
NORCE, SINTEF og UNINETT Sigma2 har inngått partnerskap for å 

etablere det norske EuroHPC kompetansesenteret 
 

De tre partnerne, ledet av UNINETT Sigma2, deltar i et toårig EU-prosjekt, EuroCC for å etablere det 

norske EuroHPC kompetansesenteret, finansiert av EU og Norges forskningsråd. Prosjektets hovedmål er 

å støtte norsk industri og offentlig sektor i å ta i bruk høykapasitets beregningstjenester (High 

Performance Computing - HPC) i forretningsmodellen, samt å drive innovasjon og kunnskapsbygging 

gjennom å tilby støtte og kompetansedeling. Kompetansesenteret vil tilby tjenester for å legge til rette 

for økt adopsjon av HPC i industrien og offentlig sektor. Det vil sikre at norske selskaper og offentlig 

sektor får tilgang til opplæring, kompetanse, støtte, muliggjør tjenester og tilgang tilgjengelig for å dra 

nytte av HPC for å få økt konkurransekraft og utforske uutnyttede muligheter. 

I nært samarbeid med NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske 

universitet, tilbyr UNINETT Sigma2 allerede en attraktiv og betydelig HPC- og e-infrastrukturtjeneste. 

Sammen med NORCE og SINTEF, som begge har lang erfaring fra industri, offentlig sektor, kommersiell 

forskning samt utvikling og innovasjon, vil disse tre partnerne danne et unikt kompetansesenter for å 

støtte og veilede små og mellomstore bedrifter i Norge, for å øke bruken eller adoptere og dra nytte av 

fordelene med HPC og tjenester som er avhengige av det, og for å drive innovasjon og få 

konkurransefortrinn. Som en del av det EU-finansierte EuroCC-prosjektet, hvor hovedmålet er å etablere 

lignende nasjonale kompetansesentre i Europa og fremme samarbeid, kan det nasjonale 

kompetansesenteret bruke og formidle kontakt med kompetanse tilgjengelig utenfor Norge når det er 

nødvendig, og vil også gi støtte til de andre EuroHPC kompetansesentrene i Europa når vi har unik 

kompetanse tilgjengelig i Norge. 

Hva er HPC? 
HPC, inkludert høykapasitets data analyse, maskin læring og kunstig intelligens, involverer tusenvis av PC 

prosessorer som jobber parallelt med å analysere enorme mengder data i sanntid, og utføre beregninger 

som ikke er mulig å utføre på vanlige datamaskiner. For å oppnå dette i et produksjonsmiljø, er en 

realisering av brukervennlige og effektive grensesnitt for applikasjonen, automatiske arbeidsflyter, 

datahistorikk og presentasjon av resultatene viktig, samtidig som det er nødvendig å sikre den 

nødvendige sikkerhetspolitikken. Følgelig er bruken av terminologien HPC i sammenheng med EuroCC 

bredere enn vanlig. 

Hvorfor er HPC viktig? 
HPC har alltid vært en nøkkelkomponent i vitenskapelige forskning. Dets bidrag har blitt enda viktigere 

de siste årene på grunn av den økte kompleksiteten i problemene og den enorme kapasiteten til HPC-

systemene. Følgelig har muligheten for hva som kan modelleres, enten det er noe vi ikke kan se eller 

berøre, eller om det skal simulere eksperimenter eller produksjons- eller samfunnsmiljøer, økt enormt. 

Dette, kombinert med nye utfordringer innen områder som energi, klima, medisin, havbruk og jordbruk, 

definerer betydningen av HPC for de vitenskapelige miljøene. 

For industrien og offentlig sektor blir HPC også stadig viktigere. Med den økte muligheten av 

modellering følger betydelige forbedringer i effektivitet, kostnadsreduksjon, produkter og leveranser. I 



tillegg genereres det store mengder data som må analyseres og tolkes slik at de kan brukes i forretnings- 

eller samfunnsbeslutninger. 

