkeverktøyet 

EZ01 blir dette arbeidet revolusjonert.  

Brukemetode: 

Søkeverktøyet lokaliserer det skjulte interessepunket ved 

hjelp av trådløs teknologi. Brukeren plasserer først et 

passivt klistermerke på punktet som ønskes lokalisert, 

deretter monteres vegg eller tak, og til slutt lokaliseres punktet 

ved hjelp av EZ01. Fremgangsmåten er enkelt visualisert på 

våre nettsider! 

Sammendrag: 

EasyZeek SB ble stiftet med en visjon om å gjøre hverdagen til 

håndverkere enklere. Dette skal gjøres ved å tilby et framtidsrettet produkt som er 

kostnadsbesparende, tidsbesparende og HMS-fremmende for brukeren. EasyZeek jobber 

kontinuerlig med samarbeidspartnere for å etablere seg på markedet, distribuere produktet og 

finjustere de teknologiske problemstillingene.  

Om prosjektgruppen: 

Studentbedriften EasyZeek ble stiftet i forbindelse med faget Entreprenørskap i det 5. 

semester ved Universitetet i Sørøst-Norge. Bedriften består av fem elkraftingeniør-studenter 

og én informatikk og automatiseringsingeniør- student, alle med elektrikerbakgrunn: 

 

 

 

 EasyZeek's EZ01 



 

 

 

 

Bærbar strøm for hytter, fritid og arbeid! 
Gruppekode: SB6-2-18 Altilium SB 

 

Problemstilling: 

De fleste har opplevd å være i en situasjon der de er avhengig av strøm, men hvor de ikke er i 

nærheten av en stikkontakt. Da er eneste mulighet lange skjøteledninger eller 

strømaggregater. Dette kan være både tungvint og frustrerende, og i mange tilfeller mye jobb. 

Sammendrag: 

Altilium så problemet og ville finne en løsning. 

Med produktet V3 kan man enkelt ta med seg strømmen dit man 

trenger det, uten tunge løft, bråk og eksos. V3 er et bærbart 

batterisystem som er delt opp i moduler, en hovedmodul og 

batterimoduler. Modulene kobles enkelt sammen på stedet de skal 

brukes, og enkelt fra hverandre når de skal flyttes.  

Dette gjør at V3 har et enormt potensial, noe våre 

markedsundersøkelser viser. V3 er et ettertraktet produkt og flere vil 

kjøpe det! 

Om prosjektgruppen: 

Altilium er en studentbedrift etablert ved Universitetet i Sørøst-Norge (HSN), campus 

Porsgrunn. Bedriften består av fire studenter som går siste året på ingeniørstudier med ulike 

bakgrunner fra arbeidslivet, tre innen elektro og en innen bygg.  

Altilium består av:  

Jonas Myhren – Daglig leder – Studieretning: Informatikk og automatisering Y-vei  

Kjell Ole Sønsteby – Produktansvarlig – Studieretning: Byggdesign Y-vei  

Torgrim Ingvoldstad – Økonomiansvarlig – Studieretning: Elkraftteknikk Y-vei  

Øyvind Kristiansen – HR- og markedsansvarlig – Studieretning: Elkraftteknikk Y-vei  

Mer informasjon om bedriften og produktet kan finnes på www.facebook.com/Altilium eller 

www.altiliumsb.no. 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Myhren  

41748950 

jonas_m94@hotmail.com 

Kjell Ole Sønsteby  

90870048 

kjell.ole.sonsteby@hotmail.com 

Torgrim Ingvoldstad 

95417150 

torgrim@ingvoldstad.com 

Øyvind Kristiansen  

95930413 

kristiansen.94@hotmail.com 



 

 

 

 

 

Master i teknologi –  
Energy and Environmental Technology 

 

Ønsker du å vite mer om hvordan kan vi produsere energi uten å forurense luft og vann? Hos 

oss kan du utforske miljøvennlige energikilder blant annet gjennom bruk av eksperimentelt 

utstyr. 

Hos oss er energi- og teknologifagene høyt prioritert.  Studiehverdagen er spennende og 

allsidig. Du får utforske energi og miljøteknologi gjennom feltarbeid og laboratoriearbeid. I 

tillegg får du mulighet til å opparbeide ferdigheter i diskusjon, analyse, kreativ tenkning og 

innovasjon. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Predicting weather using ANN with free 
weather data in Python 
Thesis code: MT-08-18 

Background, problem description and objectives 

Predicting the weather is important for a lot of fields construction and hydro-power and flood 

management. Currently mechanistic meteorology predictions are generated using heavy 

computing based 3D Navier-Stokes models and can easily take 12 hours on fast computers. In 

Norway weather data is publicly available for free from weather stations around in Norway, 

installed and maintained by meteorological institute of Norway(Met), along with Met there is 

Netatmo, another data supplier that gives out their weather data for free.  

- Research different suppliers for weather data and their APIs e.g. Netatmo - Develop an API 

for accessing these data from Python, Julia or MATLAB 

- Based on available data, set up a system for machine learning. If y(t) is measurements at 

time t, then use machine learning to find a mapping F for y(t) = F(y(t-1), y(t-2), …, y(t-T)) for 

various values of total horizon T and various time steps dT. 

- Validate the model, and compare your results to those from a meteorological model. The 

model should preferably give a distribution of predictions. 

Summary 

Predicting the weather is important for a lot of fields including agriculture, construction and 

hydro-power and flood management. Currently mechanistic meteorology predictions are 

generated using heavy computing based 3D Navier-Stokes models. Therefore, it is of interest 

to develop models that can predict weather conditions faster than traditional meteorological 

models. The field of machine learning has received much interest from the scientific 

community. Due to its applicability in a variety of fields, the use of artificial neural networks 

can be a good candidate for prediction of weather conditions. Machine learning methods 

benefit from large datasets. A python interface was developed to make it easier to obtain 

weather data from free sources, the python interface works well, but is more user-friendly 

when used with Met supplier compared with Netatmo supplier. Four separate models where 

trained to predict the temperature 1, 3, 6 and 12 hours ahead. In the first experiment, only 

temperature was used as input to the networks. This constitutes an auto-regressive neural 

network(ARNN). In the second experiment, precipitation data was introduced into the 

network, forming an autoregressive neural network with exogenous inputs (ARX-NN). The 

results show that the inclusion of precipitation had a negligible effect on accuracy for 

temperature prediction. Out of the four model types, 1-hour prediction has the best prediction 

results for both the ARNN and the ARX-NN. 

