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VRI Nordland
Bakgrunn

«Det skal arbeides aktivt for at Nordland skal bli ledende i
landet innenfor produksjon av vindkraft, solcelleteknologi,
bioenergi og energigjenvinning»
Vedtak i Fylkestinget 2010

VRI Nordland
Næringsstruktur
• Vindkraft
– Ett anlegg i fylket i 2011
– Stort potensial et stykke frem i tid, først på land, så til havs
– Sterke nisjeleverandører søker posisjoner og kan bli ledende

• Solcelleteknologi
– Store og globalt ledende etablerte produsenter i verdikjeden fra
silisium til solcellemoduler

• Bioenergi
– Lite utbygd, liten tilgang på tradisjonelle former for biomasse

• Annen fornybar energi - småkraft
– Stor utbyggingstakt i Nordland, totalt omkring 160 prosjekter.
Spesialiserte utbyggingsselskaper og utstyrsleverandører i fylket

VRI Nordland
Målsetninger nedfelt i en treårsplan
Solenergi
1.Økt konkurransekraft for silisiumbasert solcelleproduksjon
2.Anvendelse av solcelleenergi i Nordland
3.Solvarme i Nordland
Bioenergi
4.Lønnsomme småskala bioenergianlegg
5.Driftsoptimalisering av bioenergianlegg
6.Biomasse - Leverandørindustri
Andre
7.Småkraft – Kostnadseffektiv og miljøvennlig bygging
8.Vindkraft - Leverandørindustri
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Nordland
Veivalg
• FoU-fokus eller bedriftsstyrt?
– FoU-fokus: Definerte satsingsområder – sol, bio,
småkraft og havkraft. Åtte målsetninger innen disse

• FoU-miljøer innen regioner eller utenfor?
– FoU-miljøer innen regionen: Institutter og
universitet/høgskoler i Nordland har et visst fortrinn

• Start fra scratch eller stein på stein?
– Start fra scratch: 2011 er første år i VRI med satsing
på fornybar energi

VRI – Agder: Energi og teknologi
• VRI-Agder har tre innsatsområder:
- Kultur
- IKT
- Energi og teknologi.
Bærekraft er en horisontal dimensjon som skal
speiles i alle tre delprosjektene
Energi og teknologi handler om langt mer enn
fornybar energi. Eksisterende næringsstruktur
har vært førende for innsatsområdet.

Næringsliv og fou-miljøer
• Agder har to næringsnettverk innenfor
delprosjektområdet:

- I tillegg til dette flere bedrifter innenfor fornybar,
men ikke mange innen ny fornybar
- Agder har 3 fou-miljøer: UiA, Agderforskning og
Teknova: lokal tilhørighet bygger varige relasjoner,
men relevant kompetanse likevel førende.

Aktivitet 2011
• Bedriftenes problemstillinger førende.
• Sterkt solmiljø, begynnende vindmiljø og mye på
energieffektivisering
• Relativt lite kompetansemegling: VRI er kjent. Fordel
med videreføring. Fordel med delprosjektleder og
kompetansemegler i en og samme person.
• Rene fornybedrifter små og sårbare – koblingen med
fou svært viktig
• Forprosjekter, Analyse, Opparbeiding av nettverk
viktigste virkemidler.

VRI-Rogaland: Hvordan delprosjektet
er organisert
•

Energi – tema siden starten av VRI1 (2008)

•

Fra 2011:
• 4 kompetansemeglere innen energi som rapporterer til
prosjektleder for VRI samhandling

Årlig budsjett (fire virkemidler)
Kompetansemegling: 1,0 MNOK
Forprosjekter: 0,6 MNOK
Dialog og samhandling: 0,6 MNOK
Personmobilitet: 0,2 MNOK

Næringsstruktur

Energifylket Rogaland
•

Tung petroleumsklynge med samtlige typer aktører er til stede, inkl.
oljeselskapers hovedkontor, mangfold av teknologi- og
tjenesteleverandører (store såvel som SMB),
forskningsinstitusjoner, universitet

•

Gasseksport og gasskraftverk på Kårstø

•

Stort distribusjonsnett for naturgass til industri, landbruk og
husholdninger

•

”Tung” på vannkraftproduksjon

•

”Lett” på ny fornybar energi

•

Stort potensial for småkraft samt biogass fra landbruksrester

Hvorfor ”vår” innretning (satsingsområder, virkemidler)
•

Politisk fokus på økt næringsaktivitet og utvikling innen fornybar energi

•

Åpent – ikke energibærerspesifikk

•

VRI1: Ikke petroleum, kun fornybar

•

VRI2: Åpnet også for petroleumrelaterte SMB, spesielt innrettet mot
nasjonale målsetninger som Økt utvinning og CCS