Uoppdagede muligheter innen industrien 
Flere store kommersielle næringer er allerede avhengige av HPC, som for eksempel olje og gass, 

elektronikkindustrien, finanssektoren, transport- og romfart, energiindustrien, medisin og 

underholdningsindustrien. Imidlertid er barrieren for å bygge kompetanse, verktøy og infrastruktur 

rundt HPC uten støttefellesskap vanligvis svært kostbart og tidkrevende, og tar fokus vekk fra 

kjerneaktivitetene. Videre er det fremdeles et enormt ubenyttet potensial for å bruke HPC i 

forretningsmodeller og som et verktøy for å løse samfunnsproblemer. Målet med EuroHPC Competence 

Center er å redusere disse risikoene, belyse fordelen og legge til rette for et område der HPC-anlegg, 

institutter, industri og offentlig sektor kan vokse og øke sin kompetanse og konkurranseevne. Både 

sammen og hver for seg for en mer bærekraftig fremtid. Senteret kan videre hjelpe norske virksomheter 

med å realisere nye forretningsmuligheter eller å få forretningsinformasjon som kan gi dem et 

konkurransefortrinn i sin bransje. I tillegg vil senteret bistå offentlig sektor med å legge til rette for 

etablering av kjernevirksomhet på HPC slik at presserende problemer knyttet til ulike 

samfunnsutfordringer kan løses på nye måter. 

For mer informasjon, besøk https://www.sigma2.no/eurohpc-competence-center 

 

Om Partnerne 
NORCE 

NORCE https://www.norceresearch.no er et av Norges største uavhengige forskningsinstitutter. 

Inkludert NORCEs datterselskaper har konsernet 1000 ansatte. NORCEs hovedkontor er i Bergen, i tillegg 

til at NORCE har en sterk tilstedeværelse i 9 byer over hele Norge. 

Kompetansen er spredt over et bredt spekter av forskningsfelt, som teknologi, energi, klima, miljø, 

samfunn og helsevesen. 

NORCE ble etablert i 2018 og er en sammenslåing av 6 forskningsinstitutter. De største interessentene i 

NORCE er Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og UiT Arktiske 

universitetet i Norge. Omsetningen er på over 1,4 milliarder kroner. 

Sintef 

SINTEF https://www.sintef.no utfører kontraktbasert FoU som en partner for privat og offentlig sektor 

som tilbyr verdiskaping og konkurranseevne. SINTEF er en bred, tverrfaglig forskningsorganisasjon med 

internasjonal anerkjent ekspertise innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. I 

2019 gjennomførte SINTEF nesten 2000 ansatte 5700 forskningsprosjekter for 4000 kunder, noe som 

gjorde oss til en av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner. Vår tverrfaglige tilnærming 

gjør oss i stand til å opprette team med et bredt spekter av kompetanse. Vår visjon er teknologi for et 

bedre samfunn. 

Uninett Sigma2 AS 

UNINETT Sigma2 AS (Sigma2) https://www.sigma2.no har et strategisk ansvar for og forvalter den 

nasjonale e-infrastrukturen for storskala data- og beregningsvitenskap i Norge. I tillegg koordinerer 

Sigma2 Norges deltakelse i internasjonale samarbeid om e-infrastruktur. 

https://www.sigma2.no/eurohpc-competence-center
https://www.norceresearch.no/
https://www.sintef.no/
https://www.sigma2.no/


Sigma2 har mandat til å tilby tjenester for høy-ytelses databehandling og datalagring til enkeltpersoner 

og grupper som er involvert i forskning og utdanning ved alle norske universiteter og høyskoler, og 

andre offentlig finansierte organisasjoner og prosjekter. 

Sigma2-aktivitetene er i fellesskap finansiert av Norges forskningsråd (RCN) og Sigma2-konsortiet, som 

er universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. 

Sigma2 drives non-profit og er et datterselskap av Uninett AS med hovedkontor i Trondheim. 

 

Pressekontakter: 
 

UNINETT Sigma2:  

Roger Kvam / roger.kvam@uninett.no / +47 922 95 777 

NORCE: 

Klaus Johannsen, Chief Scientist/ kljo@norceresearch.no / +47 974 65 033 

 

SINTEF:  

Espen Flage-Larsen / espen.flage-larsen@sintef.no  / +47 970 47 421 
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