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Sammendrag 

Oxford Research har fungert som sekretariat i underveisevalueringen av PETROMAKS2. Denne rap-
porten er i så måte tiltenkt som underlag for den oppnevnte ekspertgruppens videre arbeid.  

Rapporten omhandler programmets rasjonale og relevans, innretningen av PETROMAKS2, program-
mets styring og organisering, samt måloppnåelse. Datagrunnlaget er basert på en gjennomgang av 
kjernedokumenter og registerdata, og spørreundersøkelser og intervjuer med programmets brukere, 
interessenter og andre aktører. 

Programmets rasjonale og relevans 

PETROMAKS2 samsvarer godt med industriens strategi for FoU gjennom OG21, og finansierende 
departementers føringer for programmet. Programmet inneholder en HMS-komponent som er inte-
grert i programmet, og således belyser HMS-relevante aspekter i petroleumsforskningen. På bakgrunn 
av dette vurderer Oxford Research programmets eksterne relevans som meget god. 

Oxford Research finner at programmet har høy intern relevans, det vil si at det er god sammenhengen 
mellom delene i programmets virkningskjede. Forholdet mellom prosessmålene, delmålene og hoved-
målene er tydelig avgrenset, og de underbygger hverandre godt. Videre synes virkemidlene program-
met benytter seg av å være godt egnet til å støtte opp under prosessmålene. Imidlertid finner vi at 
programmet i mindre grad forholder seg til målhierarkier, og dermed med fordel kunne uttrykt mål 
som ligger nærmere programmets innflytelsessfære.   

Programmets innretning 

PETROMAKS2 fremstår som et åpent program der alle relevante aktører har mulighet til å delta og 
vinne frem i konkurransen. Programmet synes å ha gode rutiner for å avgjøre hvilke prosjekter som 
skal få bevilgning. Programstyret har et bevisst forhold til porteføljen og forholdet mellom temaom-
råder og søknadstyper i den aktive porteføljen. Programmet har gjennom utlysninger av Grense-
sprengende teknologi lagt til rette for realisering av prosjekter med høy risiko, men også tilsvarende 
stort potensial for nyvinninger. Samlet synes den tematiske bredden i PETROMAKS2 å være god. 
Hva gjelder forholdet mellom anvendt og grunnleggende forskning, er brukerne delt. Fokuset ligger 
primært på anvendt forskning. Flere brukere etterlyser imidlertid mer grunnforskning i programmet. 
Sekretariatet tar ikke stilling til om forholdet mellom anvendt og grunnleggende forskning, men mener 
at programmet bør fortsatt ha et bevisst forhold til dette. 

Programmet benytter seg av brede og åpne utlysninger. Dette er en bevisst strategi fra programmets 
side. Åpne utlysninger medfører høy konkurranse mellom prosjektsøknadene og gir utslag i form av 
en lav bevilgningsprosent.  
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Hva gjelder søknads- og oppfølgingsprosessen, fremstår prosessene som ryddige. Det er noe kritikk 
fra deltakerne i de avslåtte prosjektsøknadene, men kritikken er hovedsakelig rettet mot ekspertpane-
lets vurdering av prosjektsøknadene, og ikke programmets prosesser som sådan. Det er imidlertid rom 
for intensivert oppfølging av prosjektene etter at de er avsluttet. 

Industriforankring er sentralt for programmet. Det er kommet frem ønsker fra brukerne om økt ut-
lysningsramme og -frekvens. Innenfor dagens rammer fremstår dette imidlertid ikke som hensikts-
messig. Ønsket henger trolig sammen med at FP er en utvei for prosjekter som sliter med å sikre seg 
næringspartnere. Blant de avslåtte prosjektene ble vansker med å finne samarbeidspartner eller finan-
siering i næringslivet identifisert som den største utfordringen. På bakgrunn av dette kan det være 
hensiktsmessig å rette fokus mot å koble sammen eventuell FoU-etterspørsel i industrien med forsk-
ningsmiljøene.  

Styring og organisering av programmet 

Datamaterialet tyder på at både programadministrasjonen og programstyret håndterer PE-
TROMAKS2 effektivt og i tråd med målene. Programadministrasjonen fungerer som en god støtte 
for styret. 

Programstyret ønsker å prioritere prosjekter som ligger sentralt innenfor programmets temaområder, 
og er i mindre grad opptatt av prosjekter i grenseområdene. Likevel er det gjennomført samarbeid 
med andre programmer, og det er tett dialog med dem. Grenseflatene mot andre programmer synes 
å være ivaretatt, selv om det er relativt få fellesutlysninger. Hva gjelder problemstillingene knyttet til 
HMS, er disse integrert i programmet, men man har så langt ikke utløst synergiene som ligger mellom 
HMS- forskning i petroleumsnæringen og de øvrige temaområdene i programmet. Det henvises her 
til evalueringen av HMS-satsingen i PETROMAKS og PETROMAKS2, som ble evaluert av Oxford 
Research i 2015. 