•

VRI-oppgave å støtte alle Arena-prosjekter (NOW, Maritime CleanTech
West, Smarte og sikre brønner)

Tider og fokus endre raskt:
”Sentrale myndigheter har satt som mål at naturgass skal tas mer i bruk innenlands både
som energibærer og som råstoff til industrien. Tilgang på naturgass via Kårstøterminalen
og dens rørnett fører til at energiproduksjonen fortsatt kan økes og på den måten bidra til at
import av elektrisk kraft kan bli redusert.” (Fylkesplan 2006-2009)

Kompetansemegling / delprosjekter
•

Energieffektivisering:
– vannvarmeregulering
– styring og effektivisering av energiforbruk i bygg
– energieffektivisering / varmegjenvinning
– Materialgjenbruk
– Energilagring

•

Fornybar energi:
– verifisering av vindturbiner
– utprøving av metode for konvertering av globalt lagret termisk solenergi til kraft
– kartlegging av marin begroing på tidevannsanlegg
– solenergiløsninger
– bruk av fornybar energi til varmeproduksjon
– kjølehimling
– fasade med tynnfilm solceller
– elektriske varmepumper i veksthus
– soldrevet ventilasjonsanlegg

•

Petroleumsprosjekter:
– oil protection equipment
– verifisering av bakteries oppførsel i reservoar

Dialogkonferanser:
•
Energieffektivisering
•
Mulighetsseminar vindkraft
•
Fornybar energi Ryfylke
•
Fornybar energi og energieffektivisering på Haugalandet
•
Space and Energy

Veivalg er diskutert opp mot fire
spørsmål
1. Beskriv samarbeid med RFF, NCE,
ARENA og andre nettverk
2. Hvor godt er virkemidlene tilpasset
bransjen?
3. I hvor stor grad fører VRI-prosjektene til
oppstart av større FoU-prosjekter?
4. Andre positive erfaringer?
5. Andre utfordringer?

1. Samarbeid
med RFF, Arena;
NCE o.l.

FoU-fokus eller
bedriftsstyrt

FoU-miljøer innen
regionen eller
utenfor

Start fra scratch
eller «stein på
stein»

Agder

Bedriftsfokus: NCE
NODE og Arena
Eydes
problemstillinger i
fokus.

Innenfor for å bygge
nære forhold mellom
fou og bedrift, men
utenfor når
kompetansebehov
tilsier det.
Kommunikasjon mellom
RFF og VRI, ved
avviste søknader

Stein på stein,
videreføring av
satsingsområde fra 2007:
finspisser og utvikler
underveis. Strategi for
RFF sammenfallende med
VRI-Agder og
næringsklyngenes
ambisjoner

Nordland

FoU-fokus:
Langsiktige planer bør
kunne gi et fortrinn

Innen regionen:
Kraftsamling bør kan gi
større mulighet for
samarbeid

Start fra scratch:
Oppstart vil ta lengre
tid

Rogaland

• VRI del av RFFs
strategi (”feeder”)
• Arena utgjør nyttige
nettverk / kilde til
bedrifter og prosjekter

Ingen prioritering; målet
er bruk av
hensiktsmessig FoU,
enten i eller utenfor
regionen.

• Ingen
prosjektportefølje som
er ”klar” for RFF
• Personlige overlap i
VRI og Arenaaktiviteter

2. Virkemidlene
og tilpasning til
bransjen /
relevans

FoU-fokus eller
bedriftsstyrt

FoU-miljøer innen
regionen eller
utenfor

Start fra scratch
eller «stein på
stein»

Agder

Bedriftsstyrt: bedriftens
problemstillinger
førende og bedrift er
prosjekteier. Har
utviklet nye virkemidler.