 

The student 

Name: Erik Boye Abrahamsen 

Master programme: Energy and Environmental Technology 

Contact info to get more information: erik.boye.abrahamsen@live.com, 45201162

  



   
 

 

Monitoring and process evaluation of 
continuous stirred biogas reactor under 
semi-continuous dosage of Ca(NO3)2 
Thesis code: MT-14-18 

 

Background, problem description and objectives 

The objective of the project is to evaluate the addition of calcium nitrate at low concentrations 

to improve the production of biogas in a CSTR, thus obtaining a higher methane/feed COD 

yield. 

Summary 

Anaerobic digestion is a process typically used for the reduction of the organic load from 

sludge, with known advantages over other traditional processes being an energy producer in 

form of biogas. The economic viability of these plants is proportional to the amount of biogas 

produced by unit of substrate, whereby diverse initiatives have been implemented to increase 

the effectiveness of AD; among others the improvement of the pre-treatment and the design of 

new reactors. It has been confirmed that the addition of small quantities nitrate ion increases 

the digestibility of the COD source. The purpose of this study is to replicate the operational 

conditions of a CSTR with temperature control in lab scale, to evaluate the yield of biogas 

production and efficiency with the addition of small quantities of Ca(NO3)2, keeping track on 

parameters as COD, pH and ORP to observe the evolution of the microorganism behaviour and 

the biogas production. 

The student 

Name: Diego Carvajal 

Master programme: Energy and Environmental Technology 

Contact info to get more information: DCarvajal89@gmail.com, 94728613 
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Biological reject water treatment by using 
moving bed biofilm reactors (MBBR) 
Thesis code: MT-42-18 

Background, problem description and objectives 

In this study two moving bed biofilm reactors (MBBRs) (i.e. the reactors called R1 and R2 

respectively) were subjected to treat reject water from sludge dewatering. Such biological treatment 

was investigated for possible improvements of discharge water quality to reduce disturbance on, 

and enhance the main coagulation process. Four mechanisms assumed to be involved in biological 

reject water treatment evaluated are I) Oxidation of dissolved and colloidal organics in the proposed 

bioprocess. II) Conversion of these organics in to live biomass through a cell synthesis process and 

this biomass will leave the reactors and follow reject water into the main inlet. III) The active 

biomass will capture more dissolved organics and colloidal solids from raw wastewater when 

introduced to the main inlet. IV) Biological treated reject water causes less disturbance than 

untreated on the main coagulation process. This study attempted to generate relevant experimental 

data for testing the hypothesized mechanisms. The process further analyzed by modeling and 

simulation using an activated sludge model (ASM1). 

 

Summary: 

The results show organics (measured as COD) confirming mechanism I. The highest average 

soluble COD removal in R1 and R2 were 50 % and 58 % respectively when the HRT was 12 h. The 

total COD removal at 12 h HRT were 43 % and 33 % for R1 and R2. The ammonium removal in R1 

and R2 were 28 % and 25 % when HRT was 24 h and it was reduced to 3.5 % and 9.1 % when HRT 

decreased to 12 h. The simulations show that low alkalinity level in the reject water and low 

dissolved oxygen (DO) inside the reactors may have limited ammonium removal. In addition, 

simulations suggest that such bioreactors can obtain efficient ammonium removal and COD 

removal at much lower HRT than tested experimentally, when optimum condition achieved (i.e. 

when alkalinity level was 70 mmol HCO3/L and DO level was 7.5 mg/L). Lower HRTs reduce 

construction cost and capital investments for the implementation of biological reject water 

treatment. Optimum conditions can give high biomass production, which may increase coagulation 

efficiency according to proposed mechanisms II and III. Coagulation experiments in jar tests 

(carried out by another student) using a relevant mixture of raw wastewater and reject water from 

the experiments reported here, supports that mechanism IV can be important. The coagulation COD 

removal efficiency improved by around 10 % when using treated reject water compared to 

untreated. More COD removal as sludge may also increase biogas production potential in the 

anaerobic digestion process. 

 

Name: Seyedbehnam Hashemi 

Master programme: Energy and Environmental Technology 

Contact info to get more information: s.behnam.hashemi@gmail.com, Tel: +47 46128009 
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Knarrdalstrand WWTP 

 

 

 

Coagulation effects of biological sludge 
reject water treatment  
Thesis code: MT-43-18 

Background, problem description and objectives 

This study has focused on the coagulation process and its performance as the main treatment step in 

Knarrdalstrand wastewater treatment plant. As ferric chloride is used as coagulant in the plant, the 

phosphate precipitates as iron phosphate is not accessible nutrient for plant uptake which is so strongly 

bound together that the phosphate. Moreover, the reject water contains high amounts of organic and 

inorganic compounds that causes process disturbance on the main coagulation process when it is 

returned to the main inlet. Improving the quality of discharged water and final sludge are two main 

factors, which were evaluated through investigating the effects of a proposed biological reject water 

treatment and a different coagulant type. Therefore, two main objectives for this study can be listed as:  

 To investigate the effects of changing coagulant type from a ferric chloride to a calcium based 

coagulant to provide phosphorus rich sludge which can more readily recovered as fertilizer. 

 To investigate if biological reject water treatment can have a positive effect on the coagulations 

processes for wastewater treatment. 

Summary  

The study shows that calcium hydroxide exhibited less sludge volume with higher solids 

content and faster settling velocity. The average sludge volume index (SVI) value of calcium 

hydroxide coagulated sludge was 46 ±5 mL/g which was around six times less than the average 

SVI of ferric chloride coagulation on the same wastewater. The results also show that the 

removal of organic matter (i.e. COD) and phosphorus were similar for the two coagulants. The 

reduction of COD and phosphorus were 89 ±9 % and 95 ±1 %, respectively, for calcium 

hydroxide while these values for ferric chloride were 76 ±15 % and 93 ±3 %, respectively. A 

positive effect on biogas methane potential (BMP) of calcium hydroxide compared with ferric 

chloride coagulant was measured and explained by enhanced hydrolysis. 

The results revealed that, when wastewater COD concentration was in the range of 140 to 350 

mg/L, treating reject water gave better COD removal using both coagulants, confirming the 

advantage of biological reject water treatment. E.g. coagulation reduced the wastewater COD 

to 39 ±11 mg/L when the reject water was biologically treated while coagulation of untreated 

reject water decreased the COD to 58 ±5 mg/L. In both cases the same amount of ferric chloride 

coagulant dosage was applied as in the full scale plant. Biological reject water treatment did not 

show any statistically significant effect on turbidity and phosphorus removal through 

coagulation. Moreover, The SVI of the coagulated sludge was approximately the same for the 

treated and untreated reject water cases. 