Resultater 

Satt opp mot prosessmålene for PETROMAKS2, som er identifisert gjennom programteorien, scorer 
programmet høyt på de fleste områdene. PETROMAKS2 er utløsende for prosjekter og samarbeid i 
petroleumsforskningen mellom aktørene og miljøene. Videre har programmet et viktig bidra i forhold 
til innovasjon, kompetanseheving, mv. Ofte er programmet enten utløsende for resultatene, eller for-
sterker dem. Dette gjenspeiles av programmets positive omdømme. PETROMAKS2 deler ansvaret 
for formidlingen av forskningsresultater med forskningsmiljøene. Her ser sekretariatet at det er rom 
for intensivert kommunikasjon av resultatene, samt tilrettelegging for at forskningsmiljøene gjør dette. 
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Avgrensninger, begrepsavklaringer og forkortelser 

Det er viktig å tydeliggjøre avgrensningen i oppdraget. Et viktig poeng her er at Oxford Research i 
denne sammenhengen i hovedsak har undersøkt satsingenes effekt på prosjektene, og ikke effekten 
prosjektene har hatt på eksempelvis verdiskapingen i næringslivet. Dette valget henger sammen med 
at det fortsatt er for tidlig å undersøke effektene av satsingen ute i næringen.  

OG21 

Olje og gass i det 21. århundret (OG21) «er petroleumsnæringens eget strategiorgan for forskning og utvikling, 
med eget styre oppnevnt av OED og sekretariat lokalisert i Norges Forskningsråd’»1. Organet er satt sammen av 
representanter fra oljeselskapene, leverandørindustrien og forskningsinstitusjonene. Strategien skal bi-
dra til: 

 Effektiv og miljøvennlig verdiskaping på norsk sokkel i flere generasjoner 

 Kompetanse og industri i verdensklasse innenfor petroleum 

OG21 gir anbefalinger til virkemiddelbruk i petroleumsrettet forskning, både hva gjelder statlige mid-
ler og innsatsen næringen selv gjør2. OED forventer at OG21-strategien skal legges til grunn for støtte 
til FoU-prosjekter og aktiviteter innen petroleumsområdet.  

OG21 er organisert i flere tematiske grupper, såkalte Technology Target Areas (TTA) som definerer 
kunnskaps- og teknologibehovene innfor sine områder. 

Kompetanseprosjekt 

Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN)3 er ett av Forskningsrådets virkemidler for næringsrettet fors-
kerutdanning og langsiktig oppbygging av kompetansen i forskningsmiljøene. Tematikken i KPN-
prosjekter tar utgangspunkt i bedrifters kunnskapsbehov. Bedriftene bidrar i prosjektstyringen og -
finansieringen. I kompetanseprosjekter overtar universiteter eller forskningsinstitusjonene rollen som 
søknads- og prosjektansvarlig. Likevel skal minst 20 prosent av prosjektkostnadene dekkes av næ-
ringen, og det forventes at forskningsresultatene vil være relevante og nyttige for samarbeidende be-
drift(er). Næringens kontantbidrag i prosjektene kan brukes til å dekke personalkostnader, herunder 
PhD- og postdoktor-stillinger, samt andre prosjektkostnader.  

Virkemiddelet het tidligere kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB). I rapporten vil vi gjennom-
gående bruke ‘kompetanseprosjekter’ for både kompetanseprosjekter for brukermedvirkning og kom-
petanseprosjekter for næringslivet. I tabellene og figurene forkortes disse med KPN. 

                                                 
1 St.mld.nr. 38 (2003-2004) Om petroleumsvirksomheten 
2 St.meld.nr. 38 (2001-2002) Om olje- og gassvirksomheten 
3 http://www.forskningsradet.no/no/Kompetanseprosjekt_for_ neringslivet/1253963327832 

http://www.forskningsradet.no/no/Kompetanseprosjekt_for_
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Innovasjonsprosjekter 

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN)4, tidligere kalt brukerstyrte innovasjonsprosjekter, er FoU-prosjekter 
med hvor næringslivet finansierer 50 prosent eller mer av prosjektkostnadene og dermed fungerer 
som prosjektansvarlig og –søker. Hensikten er at prosjektet skal føre til innovasjon hos de(n) delta-
kende bedriften(e). Dette ivaretas ved at bedriften(e)har en sentral rolle i prosjektet, og dermed er med 
på å definere relevante problemstillinger, samt står for implementeringen/ kommersialiseringen av 
funnene. I likhet med KPN, kan midlene som tildeles innovasjonsprosjekter benyttes til å dekke per-
sonalkostnader og stipend, så vel som kjøp av eksterne FoU-tjenester.  

I rapporten vil vi gjennomgående bruke ‘innovasjonsprosjekter’ for både brukerstyrte innovasjons-
prosjekter og innovasjonsprosjekter i næringslivet. I tabellene og figurene forkortes disse med IPN. 

Forskerprosjekter 

Forskerprosjekter (FP)5 er prosjekter som er utviklet og gjennomført av en eller flere forskere, og har 
som hensikt å bidra til ‘vitenskapelig fornyelse og utvikling av fagene’6. Det er mulig for forskerprosjekter å 
knytte til seg aktører fra næringen, men det er ikke en forutsetning. Følgelig kan forskerprosjekter ha 
opptil 100 prosent finansiering via tildelinger fra Forskningsrådet. Midlene fra Forskningsrådet kan 
benyttes til rekruttering og til å dekke relevante prosjektkostnader, så vel som kjøp av FoU-tjenester 
og nettverkstiltak.  

Prosjektene kan i større grad ha fokus på grunnforskning enn anvendt og direkte næringsrelevant 
forskning, om ønskelig.  

Institusjonsforankret strategisk prosjekt 

Institusjonsforankret strategisk prosjekt7 (ISP) har som formål å sikre at forskningsmiljøene har høy 
faglig kvalitet innenfor sine tematiske områder, og/eller skal bidra til å bygge opp kompetanse på nye 
områder av strategisk betydning. Det kreves at ISP-prosjekter er forankret i institusjonenes strategiske 
planer. 

