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må gjerne utfordre oss på dette. Det skal mye til 

før vår kunnskapsrike og fleksible stab kaster inn 

håndkledet. Prøv oss! 

DØGNKONTINUERLIG SERVICE

I dag disponerer senteret over 300 små og store 

klimaregulerte enheter med tilhørende servicefasili-

teter. Driftsapparatet er betjent av ansatte med høy 

kompetanse innen drift og utvikling av klimaregu-

lerte forskningsanlegg.

Samspillet mellom kompetanseområdene er avgjø-

rende for at senterets mangfoldige og til dels kom-

pliserte klimaregulerte anlegg og utstyr til enhver 

tid skal være operative. Ved driftsstans eller når 

utstyr oppfører seg unormalt rykker mannskaper ut 

- selv på nattetid. 

Den tekniske gruppen har også ansvaret for utvik-

ling av utstyr og bygging av klimaregulerte enheter 

til ulike formål. 

I tillegg til den tekniske gruppen har senteret driftsan-

svarlige som har den daglige kontakten med leieta-

kerne og som gir råd og veiledning i ulike situasjoner. 

SKP har tatt mål av seg til å være landets 

ledende senter for forskning med behov for 

klimaregulerte tjenester. Alltid på tå hev for 

forskningen! Det forplikter! Daglig ledelse, 

driftsstyret og de ansatte gjør da også alt 

de kan for at dette ikke skal forbli en tom og 

svulstig visjon. 

Å kunne tilby kundene det siste av teknologiske 

løsninger, et bredt spekter av anleggstyper og en 

serviceinnstilt stab med adekvat kompetanse, er 

ledestjernen for all aktivitet ved SKP.

DEKKER ETHVERT BEHOV

Av navnet på senteret kan du lett bli lurt til å tro at 

vi bare står til disposisjon for planteforskere. Det 

er ikke hele sannheten. Enten du er næringsmid-

delforsker og har behov for å utføre ulike lagrings-

forsøk med matvarer eller geolog med ønske om 

avanserte frysefasiliteter til forvintringsstudier, skal 

du ikke nøle med å ta kontakt.

Vi skreddersyr anlegg for nettopp din forskning! Du 

S K P  T I L  T J E N E S T E !

   Stein Valsø, avdelingsdirektør 

  Jorun Andersen

  Stig Emanuelsson

Roy Bråthen Dag Wenner Øyvind LundJørn MedlienHans Erik Strømnes
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DETTE DISPONERER SKP

Ulike anleggstyper:

• Veksthusanlegg med elektronisk styring av klimaet (oppvar-

ming, ventilasjon, luftfuktighet, belysning, tilførsel av Co², 

skygge- og energigardiner, daglengderegulering, vanning, 

dosering av gjødselvann)

• Kimaregulerte vekstrom for celle- og vevskulturaktiviteter

• Klimaregulerte vekstrom med dagslys og kunstlys

• Klimaregulerte kjølerom med styrt befuktning og kontrollert 

atmosfære (CA-lager, CA-kabinetter) 

• Spesialkabinetter for forskning på strekningsvekst hos 

 planter

• Datastyrte frysekabinetter og 

spesialrom for fryseforsøk 

• Frysebokser - 50° og - 20° 

 med alarmsystem 

• Plantecellelaboratorium, et 

felleslaboratorium for ulike 

forskningsaktiviteter innen celle/

vevskultur, genteknologi med 

mer. Laboratoriet har bioreak-

torrom, elektroforeserom, og 

diverse sterilrom. Eget labora-

torium for mikroinjeksjon ligger i 

tilknytning til felleslaboratoriet.

• Isolatnlegg for arbeider med 

 farlige skadegjørere og transgene planter med lav biologisk 

inneslutning sikkerhetsnivå S4 og S3. Totalt 26 vekstkabi-

netter fordelt på fire enheter i tilknytning til laboratorium og 

andre service rom. Anleggene har nødvendige celler med 

ulikt undertrykk, totalfiltrering og 

 rensing av utgående luft og vann.

• Fra og med sesongen 2005 vil SKP levere tjenester relatert 

til forsøk på friland.

• Auditorium og møterom

Kompetanse:

Den tekniske gruppen består av personer med kompetanse 

innen:

• kuldeteknikk  • elektronikk/prosesstyring

• varme-vann-ventilasjon  • elektroteknikk

3 OM SKP:

Forsker Ingerd Skow Hof-

gaard, Planteforsk: 

- Jeg er meget fornøyd med 

den gode servicen og de hyg-

gelige ansatte jeg møter på 

SKP. Særlig den døgnkonti-

nuerlige vakttjenesten gir meg 

en ekstra trygghet. Dersom 

feil oppstår på forskningsfasilitetene på kvelds- og nattetid, 

rykker mannskaper ut på kort varsel. Selv er jeg storforbruker 

av veksthus, klimarom og Termax-skap til mine forsøk der jeg 

studerer resistens mot sjuk-

dommer i hvete og gras.

Overingeniør Hans Sundell, 

Matforsk: - Jeg opplever SKP 

som et meget profesjonelt 

senter med god service og 

en ledelse som har evnen til å 

planlegge langsiktig. Ingenting 

er umulig der-i-gården. Jeg 

føler meg alltid velkommen på 

SKP og kan besøke forsøksenheten min, som er avlåst, når 

jeg selv måtte ønske det. Loggemulighetene er gode og resul-

tatene får jeg ut på ark eller CD.

Forsker Helge Skinnes, 

Institutt for plante- og miljø-

vitenskap, UMB: - Det er høy 

kvalitet på SKPs tjenester og 

den tekniske standarden på 

fasilitetene er det ingenting å 

utsette på. Tilgjengeligheten 

av service fra dem som jobber 

der er også meget god. Videre 

har senteret et bredt utvalg av 

tilbud når det gjelder lokaliteter 

- alt fra det mest avanserte 

klima kammer til helt tradisjonelle veksthus. Jeg er også impo-

nert over den smidighet og oppfinnsomhet de ansatte utviser 

når det dukker opp behov de umiddelbart ikke kan tilfredsstille. 
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