
Best Practice FTI - HighLift



Olvondo Technology har utviklet en ny type varmepumpe: 

• Gjenvinner lavtemperatur spillvarme til høyverdig 
prosessvarme

• Åpner for nye energiformer som fjernvarme til 
industriprosesser

• Produserer damp og kjøling i en og same prosess

• Benytter helium som arbeidsmedium

Anvendelsesområder:

• Benytter spillvarme fra 0  - 100oC

• Leverer prosessvarme fra 100 - 200oC

Levert effekt:

• 500 kW varme

• 250 kW kjøling

HighLift er en unik teknologi for gjenvinning av energi fra industriprosesser

OT



Olvondo Technology AS – Hvem er vi

Solid norsk forankring

• Etablert på Bømlo

• Kontor i Drammen

• Produksjon på Rubbestadneset

• 50/50 JV mellom LOS Gruppen og Westcon



EUs støtteprogram – Hvorfor søke

• Norge bidrar med penger for å være en del EUs 
forskningsprogram

• Finansieringen utbetales som støtte i henhold til 
godkjent prosjektplan

• Støttebeløpet fra EU regnes ikke med i EØS reglene 
for konkurransevridende offentlig støtte

• Forskningsrådet bistår med midler til å gjennomføre 
en søknadsprosess



Olvondo Technology har fått støtte fra EUs Horizon 2020 FTI Program

• Søkte i mai på Horizon 2020 Fast Track to Innovation
programmet

• Partnere:

- AstraZeneca, Sverige

- Åbo Akademi University, Finland

• Søknaden godkjent i august 2,5 M€

• Prosjektstart 1. desember i år

• Objective

The project will address and implement the technical and commercial 
roadmaps that we have developed with AZ and other industrial test 
users to enable a rapid and successful commercialization of HighLift. 

• Success criteria
- Strengthen our IP protection and secure Freedom-to-Operate 

- Optimize our value chain, expand collaborations with up- and 
down-stream partners to meet market demand;

- Cumulative revenue and gross profit of €109.3m and €42.6m in five 
years post-project 

Evaluation criteria:
• Impact
• Excellence
• Quality and efficiency of implementation



EUs støtteprogrammer – Hva trengs for å søke

1. God idé

2. God plan

3. God hjelp



EUs Horizon 2020 FTI Program – Hvordan ser søknaden ut

Technical Annex Part B1-3

Technical Annex Part B4-5



EUs Horizon 2020 FTI Program – Hva lærte vi

• Hjelp til å finne rett program og skrive søknaden er 
absolutt nødvendig

• Konsulentene er gode støttespillere også under Grant 
Agreement forhandlingene med EU

• Få med aktive partnere. Avklar deltakelse så tidlig som 
mulig

• Fordel ansvar og oppgaver så jevnt som mulig på alle 
partnere

• Viktig å dokumentere markedsinteresse
- Tenk internasjonalt 
- Letter of Support fra ulike kundesegmenter
- Tine videoen

• Ingen grunn til å være beskjeden

• Ikke underestimer arbeidsbyrden. Konsulentene skriver, 
men vi har ansvaret for innhold og korrekthet.

Evaluation criteria:
• Impact – Score 4,62
• Excellence – Score 4,62
• Quality and efficiency of implementation – Score 4,25



Takk for oppmerksomheten!
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Make Your Energy Green

www.olvondotech.no



Typiske bruksområder:

• Produksjon av hettvann og damp fra 
spillvarme eller kjøleanlegg

Typiske industrier:

• Næringsmiddelindustri

• Prosessindustri

• Farmasøytisk industri

• Akvakultur

• Fjernvarme

Erfaringer:

• 30.000 driftstimer fra to pilotanlegg hos 
Tine

• 10.000 operative driftstimer fra anlegg  hos 
Tine og AstraZeneca

Innovativ og anvendbar teknologi

Olvondo Technology AS
• Vamepumpeprisen fra NOVAP 2011
• OREEC innovasjonspris 2013
• Nominert til årets Innovasjonspris i CEWEP 2018. 

• EU finansiering fra Horizon 2020 Fast Track To 
Innovation


