
NORSAR og Wavetrain Systems AS mistenker patentkrenkelser fra Next Generation Rail 
Technologies S.L. 

Stiftelsen NORSAR ("NORSAR") og Wavetrain Systems AS ("Wavetrain") har grunn til å tro at det 
spanske selskapet Next Generation Rail Technology S.L. ("NGRT"), etablert av tidligere Wavetrain-
ansatt Richard Aarøe, krenker NORSAR og Wavetrains rettigheter til en patentert metode og 
tilknyttede bedriftshemmeligheter, som blant annet benyttes til togdeteksjon og deteksjon av brudd i 
skinneganger. NORSAR og Wavetrain har gjentatte ganger kontaktet Aarøe og NGRT vedrørende 
krenkelsene, uten at Aarøe og NGRT har vært villige til å svare. NORSAR og Wavetrain vil fortsette å 
beskytte sine rettigheter og vil om nødvendig iverksette rettslige skritt mot NGRT, Aarøe og potensielt 
øvrige ansatte i NGRT.  

NORSAR og Wavetrain har utviklet en metode for måling av akustisk bølgeutbredelse i skinner. 
Teknologien er patentbeskyttet i flere land verden over, blant annet gjennom europeisk patent 
EP2616307, US patent US9067608 B2 og US 9,327,744. Patentbeskyttelse er også sikret i Russland, 
Kina, Sør-Afrika og Australia. Den patenterte metoden kan blant annet brukes til å oppdage 
ankommende tog og brudd i skinneganger. 

I 2010 inngikk NORSAR og Wavetrain en samarbeids- og lisensavtale som gir Wavetrain eksklusive 
rettigheter til å utnytte metoden for måling av akustisk bølgeutbredelse i skinner, dekket av 
ovennevnte patenter, samt tilknyttede forretningshemmeligheter. 

I juli 2015, kort tid etter å ha forlatt sin stilling som administrerende direktør for Wavetrain, og mens 
han var underlagt en konkurranseklausul, etablerte Richard Aarøe NGRT. Så vidt vi er kjent med, er 
Aarøe, som indirekte aksjonær i Wavetrain, fremdeles underlagt en konkurranseklausul.  

NGRT tilbyr produkter som konkurrerer både direkte og indirekte med Wavetrains produkter, blant 
annet i kategoriene togdeteksjon og deteksjon av brudd i skinneganger. Enkelte av NGRTs produkter 
konkurrerer utvilsomt med Wavetrains produkter. NORSAR og Wavetrain har også grunn til å tro at 
NGRT har ansatt og/eller inngått samarbeidsavtaler med tidligere Wavetrain-ansatte. Ved ett tilfelle 
inngikk en Wavetrain-ansatt i slikt samarbeid før vedkommende avsluttet sitt ansettelsesforhold til 
Wavetrain.  

NORSAR og Wavetrain har sterke grunner til å tro at NGRT og Aarøe krenker europeisk patent 
EP2616307 og amerikanske patenter US9067608 B2 og US 9,327,744, samt ulovlig utnytter NORSAR 
og Wavetrains forretningshemmeligheter ved å markedsføre, tilby, selge og bruke mange av NGRT 
produkter, som er basert på målinger av akustisk bølgeutbredelse i skinner. NGRT tilbød produktene 
kort tid etter at selskapet ble etablert, hvilket virker umulig uten å utnytte og krenke nevnte patenter 
og forretningshemmeligheter. Aarøes bakgrunn fra Wavetrain og motvilje mot å svare på NORSAR og 
Wavetrains tidligere brev, styrker denne mistanken. 

NORSAR og Wavetrain vil fortsette å beskytte sine rettigheter og vil om nødvendig iverksette rettslige 
skritt mot NGRT, Aarøe og potensielt øvrige ansatte i NGRT. Rettslige skritt kan også bli rettet mot 
tredjeparter som har kjøpt produkter fra NGRT og Aarøe, som krenker nevnte patenter og 
forretningshemmeligheter. 