Søknadstypen kan benyttes til å støtte prosjektkostnader, herunder personalkostnader, stipend, kjøp 
av FoU-tjenester, nettverkstiltak og avskrivning av utstyr som benyttes i prosjektet. 

 

                                                 
4 http://www.forskningsradet.no/no/Innovasjonsprosjekt_i_ neringslivet/ 1253963327687 
5 http://www.forskningsradet.no/no/Forskerprosjekt/1186753746501 
6 Ibid 
7 http://www.forskningsradet.no/no/Institusjonsforankret_strategisk_prosjekt/1186753746609  

http://www.forskningsradet.no/no/Innovasjonsprosjekt_i_
http://www.forskningsradet.no/no/Institusjonsforankret_strategisk_prosjekt/1186753746609
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Forprosjektstøtte 

Forprosjektstøtte8 er en ordning for å gi støtte til forberedende forskning/ utredning og andre tiltak 
for å utarbeide et hovedprosjekt. Forprosjektmidlene kan dekke kostander knyttet til personalkostna-
der, kjøp av FoU-tjenester og nettverkstiltak.  

Målgruppen for forprosjektstøtte er særlig små og mellomstore bedrifter som mangler ressurser og/ 
eller erfaring med forsyningssystemet til å klare å utvikle prosjektsøknader på egen hånd. 

Grensesprengende teknologi 

Grensesprengende teknologi (GT)9 er et nytt tiltak for å gi støtte til prosjekter med høyere risiko enn 
de ordinære søknadstypene. Samtidig skal prosjektene ha betydelig kommersielt potensial for petrole-
umsindustrien dersom de lykkes. Målgruppen for prosjektene er bedrifter og forskningsinstitutter, 
ikke UoH-sektoren. Bedrifter kan få dekket inntil 70 prosent av prosjektkostnadene, og forskningsin-
stituttene kan få dekning for inntil 100 prosent. 

Grensesprengende teknologi skiller seg ut fra de ordinære søknadstypene ved andre vurderingskrite-
rier og andre prosedyrer for oppfølging. Prosjektsøknadene vurderes i to omganger hvor der først 
vurderes prosjektideen og dens betydning for petroleumsindustrien. Følgende kriterier10 legges til 
grunn: 

1. Prosjektleders og prosjektgruppens kvalifikasjoner og erfaring 
2. Prosjektets forskningsgrad 
3. Gjennomføringsevne 
4. Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet 

Søkere som oppnår karakter 4 eller høyere gis tilbakemelding og får anledning til å videreutvikle pro-
sjektsøknaden. Søknadene vurderes deretter av et ekspertpanel. Søker får også anledning til å presen-
tere søknaden for panelet. 

Prosjektene som får bevilgning har årlige oppfølgingsmøter med programmet. I tillegg kommer en 
midtveisevaluering hvor det tas stilling til om prosjektet bød justeres, forseres eller termineres. Midt-
veisevalueringen skal bidra til å opprettholde fokus på potensial for fremtidig kommersialisering av 
teknologien. 

Grensesprengende teknologi-prosjekter føres i programmets portefølje i kategorien «Annen støtte» 

 

                                                 
8 http://www.forskningsradet.no/no/Forprosjekt/1186753746837 
9 http://www.forskningsradet.no/no/Detaljutlysning/PETROMAKS2/1253997246377?aktId=1253997245832&lang= 
no&progId=1253978200185&visAktive=false  
10 Kriterier i utlysningen " Forskning for grensesprengende teknologi", PETROMAKS2, 17.06.2014 

http://www.forskningsradet.no/no/Detaljutlysning/PETROMAKS2/1253997246377?aktId=1253997245832&lang=%20no&progId=1253978200185&visAktive=false
http://www.forskningsradet.no/no/Detaljutlysning/PETROMAKS2/1253997246377?aktId=1253997245832&lang=%20no&progId=1253978200185&visAktive=false
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Tellekanter 

Tellekanter er betegnelsen på en rekke indikatorer for «de relativt kortsiktige resultatene som er direkte knyttet 
til eller er en leveranse fra forskningen, for eksempel publiserte rapporter og artikler. De inkluderer også enkle indika-
torer for nyetablering av foretak og antall nye produkter og prosesser som indikatorer for innovasjoner»11. 

Prosjektleder og prosjektansvarlig 

Vi skiller i det følgende mellom prosjektansvarlig og prosjektleder. Førstnevnte er eieren av prosjektet, 
og står økonomisk ansvarlig for prosjektet, og er forpliktet overfor Forskningsrådet å sørge for at 
prosjektet gjennomføres i henhold til kontrakten. Prosjektansvarlig må være en norskregistrert insti-
tusjon, bedrift eller virksomhet. Prosjektleder er den personen som på vegne av prosjektansvarlig in-
stitusjon/bedrift har ansvar for prosjektets faglige framdrift12. I figurer vil prosjektansvarlig forkortes 
med PA, mens PL står for prosjektleder. Forkortelsen SP står for samarbeidspartner. 

Karaktersystemet 

I søknadsvurderingen benytter PETROMAKS2 Forskningsrådets karakterskala. Det benyttes som re-
gel en karakterskala med sju karakterer, hvor 7 er toppkarakteren (Fremragende) og 1 er verst (Dår-
lig)13. 