The student 

Name: Sepideh Niazi 

Master programme: Energy and Environment Technology 

Contact info to get more information: Sepideh.niazi@gmail.com
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Master i teknologi – 
Process Technology 

 

Er du nysgjerrig på mekanismene ved transport og overføring av masse, energi og impuls? 

Eller hvordan separasjons- og renseprosesser for gass, væsker og faste stoffer egentlig 

foregår? Masterstudiet i prosessteknologi utdanner ingeniører som jobber på prosessanlegg 

både på land og offshore. 

Med kompetanse i prosessteknologi kan du skape sikkerhet for mennesker, og du kan være 

med å forme verdens energiforbruk og framtid. Vi jobber med eksperimentelt utstyr, 

avanserte matematiske modeller og kraftige datamaskiner. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Reduction in Sulphur Emissions from the 
Norcem Cement Plant in Kjøpsvik  
Thesis code: MT-55-18 

Background, problem description and objectives 

Oxidation of sulphur present in raw materials and fuel used in the clinker production is emitted into the 

atmosphere leading to SO2 induced environmental problem. For past few years, very high SO2 emissions 

from the Norcem Cement plant in Kjøpsvik has been a critical problem, and the plant aims to tackle this 

problem and comply with emission limit with the installation of seawater flue gas desulphurization 

technology. However, identification of critical factors that causes substantial variations in sulphur 

emissions is essential for optimising plant and SWFGD operations in the future. Hence, the study aimed 

to identify critical factors, find their effects on the variation in sulphur emissions, and describe possible 

physical and chemical theories behind the variation due to these factors in the Norcem cement plant in 

Kjøpsvik. 

Summary 

In this study, sulphur behaviour in the kiln and variations in emissions with critical kiln factors based 

on sulphur material balance, and analysis of process and quality data from the historical and kiln tests 

varying key kiln factors were presented. Analysis of the historical process and quality data shows that 

SO3 content in the kiln feed and rawmill operation mode are the most significant parameters while 

bypass water supply, tyre & RDF feeding, coal feeding in the kiln and energy rate in the kiln also 

influence SO2 emissions.  

The kiln tests showed that tyre & RDF feeding are the most significant factors while rawmill feed has a 

negligible effect on the emissions. As indicated by CO level in the kiln inlet, reducing environment 

caused by the incomplete combustion of tyre & RDF in the hotdisc caused significantly higher sulphur 

emissions and considerably higher sulphur circulation in the hotmeal and rotary kiln gas. Coal feeding 

in the kiln inlet showed a positive effect indicating that a decrease in coal feeding (an increase in waste 

oil feeding) reduces SO2 emissions from the plant which might be due to slow and inefficient combustion 

of coal in comparison to waste oil. The incomplete combustion caused reducing environment thereby 

increased dissociation of sulphates in the clinker. Based on the regression model, kiln feed and energy 

rate in the kiln showed a negligible negative effect on the emissions, but individual investigations 

showed increased emissions with higher kiln feed due to reduced O2 level in the kiln inlet. In the case 

of energy rate in the kiln, increased emissions, as well as increased bypass sulphur flow, were observed 

in the test with higher energy rate which was potentially due to increased dissociation of sulphates in 

the clinker. Other parameters, bypass water supply and rawmill feed, showed a negligible effect on the 

emissions variations. Due to limitations of experimental design and difficulties to maintain identical test 

conditions, the study could screen critical factors, but detailed study focusing on principal factors, tyre 

& RDF feeding in the hotdisc and coal feeding in the kiln, is essential to quantify actual emission 

characteristics. 

The student 

Name: Umesh Pandey 

Master programme: Master of Science-Process Technology 

Contact info to get more information: mecha.umesh@gmail.com, Cell number: +4748666278
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Process design of bench scale plastic 
waste pyrolysis reactor 
Thesis code: MT-12-18 
Background, problem description and objectives 

Worldwide, close to 90 million tons of plastics are manufactured into different products. A large 

portion of the plastics is for short-term uses, which leads to a massive demand for recycling. This 

project is part of a global approach to focus on the circular economy in the production of plastics. The 

goal is to reduce the fossil part of the feedstock and replace it with a feedstock made from recycled 

plastics. 

Pyrolysis is the method that will be investigated as a method to break waste plastics into an oil product. 

The oil product can in a secondary step, be turned into monomer, the building block for new plastics. 

The main objective of this study is to create a process design for a bench scale pyrolysis reactor. The 

following bullets outlines how this subject were studied: 

 Follow the feedstock from the source and through a thermal and a thermo-catalytic pyrolysis 

process. Analyzing feedstock characteristics and operability challenges. 

 Find the optimal process design and heating method based on desired characteristics and 

available technologies. 

 Make a draft of the new reactor design. 

Summary 

Pyrolysis was analyzed, as the method to chemically break polyethylene (PE) and 

polypropylene (PP) and mixtures of PE and PP, into an oil suitable for monomer production. 

Pyrolysis, which is split into thermal and thermo-catalytic pyrolysis, can be adjusted in a 

variety of ways to control the output. The output can be controlled by adjusting the 

temperature, pressure, residence time, type of reactor, pyrolysis atmosphere, catalyst, catalyst 

to feed ratio or using additives. 

The waste plastics comes in different forms from the waste management companies. To ensure 

homogenous feeding and to optimize the heat transfer, it is necessary to pre-treat the waste 

plastics in a proper way. Operational challenges such as char/coking, soot, tar, corrosion, heavy 

condensates, radical formation, and hazardous gases must be considered in the design process. 

Process designs like fixed-bed reactors, fluidized bed reactor, conical spouted bed reactor and 

rotary kilns are studied in the thesis. The most important factors to obtain the desired process 

output was found to be; low thermal gradients, temperature flexibility, good heat transfer, 

proper feedstock pre-treatment, short residence time, scalability and a high conversion rate for 

liquid oil at normal conditions. Heating method were chosen by considering the heating and 

transfer mechanism, efficiency, speed, controllability, and the price of heat. 
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Computational modeling and experi-
mental studies on fluidized bed regimes 
Thesis code: MT-11-18  

 

Background, problem description and objectives 

Fluidization technology has wide range of applications in many processes like chemical 

synthesis, pneumatic transportation, chemical regeneration, powder mixtures and even in the 

hospitals for example, treatment of Ulcer patient. Each application requires different regimes. 