Helst innenfor for
etablerte relasjoner og
videre økt fou-aktivitet
og –kontakt med
bedrifter. Utenfor når
behov tilsier

Videreføring av
tidligere
innsatsområde, bygger
på og nyter godt av
tidligere periode.
Nye virkemidler for
bedre tilpasning

Nordland

FoU-fokus: Rigid
struktur kan gi vansker
i tilpasning av
virkemidler

Innen regionen:
Nærhet til markedet
bør være positivt for å
øke anvendelse av
FoU

Start fra scratch: Ingen
avgjørende innvirkning

Rogaland

• Pragmatisk holdning

•Ingen føring på FoUmiljøs lokasjon
•Relevans avgjør
•Ofte bedriftens valg

• VRIs virkemidler bygger

• Virksomhetenes behov
avgjør valg og anvendelse av
virkemiddel
• Lydhør for bransjemessige
behov og utfordringer
• Kompetansemeglere som
snakker næringens språk

på erfaring fra tidligere
programmer
• Samling av metoder
under ny label
• Nye virkemidler
introdusert med VRI2

3.
FoU-fokus eller
Progresjon – bedriftsstyrt
suksess

FoU-miljøer innen
regionen eller
utenfor

Start fra scratch
eller «stein på
stein»

Agder

Flere forprosjekter realiseres i
store hovedprosjekter, også med
tett kobling på FoU-miljøene.
Bedrifter forplikter seg!

Etablert kontakt med
regionale fou-miljøer gjør
det lettere å få forskere til
å forplikte seg til et
hovedprosjekt. Personlig
kontakt en suksessfaktor!

Igjen: erfaring fra
tidligere periode bidrar
til mindre ressursbruk
på kompetansemegling
og mer ressurser på
prosjekter.

Nordland

FoU-fokus: Siling langs
definerte fokusområder gir
positiv påvirkning på antall
videreførte prosjekter

Innen regionen: Tettere
oppfølging og lokalt
eierskap bør gi økt
andel videreførte
prosjekter

Start fra scratch: Ingen
avgjørende innvirkning

Rogaland

• VRI påvirker ikke bedriftenes valg /
prioriteringer
• I stor grad benyttes FoUkompetanse - mindre grad av
Forskning (små budsjettrammer)
• Suksess for bedriften
• 50/50: enkeltstående oppdrag /
integrert del av større utvikling
• Eksempler på videreføring i større
(FoU)satsing

Liten sammenheng
mellom grad av suksess
og hvorvidt prosjekt er
utført i eller utenfor egen
region

• Mange prosjekter er ‘fra
scratch’; Gründere med
“Smarte” løsninger
• VRI som stepping stone
• K.meglere skal i større
grad følge bedriftene etter
VRI

4. Positive
erfaringer

FoU-fokus eller
bedriftsstyrt

FoU-miljøer innen
regionen eller
utenfor

Start fra scratch
eller «stein på
stein»

Agder

Positive erfaringer knytter
seg til at bedriftene forplikter
seg og gjennomfører når de
selv er initiativtagere og
prosjekteiere.

Igjen: personlige
relasjoner som bygges
gir store synergier og
flere prosjekter.
Forpliktelser gjensidig
ift hovedprosjekter.

Mange gode historier
sprer seg og gjør det
enkelt å navigere.
Større tilfang av
prosjektideer medfører
flere avslag: kan slå
tilbake.

Nordland

FoU-fokus: Lett å invitere til
langsiktige prosjekter

Innen regionen:
Samordning med
regionens øvrige FoUinnsats

Start fra scratch:
Entusiasme i et nytt
team av forskere og
bedriftsledere

Rogaland

• Store deler av næringen driver
“innovasjon for å levere”
• Lite fokus på
utviklingsprosjekter og eksternt
samarbeid
• Positive tilbakemeldinger: Stor
nytteverdi, ubyråkratisk prosess

• VRI dekker et behov i
Nord-Rogaland som er lite
involvert I NFRprogrammer, Skattefunn,

• SMBer, uerfarne med
utviklingsaktiviteter, fordrer

etc.

kontinuitet og tålmodighet

5. Utfordringer FoU-fokus eller
bedriftsstyrt

FoU-miljøer innen
regionen eller
utenfor

Start fra scratch
eller «stein på
stein»

Agder

Bedrifter innen bransjen er
under sterkt press for å
levere – må prioritere
hardt for å dedikere tid til
prosjekter utenfor
kjernevirksomheten.

Finne forskere som
kan forplikte seg inn i
prosjekter som ikke
nødvendigvis fører til
publiseringer. Hablitet.
Lock-in!

Nå: mer utfordring å
begrense gode
prosjekter. Vanskelig å
megle frem prosjekter
som i etterkant ikke
kan finansieres.

Nordland

FoU-fokus: Hemmer
kreativitet

Innen regionen:
Kvalitet og habilitet må
sikres gjennom egne
prosedyrer

Start fra scratch:
nødvendig å være på
utkikk etter uventede
innspill

Rogaland

• For lave støtterammer for
utfordrende FoU

• Bli reell
sammarbeidspart for klare
prosjektideer (de går helst

• Komme i kontakt med
gode prosjektmuligheter

direkyte til IN)