  

                                                 
11 Årsrapport 2010, Norges forskningsråd 
12 http://www.forskningsradet.no/no/Generelle_krav/1183468209213  
13 http://www.forskningsradet.no/no/Soknadsbehandling/1183468209195  

http://www.forskningsradet.no/no/Generelle_krav/1183468209213
http://www.forskningsradet.no/no/Soknadsbehandling/1183468209195
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Forkortelser 

Her gis en oversikt over forkortelser som benyttes i denne rapporten.  

Tabell 1: Forkortelser i denne rapporten 

Forkortelse Betydning Forkortelse Betydning Forkortelse Betydning 

ASD 
Arbeids- og sosialdeparte-
mentet 

IPN 
Innovasjonsprosjekt i næringsli-
vet 

PA Prosjektansvarlig 

CMR 
Christian Michelsen Rese-
arch AS 

KD Kunnskapsdepartementet PL Prosjektleder 

DAC 
OECDs Development As-
sistance Committee 

KPN 
Kompetanseprosjekt i næringsli-
vet 

SMB 
Små og mellomstore 
bedrifter 

EU Den europeiske union n Antall observasjoner SP Samarbeidspartner 

FoU Forskning og utvikling NGU 
Norges geologiske undersø-
kelse 

TTA 
Technology Target 
Area, OG21 

FP Forskerprosjekt NSD Norsk senter for forskningsdata UiA Universitetet i Agder 

GT 
Grensesprengende tekno-
logi 

NTNU 
Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet 

UiB Universitet i Bergen 

HiT Høgskolen i Telemark OECD 
Organisasjonen for økonomisk 
samarbeid og utvikling 

UiO Universitetet i Oslo 

HMS Helse, miljø og sikkerhet OED Olje- og energidepartementet UoH 
Universitet og høy-
skole 

IFE Institutt for energiteknikk OG21 Olje og gass i det 21. århundre   

Kilde: Oxford Research AS 

 

Evalueringen av HMS-satsingen i PETROMAKS og PETROMAKS2 

Oxford Research har på oppdrag for Norges forskningsråd evaluert HMS-satsingen i PETROMAKS 
og PETROMAKS2. Evalueringen finner at HMS-satsingen er innrettet på en hensiktsmessig måte 
som skaper relevant forskningsaktivitet. Det anbefales at satsingen videreføres, dog med noen juste-
ringer. 

Rapporten kan lastes ned her: http://oxfordresearch.no/publikasjoner/petromaks.aspx 

   

http://oxfordresearch.no/publikasjoner/petromaks.aspx
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1. Om PETROMAKS2 

Satsningen er organisert som et av Forskningsrådets Store programmer og erstatter PETROMAKS 
som løp ut i 2013. Hovedmålet med PETROMAKS og PETROMAKS2 er nedfelt i programplanen: 
«Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved 
at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.» 

PETROMAKS2 skal som ett av flere store programmer i Forskningsrådet, bidra til å realisere strate-
gier og planer utarbeidet gjennom regjeringens strategiinitiativ OG21 (Olje og gass i det 21. århundre).  

 

1.1 MÅLSETTINGER OG INNRETNING 

I programplanen for 2013-2022 er det beskrevet følgende hovedmål for programmet. Det skal bidra 
til ny kompetanse og innovasjoner som vil føre til: 

 Reduksjon av miljøpåvirkning og risikonivå tilknyttet petroleumsaktiviteter på norsk sokkel 

 Økt utvinning fra eksisterende og nye felt 

 Flere funn av olje og gass 

 Mer miljøvennlig og kostnadseffektiv boring og brønnteknologi 

 Kostnads- og energieffektive produksjonsløsninger for norsk sokkel 

 Forbedrete løsninger for helse-, arbeidsmiljø og sikkerhet 

 Styrket petroleumsrelatert næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt 

 Kompetanseutvikling og rekruttering tilpasset samfunnets og næringslivets behov. 

PETROMAKS2 prioriterer fem tematiske områder: 1) Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig tek-
nologi, 2) Leting og økt utvinning, 3) Kostnadseffektiv boring og intervensjon, 4) Fremtidens tekno-
logi for produksjon, prosessering og transport, og 5) Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget syk-
dom og skader i petroleumsvirksomheten14. 

Målgruppen for PETROMAKS2 er høgskoler og universiteter, instituttene og næringslivet. Program-
met dekker grunnforskning, anvendt forskning og teknologisk utvikling. Dette inkluderer langsiktig 
kompetansebygging, forskerutdanning og innovasjon. Disse elementene er sentrale for å videreutvikle 
konkurransekraften og utnytte ressursene på sokkelen mest mulig optimalt. Videre støtter programmet 
opprettelsen av nettverk, styrking av allianser og fasilitering av ulike typer samarbeid med verdens 
fremste vitenskapelige og teknologiske institusjoner gjennom prosjektene, samt programmets interna-
sjonale samarbeid og møteplasser. 

                                                 
14 Temaområde 5 ble evaluert av Oxford Research i 2015 
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1.1.1 Internasjonalt samarbeid 

En viktig del av programmet er internasjonalt samarbeid. Her er målet å kunne bidra i å styrke norske 
fagmiljøer gjennom samarbeid med verdensledende internasjonale aktører, samt å kunne fremme 
norske fagmiljøers interesse på en internasjonal arena innen petroleumsforskning. Da norsk sokkel 
anses som teknologiledende innen flere områder kan denne erfaringen være grunnlag for et interna-
sjonalt markedspotensial. For PETROMAKS2 er dette samarbeidet særlig rettet mot Nord-Amerika, 
Russland og Brasil.  