The type of flow regime that can be established in fluidized bed depend on the parameters such 

as superficial gas velocity, particle properties and bed dimension. The properties of fluidized 

bed based on the parameters have been widely studied by many researchers. However, the 

dynamic behaviour of the bed in different fluidization regimes, still, remain dubious. in different 

fluidization regimes, still, remain dubious. 

The primary goal of this work is to study hydrodynamic behavior of fluidized bed regimes and 

investigate the influence of static bed height and particle size distribution on the different 

fluidized bed regimes 

Summary  

This study investigates the influence of initial bed height, particle density and particle size 

distribution on the fluidized bed regime transition. Experiments are performed on a cold bed 

with sand, limestone and glass beads particles as bed materials. A Computational Particle Fluid 

Dynamic (CPFD) model is established using Wen- Yu and Ergun drag model in a simulation 

software Barracuda VR and further the CPFD model is validated using experimental results. 

The results from the simulations are compared with the experimental data and correlations in 

the literature. The onset of each regime i.e. minimum fluidization, bubbling, slugging and 

turbulent regime is identified using statistical analysis techniques. The statistical analysis 

methods include standard deviation of pressure fluctuation along the height of the column and 

change in solid volume fraction of bed during fluidization as function of gas velocity. 

The result shows that the minimum fluidization velocity for sand (𝑑𝑚 = 234𝜇𝑚) and limestone 

remain constant with change in aspect ratio while it decreases to a stable value below aspect 

ratio 1.5 for sand particle with mean diameter (𝑑𝑚 = 346𝜇𝑚). Similarly, the minimum 

bubbling velocity for all three particles are found to be independent of static bed height. The 

onset of slugging velocity decreases with increase in bed height for all three particles. The 

turbulent velocity for sand particles (𝑑𝑚 = 234𝜇𝑚)   increase slightly with increase in aspect 

ratio while it almost remains constant for sand (𝑑𝑚 = 346𝜇𝑚) and limestone. With the increase 

in particle size distribution for limestone, 400𝜇𝑚 − 1400𝜇𝑚, there is significant increment in 

minimum fluidization, bubbling, slugging and turbulent velocity. 
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Pyrolysis of plastic waste into green fuels 
– experimental study  
Thesis code: MT-33-18 

Background, problem description and objectives 

The consumption of plastics has increased dramatically since the commercialization in the 

1930s and 1940s. The worldwide production of plastic resins increased by 620% from 1975 to 

2012. In Europe 39% of the produced plastics is converted to products with a short life span 

in the packaging sector. Accordingly, 51 % of the total plastic wastes could be attributed to 

packaging wastes in 2015. 

Pyrolysis is a process gaining attention as a promising technique for treatment of municipal 

plastic waste. Yet implementation of pyrolysis in large scale faces many challenges that 

should be addressed through research. Plastic-drived pyrolytic products are very complex, 

which make them challenging to consume as fuel for transportation purposes and as a feed for 

the petrochemical industry. However, the a more suitable pyrolysis product composition by 

using a catalyst. The principle objective of this work is “Utilization of improved bench-scale 

pyrolysis process to assess recovery of valuable products from LDPE through thermal and 

catalytic paths.”  

 

Summary 

Catalytic pyrolysis of plastic waste is among the sustainable methods that can recover 

valuable products from plastics. However, this method faces challenges due to the complex 

nature of plastics and the complex catalytic kinetics. 

This experimental work aimed at utilizing an improved semi-batch reactor to evaluate 

recovery of valuable products from LDPE through catalytic pyrolysis applying a ZSM-5 

catalyst. Experimental design was employed to evaluate the improved set-up and the yield of 

gases and liquids at different catalyst loadings and temperatures. TGA was used to simulate 

polymer degradation in the presence and absence of a catalyst. The obtained product was 

further analyzed by gas chromotgraphy and FTIR to identify different groups of hydrocarbons 

in the products. Thermal pyrolysis resulted in mostly waxes that contained heavy olefins 

(C20+). Addition of ZSM-5 significantly improved the gas yield, which contained noticeable 

amounts of olefin monomers (ethylene and propylene). ZSM-5 also changed the liquid 

product to a gasoline ranged fuel (C5-C12) rich in aromatics. Both increasing temperature and 

increasing ratio of catalyst were associated with production of light gases. The effect of 

catalyst loading was more sensible at lower temperature. Lack of proper control of the product 

residence time and insufficient contact between the reactants and the catalyst were found to be 

challenges with the semi-batch reactor. 
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Master i teknologi –  
Industrial IT and Automation 

 

Med en mastergrad i Industrial IT and Automation får du en utdanning som åpner en rekke 

karrieremuligheter.  Studiemiljøet er godt, med gode fasiliteter og god kontakt med 

lærerne. Fagmiljøet er sterkt og utdanningen kvalifiserer for videre PhD- studier ved HSN. 

Studiet gir deg bred kunnskap om overvåking, styring og optimalisering av alle typer tekniske 

og industrielle systemer basert på kybernetiske metoder og datateknikk. Du vil lære å utvikle 

og anvende mekanistiske (fysikkbaserte) og statistiske matematiske modeller for overvåking 

og styring. 

  



 

 

 

 

Environmental Public Health Information 
Management System  
Thesis code: MT-30-18 

 

Background, problem description and objectives 

It is important for the government and companies to take measures for reducing emissions 

both locally and globally. The decision makers, for instance the government, need to be 

provided with good information regarding the topic. Citizens may also be interested in 

everyday pollution in their local environment, which for example will be helpful for asthmatic 

people who want to stay inside on days with problematic pollution levels. Today there are a 

lot of environmental data available, but they are typically spread around on different websites. 

By gathering available data into one solution, it would be easier to get an overview and read 

the available data. Therefore, USN has collaborated with Tel-Tek, Porsgrunn municipality 

and Telemark hospital-Department of Occupational Medicin to develop a prototype to make 

environmental data publicly available at Grenland area. 

 

Summary 

This project was carried out to develop a website and an Android app to display different 

pollutions in the Grenland area. The background for the project is increased focus on 

environmental health and performing measures to improve the environment. The Android app 

was mainly developed to allow push notifications, which eliminates the need for checking the 

website to detect pollutions.  

Both the website and the mobile app was implemented. The website was hosted at Microsoft 

Azure. Push notifications worked as intended.  

The website was developed by using the ASP.NET Core 2.0 Framework. The mobile app was 

developed by using Xamarin.Android. Microsoft SQL Server was used as database storage. 