1.1.2 Kommunikasjon og formidling 

En viktig aktivitet i programmet er kontinuerlig kommunikasjon og formidling. I programplanen fra 
2013 oppgis det flere konkrete mål for kommunikasjon som systematisk verktøy: 

 Gi større tilfang av søkere 

 Formidle resultater og nytte av forskning 

 Fremme faktaunderlag 

Informasjon om programmet og dets mål formidles gjennom publisering på programmets nettside, 
månedlige nyhetsbrev, møteplasser, rapportering, eksempelsamlinger, oppslag i media samt gjennom 
deltakelse på nasjonale og internasjonale seminar. Hovedmålgruppene for kommunikasjon er depar-
tementene og andre myndigheter på den ene siden, og forskningsmiljøene og næringslivet på den 
annen side. 
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1.2 FINANSIERING 

PETROMAKS2 er finansiert av Olje- 
og energidepartementet og Kunn-
skapsdepartementet. Det tilføres også 
midler fra Arbeids- og sosialdeparte-
mentet (ASD), men disse er øremerket 
til HMS-satsingen til PETROMAKS2. 
Videre er også Kunnskapsdepartemen-
tet (KD) blant finansiørene. 

Programmets ramme har fra 2013 til 
2016 økt fra 239 millioner kroner til 
279 millioner kroner. 

Olje- og energidepartementet (OED) 
forutsetter i sine tildelingsbrev til pro-
grammet at OG21-strategien skal leg-
ges til grunn for støtte til prosjekter og 
aktiviteter. Midlene fra OED er i stor 
grad frie midler, i den forstand at de ikke er knyttet til særskilte aktiviteter eller tematikker. Unntaket 
her er forskning rettet mot energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp, som det øremerkes 
25 millioner kroner til15. Videre mottar programmet midler fra Kunnskapsdepartementet. 

  

                                                 
15 Olje- og energidepartementets tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2014, 2015 og 2016 

 
Kilde: Norges forskningsråd | Oxford Research AS 
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Figur 1: Bevilgninger til PETROMAKS2, fordelt etter departement, i mill. kr. 
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2. Formål og metode 

2.1 FORMÅL OG ORGANISERING 

Overordnet er formålet med underveisevalueringen å fremskaffe informasjon om programmet styres 
på en slik måte at faglige og strukturelle mål i programplanen nås. I tillegg fremkom det av konkur-
ransegrunnlaget at det var viktig for Norges forskningsråd å fremskaffe kunnskap om programmets 
omdømme hos interessentene. 

Underveisevalueringen gjennomføres av en ekspertgruppe og et sekretariat. Oxford Research har hatt 
rollen som sekretariat og forståelsen av denne funksjonen har hvilt på følgende momenter: 

1. Å være faglig tilrettelegger for ekspertgruppens møter med sekretariatet  
2. Å bidra til å utvikle et evalueringsdesign 
3. Å gjennomføre datainnsamlingen  
4. Å gjennomføre analyser av datamaterialet for ekspertgruppen (der det ikke handler om forsk-

ningskvalitet), samt å sammenstille og presentere funn for ekspertgruppen 
5. Å utarbeide en rapport for videre bruk for ekspertgruppen. Rapporten vil utarbeides i et for-

mat som gjør at den kan benyttes selvstendig. 
6. Presentasjon for Divisjonsstyret 

I etterkant av denne underveisrapporten utarbeidet av Oxford Research, vil ekspertgruppen utarbeide 
et notat som tar for seg gruppens innspill, anbefalinger og refleksjoner. 

2.1.1 Problemstillinger 

Konkurransegrunnlaget som lå til grunn for dette oppdraget skisserte en rekke relevante problemstil-
linger. For å kunne se de ulike problemstillingene i forhold til hverandre og gjennomføre en helhetlig 
analyse, har Oxford Research valgt å sette evalueringen inn i et mer helhetlig rammeverk. Denne un-
derveisevalueringen er derfor tuftet på en tilpasset versjon av OECDs DAC-kriterier.  

Disse kriteriene har stor relevans for de overordnede momentene som underveisevalueringen dekker. 
Tre av kriteriene har vært særlig viktige for å gjennomføre en strategisk analyse av hele satsingen, og 
har således vært utgangspunktet for grupper av hovedproblemstillinger; 

 Relevans. I hvilken grad er satsingens målsetninger og aktiviteter relevante? Er det sammen-
heng mellom målsetningene i programmet og hva slags typer virkemidler som er tatt i bruk? 
Har programmet lykkes med å mobilisere relevante fagmiljøer? 

 Styring og organisering. I hvilken grad er programmet organisert på en hensiktsmessig måte? 
Kan styring av satsningen forbedres? Styres programmet på en slik måte at faglige og struktu-
relle mål i programplanen nås?  

 Måloppnåelse. I hvilken grad nås satsingens målsetninger, og i hvor stor grad skyldes de 
oppnådde resultatene PETROMAKS 2? Ville de blitt oppnådd uten denne? Er forutset-
ningene for måloppnåelse på plass? 
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2.2 EVALUERINGSDESIGN 

2.2.1 Dokumenter 

Oxford Research har gjennomgått en omfattende mengde dokumenter i forbindelse med evalue-
ringen, herunder tildelingsbrev, programplaner og strategidokumenter, utlysninger, årsrapporter, pro-
grammets portefølje av prosjekter, med videre. 

Dokumentene har vært sentrale i analysene av data knyttet til samtlige problemstillinger  

2.2.2 Intervjuer 

Oxford Research har til sammen gjennomført 15 intervjuer med representanter fra Norges forsk-
ningsråd (programkoordinator og andre i administrasjonen samt programstyret), prosjektledere, sam-
arbeidspartnere, representanter for offentlige myndigheter og andre interessenter. 

Intervjuguidene som ble benyttet i intervjuene er tilpasset den enkelte informantgruppen og godkjent 
av Norges forskningsråd og ekspertgruppen.  

2.2.3 Nettverksanalyse 

Basert på data fra Norges forskningsråd har Oxford Research laget en nettverksanalyse med involverte 
aktører i prosjektene som har fått støtte gjennom programmet. Analysen viser hvor sentrale aktørene 
er i forhold til det samlede miljøet, samt hvor mye aktørene har valgt å samarbeide om prosjektene.  

Nettverksanalyse er et verktøy som ofte benyttes i forbindelse med sosiale nettverk for å tydeliggjøre 
informasjonsflyten mellom deltakerne. Videre kan analysen benyttes til å påvise hvilke personer i nett-
verket som kan ha stor innflytelse gjennom sine forbindelser. De samme prinsippene kan overføres 
til analyse av samarbeid mellom forskningsinstitusjoner. En slik analyse vil kunne illustrere blant annet: 

 Hvem som er de mest sentrale aktørene i PETROMAKS2s portefølje 

 Hvilke miljøer som samarbeider 

 Hvor det er hyppigst samarbeid mellom institusjonene 

 Internasjonalt samarbeid 

Punktene over gir et inntrykk av hvilke miljøer som inngår i PETROMAKS2-finansierte prosjekter. I 
tillegg ser vi på hvilke miljøer som mobiliseres til å delta i søknadsprosessen, men som ikke når gjen-
nom. Samlet gir dette et overblikk over programmets mobilisering av miljøene. Analysen fanger imid-
lertid ikke opp eventuelle relevante miljøer som ikke søker om prosjektmidler, eller som ikke inngår i 
PETROMAKS2-prosjekter som samarbeidspartnere. 

Nettverksanalysen i denne rapporten baserer seg på en gjennomgang av samarbeidsrelasjonene i 101 
prosjekter som har fått finansiering gjennom PETROMAKS2 per juli 2016. Utvalget består av fors-
kerprosjekter, innovasjonsprosjekter i næringslivet, kompetanseprosjekter, forprosjekter og prosjekter 
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som faller under kategorien Annen støtte (i praksis GT-prosjekter). I noen tilfeller er det avvik mellom 
prosjektansvarlig institusjon og arbeidsgiver for prosjektleder. Vi har her valgt å ta utgangspunkt i 
prosjektansvarlig institusjon, da disse har det formelle eierskapet til prosjektet.  

Enhetene i analysen er relasjonene mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnere, ikke innbyrdes 
relasjoner mellom samarbeidspartnere. Med utgangspunkt i at det er usikkert om det faktisk er inn-
byrdes samarbeid mellom partnerne, gir det ikke mening å analysere potensielle relasjoner mellom 
disse. 

Analysen gjennomføres på instituttnivå. Så vidt det har latt seg gjøre, har vi forsøkt å spesifisere hvilket 
institutt prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne representerer, fremfor overordnet institusjon. Ek-
sempelvis tar vi utgangspunkt i at en forsker representerer Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofy-
sikk ved NTNU (forkortelse: IPT NTNU), fremfor å angi NTNU16. Det er likevel flere tilfeller hvor 
det ikke har vært mulig å identifisere hvilket institutt eller organisatorisk underenhet den enkelte fors-
ker eller næringspartner representerer. Universitets- og instituttnavn uten forstavelse må derfor regnes 
som uspesifisert. Dette medfører at nettverksanalysen blir noe mindre presis. I analysen gir dette også 
såkalte self-loops, det vil si at det kan se ut som om et institutt eller en organisasjon samarbeider med 
seg selv, når det reelt sett er samarbeid mellom ulike avdelinger eller institutter som foregår. For en-
kelthetens skyld tar vi ikke hensyn til disse her. Dette gjelder i relativt få tilfeller, slik at den overord-
nede analysen kan dermed sies å ha tilstrekkelig presisjon til at den gir nyttig kunnskap og innsikt. 

For å illustrere nettverket og hente ut relevant statistikk, ble nettverksanalyseprogrammet Cytoscape 
3.3 og programtillegget MCODE benyttet. 

2.2.4 Spørreundersøkelse 

I forbindelse med evalueringen ble det sendt ut spørreundersøkelser til deltakerne i PETROMAKS2-
finansierte prosjekter, og prosjekter som har søkt om, men ikke fått støtte fra programmet. Spørre-
undersøkelsene ble utarbeidet i samarbeid med Norges forskningsråd og ekspertgruppen for evalue-
ringen. 

Det ble gjennomført tre spørreundersøkelser, en til prosjektledere i prosjektene som har fått bevilg-
ning, en til samarbeidspartnerne i prosjektene og en til prosjektledere og deltakere i avslåtte prosjekter. 
I flere tilfeller var informantene aktuelle for to eller tre spørreundersøkelser gjennom sine roller i ulike 
prosjekter. I slike situasjoner har vi prioritert bevilgede prosjekter over avslåtte prosjekter, og pro-
sjektlederrollen over rollen som samarbeidspartner. Videre har vi valgt å ikke invitere internasjonale 
samarbeidspartnere i denne undersøkelsen. 