An external API from NILU was used for gathering different types of air pollution data. 
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Characterization of Rheological Properties 
of Drilling Fluids Using Ultrasonic Waves 
Thesis code: MT-53-18 

 

Background, problem description and objectives 

Drilling fluid rheology is important for drilling safety and has to be constantly monitored and 

adjusted during drilling operations. The goal of this thesis is to attempt to create a model with 

neural networks that can estimate rheological properties of drilling fluids based on dampening 

and travel time of ultrasonic waves. The current way of measuring rheology consists of 

sampling and use of offline rheological measurements using lab equipment, and an online 

measurement system would allow for faster corrections.  

The objective of this thesis was to design and carry out experiments with ultrasonic 

transducers in drilling fluid, and sample these fluids to have their rheology tested, and use this 

data to train and evaluate neural networks for estimating rheological properties of drilling 

fluids.   

 

Summary 

Experiments have been planned and carried out accordingly to create data for training and 

testing the neural network models, and this data has been used for training the models along 

with previously gathered data.  

The neural network models have been created with TensorFlow in Python, with Adam 

Optimiser, relu6 and sigmoid activation functions, and square error loss function. Models 

have been created for Density, Yield Point, Gel Strength and Plastic Viscosity. The best 

models for each output, in the same order, have an RMSE of 2.7%, 2.2%, 1.7% and 3.0% with 

all available data based on two different drilling fluids gradually diluted, and 5.1%, 3.6%, 

3.7% and 3.8% with data gathered in this thesis based on one type of drilling fluid gradually 

diluted, where the best models were selected based on mean square error. These models were 

the best out of more than 250 models each that were trained with the same datasets for the 

same output variable 
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Model-based control of the tunnel system 
upstreams the VEAS WRRF 
Thesis code: MT-26-18 

Background, problem description and objectives 

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) is the largest water resource recovery facility (WRRF) in 

Norway, serving a population equivalent of about 700 000 people in Oslo and its 

neighbouring municipalities. Upstreams the VEAS WRRF is an urban drainage system (UDS) 

with combined sewage, which is a mix of rainwater and sewage. This makes the amount of 

inflow to VEAS WRRF from the UDS highly dependent on the amount of local rainfall. 

During heavy rainfall the capacity of the WRRF may be exceeded, causing combined sewage 

overflow (CSO), which is combined sewage flowing unfiltered out into the Oslo fjord. During 

low or no rainfall, the inflow to VEAS WRRF is periodical, matching the daily routine of the 

population. Rapid changes in inflow to the WRRF is not desired as it may upset the biological 

treatment units in the WRRF. Presently, the liquid levels in the available buffering magazines 

(tunnels) of the UDS are controlled more or less manually using gates and pumps as actuators. 

It is of great interest to investigate whether model-based control may be used to reduce the 

CSOs and also give smoother inflow to the WRRF.  

Objectives: 

1. Present an overview over relevant research literature and international research and 

development activities and practical implementations of model-based combined sewer tunnel 

systems. 

2. Implement a simulator of the tunnel system upstreams VEAS. 

3. Implement a model-based controller of the tunnel system applied on the simulator. 

4. Assess the model-based tunnel control system. 

Summary 

Model Predictive Control (MPC) has been tested on a model of the urban drainage system 

upstreams VEAS WRRF during varying scenarios, to see if MPC is a viable control strategy 

for the UDS upstreams VEAS WRRF. Both the model and the MPC has been developed from 

scratch with simplicity and efficiency in mind. A Kalman filter has been used for estimation 

of unmeasured inflows. The MPC was tested on three scenarios: low rainfall, high rainfall, 

and for sedimentation prevention (lowering of the level for a period) in the inlet sump during 

low rainfall. The MPC manages to regulate the levels in the UDS while keeping the rate of 

change in the actuators within desired limits. During high rainfall the MPC is able to keep the 

level in the inlet sump below the safety limit, though not without allowing some CSO. The 

sedimentation prevention works well. The MPC maintains the lowered setpoint strictly, 

without crossing the lower level safety limit. 

The student 

Name: Martin Strøm Pedersen 

Master programme: Master of Science - Industrial IT and Automation 

Contact info to get more information: martinspedersen1@hotmail.com, 41373492 

 

  

mailto:martinspedersen1@hotmail.com


 

 

 

 

Object Detection and Tracking on a 
Raspberry Pi using Background 
Subtraction and Convolutional Neural 
Networks 
Thesis code: MT-38-18 

 

Background, problem description and objectives 

Object detection and tracking are key features in many computer vision applications. Most state of the 

art models for object detection, however, are computationally complex. The goal of this project was to 

develop a fast and light-weight framework for object detection and object tracking in a sequence of 

images using a Raspberry Pi 3 Model B, a low cost and low power computer. 

 

Summary 

As even the most light-weight state of the art object detection models, i.e. Tiny-YOLO and SSD300 

with MobileNet, were considered too computationally complex, a simplified approach had to be taken. 

This approach assumed a stationary camera and access to a background image.  

With these constraints, background subtraction was used to locate objects, while a light weight object 

recognition model based on MobileNet was used to classify any objects that were found. A tracker that 

primarily relied on object location and size was used to track distinct objects between frames. 

The suggested framework was able to achieve framerates as high as 7.9 FPS with 1 object in the scene, 

and 2.9 FPS when 6 objects were present. These values are significantly higher, more than 7 times for 

1 object and 2.6 times for 6 objects, than those achieved using the mentioned state of the art models. 

This performance, however, comes at a price. 

While the suggested framework was seen to work well in many situations, it does have 

several weaknesses. Some of these include poor handling of occlusion, a lack of ability to 

distinguish between objects in close proximity, and false detections when lighting conditions 

change. Additionally, its processing speed is affected by the number of objects in an image to 

a larger degree than what the state of the art models are. None of the mention models have 

deterministic processing speeds. 
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Machine Learning Algorithms in 
Multiphase Flow Regime Identification 
using Electrical Capacitance Tomography 
Thesis code: MT-47-18 

Background, problem description and objectives 

Multimodal sensor suites for multiphase flow is found increasingly in the oil and gas process 

industries. USN has the latest equipment on multimodal and capacitance based tomography. 

The focus of this project the multimodal tomometry, studying wave phenomena and 

identifying flow regimes. The main goal is to employ machine learning algorithms in the 

development of models that classify the five different flow regimes appearing in within the 

operational range of the multiphase rig at USN, called stratified, plug, slug, wavy and annular. 

Summary 

Using Electrical Capacitance Tomography (ECT) cross sectional images of material 

distributions within a pipe were reconstructed. Stacking them together, the dynamics of 

multiphase flows were captured as temporal elongated images. Using machine learning 

algorithms for image recognition, methods to create data driven models for identification of 

five multiphase flow regimes are presented. 