                                                 
16 I enkelte tilfeller har det også vært nødvendig å skille mellom hvor institusjon holder til. SINTEF Materialer og kjemi har 
eksempelvis kontorer i både Trondheim og Oslo. 
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Prioriteringen med hensyn til bevilgede prosjekter betyr at flere som har besvart spørreundersøkelsene 
rettet mot prosjektledere og samarbeidspartnere, har erfaringer med avslag på tidligere prosjektsøkna-
der i tillegg. På den annen side har de som har svart på undersøkelsen for avslåtte prosjekter ikke fått 
innvilget prosjekter gjennom PETROMAKS2. 

Respondentene ble bedt om å svare på bakgrunn av det konkrete prosjektet de inngår i. De som har 
ledet flere prosjekter (eller vært samarbeidspartnere i flere prosjekter), ble bedt om å svare på bakgrunn 
av et avsluttet prosjekt. Gjennom spørreundersøkelsen har vi belyst totalt 79 av 112 bevilgede pro-
sjekter og 117 av 393 avslåtte prosjekter. Flere prosjekter har samme prosjektleder. For å minske byr-
den på forskningsmiljøene, ble prosjektlederne spurt om kun ett prosjekt. 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i perioden mai-juni. Respondentene som ikke hadde svart innen 
fristen, mottok to purringer. Det ble også sendt ut en påminnelse om undersøkelsen fra Norges forsk-
ningsråd på epost til de som ikke har svart. Noen respondenter har falt fra underveis. Vi har likevel 
valgt å inkludere svarene i undersøkelsen dersom de har kommet over halvveis i undersøkelsen. 

En rekke respondenter nektet å delta i spørreundersøkelsen. Videre har vi ikke lykkes med å sende ut 
invitasjon til noen respondenter grunnet ugyldige epostadresser. Fratrukket disse, er populasjonen for 
henholdsvis prosjektlederne, samarbeidspartnerne og deltakerne i avslåtte prosjekter (det vil si pro-
sjektleder og samarbeidspartnere) 102, 226 og 588. Svarprosenten for spørreundersøkelsene ligger på 
56 % (prosjektleder), 34 % (samarbeidspartnere) og 26 % (avslåtte). 

Tabell 2: Feilmarginene i spørreundersøkelsene 

Spørreundersøkelse Sendt ut til* Besvart Feilmarginer (95 %) 

Prosjektledere 102 57 8,6 % 

Samarbeidspartnere 226 76 9,1 % 

Avslåtte 588 152 6,8 % 
* Fratrukket respondenter som nektet å delta og som ikke fikk invitasjon fordi det ikke forelå gyldig epostadresse 
Kilde: Oxford Research AS 

 

Alle figurene og tabellene i denne rapporten baserer seg på data fra spørreundersøkelsen, med mindre 
annet er oppgitt i kildehenvisningen. 

2.2.5 Refleksjoner rundt datamaterialet 

Det har i denne undersøkelsen ikke vært mulig å gjennomføre en frafallsanalyse av respondentene i 
spørreundersøkelsene.  Vi har dermed ikke kunnet kontrollere om det er systematiske skjevheter mel-
lom institusjonene som har svart og institusjonene som ikke har svart. En slik øvelse forutsetter data 
om brukerne, som i ikke har vært tilgjengelig i dette oppdraget.  
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Videre ser vi relativt høye feilmarginer for svarene i spørreundersøkelsen. Det betyr at det er stor 
statistisk usikkerhet knyttet til generalisering fra svarene i undersøkelsen til populasjonen17.  

Intervjuene i denne undersøkelsen er gjennomført med et begrenset antall aktører. Informantene i 
intervjuene er valgt ut strategisk på bakgrunn av sin rolle og plassering i FoU-systemet, og forventes 
å ha god kjennskap til det. Holdningene og vurderingene behøver ikke være representative for gruppen 
informanten er valgt ut fra, men er som regel godt fundert. 

Funnene fra undersøkelsen bør derfor anses som uttrykk for respondentenes og informantenes hold-
ninger og vurderinger, og kun i begrenset grad som representative for populasjonen. 

I spørreundersøkelsen har vi gjennomgående testet for signifikans på bakgrunnsvariabler som rolle i 
prosjektet, søknadstype og næringsbakgrunn. Sistnevnte er imidlertid nesten alltid sammenfallende 
med søknadstype. Der det er signifikante forskjeller, markeres dette i figurene med stjerne ( * ) og 
utdypes i teksten.  

                                                 
17 Konkret betyr en feilmargin på nesten 9 % at vi med 95 % sannsynlighet kan si at fordelingen i utvalget gjenspeiler 
fordelingen i populasjonen med +/- 9 %. Dersom 50 % av utvalget mener noe, vil mest sannsynlig mellom 41 % og  
59 % av populasjonen mene det samme. 
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3. Relevans 

For å kartlegge programmets interne relevans, har Oxford Research gjennomgått programmets impli-
sitte programteori. Ved å beskrive og diskutere programteorien for programmet, vil vi belyse hvorvidt 
PETROMAKS2s aktiviteter og innretning er egnet til å nå målene som er satt for programmet. Ho-
vedkilden for analysen er programplanen og handlingsplanen for programmet. Vi trekker imidlertid 
også på empiri gjennom brukernes tilbakemeldinger på hvordan relevansen i programmets målset-
ninger og utlysninger oppleves. 