Deep learning algorithms were developed as MATLAB implementations using Convolutional 

Neural Networks (CNN). As such networks can be constructed with a diverse number of 

layers and features, Genetic Algorithms were used to find an architecture that fits the problem 

at hand. Datasets of stacked images were manipulated by adjusting parameters to emphasize 

relevant information from the raw data. Comparing models with respect to accuracy reveals 

that color gradients, exposing details in both phases, improve the performance. Unexpectedly, 

employing pixels from the ECT image center to the temporal images, had a positive impact on 

the overall classification accuracy. The highest overall classification accuracy demonstrated 

was 93.19%. Also, decreasing the sample rate from 500 to 25 fps resulted in a minor 

reduction of performance, giving a classification accuracy of 91.85%. 

Using an ECT-system reconstructing images of 32×32 pixels representing a cross sectional 

area of a pipe with a diameter of 0.56 mm was found to introduce the most significant 

limitation to detect small air bubbles and oscillations. As a consequence, causing 

classification errors mainly in the plug/slug and stratified/wavy transitional areas. 
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Doktorgrad i prosess-, energi- og 
automatiseringsteknikk 

 

Ph.d.-programmet utdanner kandidater med kunnskaper og ferdigheter til å utvikle og 

forbedre produksjonsprosesser og redusere deres miljøpåvirkninger. Dette oppnås gjennom 

nyutvikling eller forbedring av utstyr, metoder og prosessregulering. Det overordnede målet 

er økt teknisk og miljømessig bærekraft. 

Eksempler på forskningsområder (i alfabetisk rekkefølge): 

 Alternative brensler 

 Biogassproduksjon 

 CO2-fangst 

 Flerfasestrømning 

 Gassifisering 

 Høyspenningssystemer 

 Hydrogensikkerhet 

 Katalyse 

 Kjemometri 

 Prosessregulering 

 Sensorteknologi 

 Smarte hus 

 Vannkraft 

 
  



 

 

 

 

Low temperature methanol synthesis 
catalysed by a Cu nanoparticles-alkoxide 
system 
USN PhD programme Process, Energy and Automation Engineering 

 

Background, problem description and objectives 

Methanol is a future proof multipurpose molecule for materials, energy and CO2 storage. This 

provides an alternative to today’s fossil energy sources and petrochemical feedstocks. However, 

the current catalyst technology for making methanol from syngas over Cu/ZnO catalyst is 

thermodynamically limited to very low conversion (<20 %) per pass at prevailing temperature 

(250 oC) conditions. Alternatively, a full conversion per pass can be achieved over copper 

nanoparticle-alkoxide catalyst system at a lower temperature (100 oC). The low temperature 

methanol synthesis (LTMS) approach involves two steps, (i) carbonylation (CO+CH3OH ⇌ 

HCOOCH3), and (ii) hydrogenolysis of HCOOCH3 (2H2+HCOOCH3 ⇌ 2CH3OH). Our aim is 

to develop and evaluate the Cu nanoparticle catalyst for the LTMS reaction.  

 

Summary 

Cu nanoparticle catalysts are very active for low temperature methanol synthesis, as it enhance 

hydrogenolysis. Cu nanoparticles can be produced using hydride reduction of copper (II) salts. 

The spinning disk reactor for example can be used to control Cu nanoparticle sizes with narrow 

size distribution by ordinarily varying physical parameters such as rotation speed and reagents 

flow rate. The physical parameters influence the formation of small but uniform Cu particles as 

they shorten homogenous mixing of the reagents in shorter time within seconds.  The size of 

the Cu nanoparticles determines how much of its active surface is exposed for catalysing 

methanol formation, and hence decreasing Cu nanoparticle size enhances methanol production. 

Furthermore, the LTMS reaction is performed in liquid phase as heat dissipation is important 

for realizing high syngas conversion. Nonetheless, the polarity of the solvents is important in 

the hydrogenolysis of methyl formate as moderately polar solvent is required to provide an 

appropriate stability for methyl formate hydrogenolysis. Overall, the almost full conversion per 

pass provides a cheaper alternative for methanol production using air-blown ATR. 

 

The candidate 

Name: Christian Ahoba-Sam  

PhD programme: Process, Energy and Automation Engineering 

Contact info to get more information: christias@usn.no / kofiahoba@yahoo.com / 96716842 

 

  

mailto:christias@usn.no
mailto:kofiahoba@yahoo.com


 
 

 

 

Simulation and Economic Optimization of 
Amine-based CO2 Capture using Excess Heat 
at a Cement Plant 
USN PhD programme Process, Energy and Automation Engineering 

Background, problem description and objectives 

Carbon capture is customarily considered to capture around 85 – 90 % of CO2 emissions from 

a source.  This work considers the concept of Partial CO2 capture investigated through cost 

optimization of the amine absorption based capture process. The aim is to investigate the energy 

optimum and cost optimum conditions for CO2 capture from a cement plant with the use of 

limited excess heat available from the process and to evaluate whether it is cost optimum to 

treat all the exhaust gas or only a part of it. Besides, the objective is to compare two cost 

estimation methods, i.e., Lang factor method and detail factor method. 

Summary 

Four cases studies with full flow (case: C100) and part flow (case: C80, C60 and C40)  are 

analysed for partial CO2 capture using available excess heat of 24.5 MW. The work is 

performed in two parts: 

1. Simulation of amine-based CO2 capture plant 

2. Dimensioning and cost estimation of CO2 capture plant 

The results shows the variation in cost of CO2 capture when capturing different amounts of CO2 

from flue gas. The capture cost initially goes down as the capture amount decreases but with 

further reduction in amount of CO2 capture, the cost increased sharply. Full flow alternative 

gives the highest capture efficiency of 49.6 % while the lowest cost of CO2 capture is obtained 

for part flow alternative (cases C80 and C60) 

The cost results for Lang factor has higher cost per ton CO2 captured than the detailed factor 

for all the cases. CAPEX dominates in all the case studies. The costliest equipment in the 

capture cost are found to be; lean/rich heat exchanger, reboiler, absorber shell and packing. By 

reducing the reboiler temperature, the capture cost increased. 

Using excess heat in order to partially capture CO2 itself reduces the major operational cost. 

The highest CO2 removal efficiency is obtained for the full flow alternative, which is regarded 

as energy optimum process. The cost optimum case was with 60% of flue gas flow in to capture 

plant, when Lang factor method and the case with 80% of the flue gas when detail factor method 

was used. The capture cost can be reduced by selecting plate and frame heat exchanger as the 

lean/rich heat exchanger (instead of shell & tube heat exchanger). The lowering in reboiler 

temperature although increased the excess heat to be used in the reboiler but it decreases the 

capture efficiency albeit increasing the capture cost. 
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Simulation and parameter optimization of 
fluidized bed biomass gasification 
USN PhD programme Process, Energy and Automation Engineering 

 

Background, problem description and objectives 

Biomass has emerged as an important renewable energy source as it could substitute the full 

spectrum of the fossil fuel usage. Gasification process converts the solid biomass into a gaseous 

mixture of carbon monoxide, hydrogen, methane, carbon dioxide. The produced gas, which is 

referred as synthesis gas, is versatile that can be used directly in a furnace, IC engine, turbines 

and fuel cells or as a raw material for liquid fuel synthesis. Fluidized bed gasification is the 

most popular technology due to its distinct advantages of large-scale operation and fuel 

flexibility.  

Computational fluid dynamic (CFD) simulation is an interesting method for designing and 

optimization of fluidized bed gasification. Multiphase particle in cell (MP PIC) is an improved 

Lagrangian CFD modelling technique, which has distinct advantages over Eulerian and 

standard Lagrangian modelling. The composition of the product gas from fluidized bed 

gasification of biomass is a crucial parameter, which is sensitive towards the reactor 

temperature, pressure, air-fuel ratio, residence time, hydrodynamics etc. Barracuda VR is a 

computational particle fluid dynamic (CPFD) software developed based on MP PIC modelling. 

The objective of the research is to analyse the process sensitivity of pre-mentioned parameters 

with Barracuda VR along with reasonable experimental validations.  

Summary 

Cold bed bubbling fluidized bed simulations were performed to analyse effect of particle size 

and size distribution. The computational grid and the simulation time step are two major aspects 

of any CFD simulation and sensitivity of these parameters were checked based on minimum 

fluidization velocity. The product gas composition was monitored as a function of reactor 

temperature and steam-to-biomass ratio in a steam fed bubbling fluidized bed gasifier. Both 

parameters showed strong effect on hydrogen and carbon monoxide concentration in the 

product gas with minor effects on efficiency and gas calorific value. The loop seal is an essential 

part of the circulating fluidized bed system and hence, it was analysed based on solid circulation 

rate.  

The candidate 

Name: Janitha Bandara 

PhD programme: Process, Energy and Automation Engineering 

Contact info to get more information: Janitha.bandara@usn.no 

 

  



 

 

 

 

Estimation of flow rate and fluid 
properties, using multi sensor data fusion  
USN PhD programme Process, Energy and Automation Engineering 

 

Background, problem description and objectives 

I am one of four PhD candidates in a research project (Semi-kidd) which researches improved 

kick\loss detection during oil\gas-drilling. Kick\loss situations are incidents where the 

pressure control of the well is lost. This can in the extreme case result in major catastrophes 

like the Deepwater Horizon incident. 

My role in the project is to research sensor systems to measure volumetric flow rate of the 

return drilling fluid, and its rheological properties. In this work, I conduct experiments with 

sensor systems both at USN and at Equinor. Analysing the data and measurements with soft-

sensing and data fusion methods I can apply machine learning to improve the sensor systems. 

The objective is to develop sensor systems for both the determination of rheological 

properties and volumetric flow rate of the return flow the drilling fluid. Using the test rig at 

USN, we explore the potential of an open Venturi Channel with ultrasonic level meters, and 

various models to determine the volumetric or mass flow rate or the rheological properties. 

We also explore the possibilities to use ultrasonic time of flight measurements on the fluid to 

determine the rheological properties. The objective is to make non-invasive, non-intrusive 

sensor systems that are affordable, easy to implement and applies to a large range of drilling 

operations. 

Summary 

Drilling oil & gas wells either on land or offshore uses a special drilling fluid for several 

purposes. Ultrasonic measurements are one of the measurement principles suitable for non-

invasive measurements of the drilling fluid during its return flow. Upon return, the non-

Newtonian drilling fluid may also contain formation fluids and rock cuttings. As such, it is a 

very challenging fluid to measure. It is also very abrasive, and a non-intrusive sensor system 

is of importance for reliability.  

My latest work has been to model the rheological properties (density, ρ and plastic viscosity, 

µp) that are hard to measure online, by using the ultrasonic properties. For this purpose, I have 

used machine learning methods such as linear regression and artificial neural networks on 

data gathered in a tank filled with several different drilling fluids. The models perform very 

well for density and viscosity, but not for gel strength. This shows potential for the system to 

be further developed. 
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Pneumatic conveying and storage of wet 
particles to illustrate offshore drill cutting 
handling 
USN PhD programme Process, Energy and Automation Engineering 

 

Background, problem description and objectives 

Offshore waste handling is a challenging task and as a rule of thumb drilling waste having an 

oil concentration higher than 1% is prohibited to be discharged into marine environments. 

Offshore drilling waste mainly consists on drill cuttings contaminated with drilling fluid and 

oil. The conventional transportation, treatment and disposal techniques must be optimized as 

the profit margin of the petroleum industry is narrowing continuously. This research project 

focuses on pneumatic conveying characteristics and storage of oil wet particles. The study 

lays a foundation for further scientific studies on conveying and storage of offshore oily wet 

drill cuttings 

Summary 

Background and problem description 

Experimental setup and procedure 

- Pneumatic conveying tests 

- Fluidization tests 

Results 

Conclusion 
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Mechanistic model for Francis turbines in 
OpenModelica 
USN PhD programme Process, Energy and Automation Engineering 

 

Background, problem description and objectives 

The possibility for modelling and simulating hydropower systems take an important role in 

order to develop a control structure and to make efficient analysis tools for testing a designed 

controller for stability and performance in different operating regimes. The focus is aimed at a 

high head hydropower system in this case, due to its importance in Norway. 

Often, simulation tools use an empirical turbine model, typically based on look-up tables for 

turbine efficiency. Such look-up tables can be based on dimensionless hill charts which again 

require experimental data, or can be directly fitted to experimental data. Thus, empirical 

models require extensive experiments on real turbines, and it is not straightforward to adapt 

such models to other systems. 

Instead of using an empirical model, it is of interest to use a simple mechanistic model based 

on the Euler equations for the Francis turbine. Such a simple mechanistic model still holds a 

number of design parameters which must be found. However, the design parameters have a 

physical interpretation, and algorithmic design rules exist for choosing these parameters based 

on information such as nominal water head and nominal flow rate for the hydropower plant. 

In consequence, the use of such a mechanistic model enables simulation of hypothetical 

systems with reasonable accuracy, without having to wait until the system is built. 

Summary 

This work describes as the mechanistic model and a design algorithm for the Francis turbine. 

The results of the design algorithm and model dynamics (shaft power and hydraulic 

efficiency) are also compared to designs and turbine behaviours found from the commercial 

turbine design software Alab. These comparisons show good fitting (using a least squares 

error method) that leads to a good confidence in both the design algorithm, and the 

mechanistic model. The dynamics comparison is done by simulating two different turbine 

descriptions using OpenModelica and our in-house hydropower library. 
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An Image-Processing Framework for High Speed Films from 
Combustion and Gas Explosion Experiments 
USN PhD programme Process, Energy and Automation Engineering 

Background, problem description and objectives 

               

 

 

Gas explosions during gas handling is one of the life threatening and disastrous accidents that 

can occur in the field of oil and gas. By studying the waves that are produced during the gas 

explosion, the risk of accidents can be minimize. The estimation of wave characteristics like 

pressure, temperature and speed will help to build better safety system around the risky 

location. One way to estimate the wave characteristics is by tracking the front of the travelling 

wave. A high-speed film (10,000 -1,000,000 images /sec) is taken during the gas explosion 

experiment, and later processed to track the front of the travelling wave. 

Fig 1 shows the travelling wave during CO2 gas explosion experiment and the close look 

around the marked area. The main task of this work is to locate the front at the most accurate 

position automatically.  A neural network is trained with manually marked fronts as in Fig 2 

(R) and then used to track wave fronts in other images; one example is in Fig 2 (L). 

Summary 

During the course of work, several aspects of image processing is explored to process the 

high-speed films, from a simple technique of using image’s gradient to implement neural 

network. The designed framework consists of basic three basic parts:  

1. Image filtering  

 Filter out the noise in the image due to chemical reactions.  

2. Front tracking 

 Track/Locate the wave front automatically in every image. 

3. Estimate wave characteristics. 

 Estimate the required information i.e. speed, pressure, temperature etc. by using 

the tracked fronts and thermodynamics/chemical equations. 
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Fig 2:  L-Training Neural network. R- Tracked front 

by using image processing and neural network. 
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Process Analytical Technology (PAT)  for 
Speciation in Carbon Capture Solvents  
HSN PhD programme Process, Energy and Automation Engineering 

 

Background, problem description and objectives 

Background: Capturing CO2 emissions from power sector is a mandatory task under the 

climate change mitigation actions. Greenhouse gases are responsible for increasing the world 

atmospheric temperature causing threatening impacts of climate change. While switching 

towards renewable and non-fossil fuel sources, the immediate action to reduce further CO2 

emission to the atmosphere is CO2 capturing and storage from current emission sources. CO2 

capture by monoethanolamine(MEA) is the most matured technology. In this process the flue 

gas from a power plant goes through an absorption column where alkanolamine solution 

counter-currently flows down. CO2 in the flue gas is absorbed by the alkanolamine and CO2 

depleted flue gas is released to the atmosphere. The solution with absorbed CO2 (rich amine) 

goes to the stripping column where due to the heat, alkanolamine solution is regenerated by 

stripping CO2.  

Problem description: When a CO2 molecule bounds to an MEA molecule, they are converted 

chemically into different reaction intermediates. Among them carbonate, bicarbonate, 

carbamate and protonated are prime important. There can also be free MEA and dissolved 

CO2 (unreacted) in the system. In an overall perspective, if one wants to get an overview 

about the chemical concentration of an MEA-CO2-H2O system, concentrations of above-

mentioned six chemical species should be presented. Knowing the concentrations of 

intermediates gives the benefit to understand reaction path, impact of process parameters to 

the CO2 absorption, inputs to thermodynamic modelling and thus help to design and optimize 

the process. Current method of determining these concentrations are laboratory based, time 

consuming and involves massive chemical preparation. The objective of this PhD research 

work is to develop a method using Raman spectroscopy to analyse the concentration profiles 

in above mentioned chemical system and show that this process analytical instrument can be 

used as a real-time measurement tool in plant operation.  

Summary 

We have developed a method using Raman spectroscopy to determine the six concentration 

profiles in an MEA-CO2-H2O system based on multivariate analysis. The developed method 

can be used for laboratory experiments, R&D tasks, pilot plant operations and commercial 

applications of the CO2 absorption process.  
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Models and Estimators for Flow of 
Topside Drilling Fluid 
USN PhD programme Process, Energy and Automation Engineering 

 

Background, problem description and objectives 

Generally, pressure related problems in drilling are high contributors for both risk and cost. 

Hence, reduction of risk and cost in oil drilling is a key research interest in oil and gas industry. 

The early detection of kick and loss is a crucial part in safe well control operations and it reduces 

the non-production time.  

The most common kick and loss detection method that is used today is the delta flow 

measurement, which is measuring the flow difference of inflow and outflow of the well. There 

are advanced flow metering techniques available for inflow measurements. However, the return 

flow consists of drill cuttings and gases which makes the flow measurement difficult and 

inaccurate. Therefore, development of cost-effective, accurate and online sensors for early kick 

and loss detection is vital. For this, the use of a Venturi flow meter, which can accurately 

measure the online return flow rate is suggested in the Semi–Kidd project, with the aim of using 

this as an online soft sensor.  

However, the existing dynamic mathematical models for this type of open channel flows are 

complex and difficult to solve, which makes them not suitable for real-time estimation. 

Therefore, a computationally effective and simple, reduced order model for the measurement 

of fluid flow through the Venturi channel needs to be developed to be used for model-based 

estimators or observers. Thus, the main objective is to develop a suitable and fast estimator for 

the estimation of the flow rate using a few level measurements. Further, the estimator will be 

adapted for unknown and time-varying parameters such as the friction factor, momentum 

correction factor and density.  

Another objective is to develop a dynamic model of the drain back flow line together with the 

active mud pit. The model will be used to study the flow behaviour in the drain back flow line 

(without Venturi meter). A special interest is on the level dynamics of the active mud pit, the 

transport delay caused by the drain back flow line and estimation of drilling fluid losses from 

the solid removal equipment.  

Summary 

A reduced order model is successfully used for real-time estimation of return flow rate with the 

use of level measurements. Further, a top side model is developed to observe the top side 

dynamics for different drilling operational scenarios. In the future, the estimators will be 

adopted for the unknown parameters and the top side model will be used with an estimator.  
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