 

3.1 HVA ER PROGRAMTEORI? 

Ideelt sett skal et offentlig tiltak, slik som et 
forskningsprogram, bygge på en endrings-
teori. I dette ligger det en forventning om at 
programmets utforming bygger på visse fo-
restillinger om sammenhenger mellom inn-
sats og mål. Programmets aktiviteter skal 
være valgt ut fordi det er sannsynlig at de gir 
et ønsket resultat. Disse grunnleggende an-
tagelsene om sammenheng mellom innsats 
og resultater og mål, er programmets under-
liggende endringsteori eller programteori.  

En programteoretisk tilnærming til evalue-
ringen handler om å skrive ut og synliggjøre 
hvordan programmet er tenkt å skulle fung-
ere. Vi skal gjøre den underliggende pro-
gramteorien eller endringsteorien eksplisitt. 
Formålet er å forsøke å forstå hvordan et 
tiltak leder til en effekt. I dette ligger det at 
dette også er et evalueringsverktøy som skal 
tydeliggjøre programmets deler og sam-
menhengen mellom dem. 

 

3.2 RASJONALE BAK PROGRAMMET 

PETROMAKS2 (2013-2022) er en videreføring av PETROMAKS-programmet som ble opprettet i 
2004 som et av Forskningsrådets sju store programmer med hensikten å samle det meste av offentlig 
finansiert petroleumsforskning i ett program. Grunnlaget for forskning og utvikling i petroleumsnæ-
ringen er OG21-strategien som definerer fire prioriterte områder: 

En god programteori består av flere momenter 

 En beskrivelse av de ønskede endringene, hensikten, 
som innsatsen er satt inn for å skape. Hensikten kan 
være kjent eller ukjent, eksplisitt eller implisitt, nor-
mativ eller kausal, omforent eller delt blant impli-
serte aktører, oppnådd eller i ferd med å oppnås, etc.  

 Hensikten er operasjonalisert i logiske målformule-
ringer, som er klare og i samsvar med satsingens hen-
sikt.  

 En systematisk beskrivelse av tiltak, prosjekter og 
handlinger som inngår i satsingen.  

 En beskrivelse av antatt kausalitet, det vil en beskri-
velse av hvordan programmets aktiviteter er antatt å 
skulle påvirke hverandre og gi ønskede effekter. 

 Beskrivelse av aktørbilde – hvem er ‘eiere’ av hensik-
ten, hvem skal gjennomføre satsingen, hvem er mål-
gruppen, etc.  

 En beskrivelse av mulige utilsiktede (inngår ikke i in-
tervensjonenes hensikt) sideeffekter. 

 
 
Kilde: Oxford Research AS 
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1. Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi 
2. Leting og økt utvinning 
3. Kostnadseffektiv boring og intervensjon 
4. Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport 

 
OG21 ser Forskningsrådet og PETROMAKS2 sin rolle som en av flere implementører av den nasjo-
nale forskningsstrategien gjennom stimulering til anvendt forskning, involvering av relevante interes-
senter for FoU i petroleumssektoren, kompetanseheving og rekruttering til sektoren. OG21-strategien 
og programplanen samsvarer i stor grad, men det er også gjort endringer, både innenfor områdene i 
OG21-strategien og utenfor. 

I tillegg til OG21s tematiske prioriteringer har Forskningsrådet også fått i oppdrag fra ASD å ivareta 
den offentlig finansierte helse-, miljø- og sikkerhetsforskningen (HMS) i petroleumsnæringen. Forsk-
ningsrådet har valgt å inkludere dette som femte temaområde i PETROMAKS2. Til forskjell fra de 
fire første områdene er HMS-satsingen finansiert via midler fra ASD, og ikke fra OED. 

Fra Forskningsrådets side er programmet ment å fungere som et ledd i Forskningsrådets egne strate-
gier for nordområdeforskning, internasjonalt samarbeid og innovasjon, samt rådets overordnede stra-
tegi «I front for forskningen (2009-2012)» og etterfølgeren «Forskning for innovasjon og bærekraft 
(2015-2022)». 

 

3.3 MÅLHIERARKIET I PETROMAKS2 

Øverst for Forskningsrådet og alle programmene under, er det definert tre overordnede mål om 1) 
økt kvalitet, kapasitet og relevans i norsk forskning, 2) god ressursutnyttelse og hensiktsmessig ar-
beidsdeling, samhandling og struktur i forskningssystemet, 3) bruk av forskningsresultatene i næ-
ringen, samfunnet og forvaltningen18. Disse målene er gjeldende for alle programmer i Forskningsrå-
det. Særskilt for petroleumsforskningen gjelder; Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra 
til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig 
forsvarlige rammer. Hovedmålet for PETROMAKS2-programmet er uendret fra forgjengeren. 

Programmet skal gjennom finansiering av både grunnleggende forskning og anvendt forskning bidra 
til innovasjon og kompetanse som forventes å føre til at det oppnås følgende delmål nedfelt i pro-
gramplanen: 

 Reduksjon av miljøpåvirkning og risikonivå tilknyttet petroleumsaktiviteter på norsk sokkel 

 Økt utvinning fra eksisterende og nye felt  

 Flere funn av olje og gass 

 Mer miljøvennlig og kostnadseffektiv boring og brønnteknologi 

 Kostnads- og energieffektive produksjonsløsninger på norsk sokkel 

                                                 
18 Tildelingingsbrevene fba Olje- og energidepartementet til Norges Forskningsråd, 2013 og 2014. 
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 Forbedrede løsninger for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet 

 Styrket petroleumsrelatert næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt  

 Kompetanseutvikling og rekruttering tilpasset samfunnets og næringslivets behov  

Programmets delmål gjenspeiler i stor grad de overordnede tematikkene i OG21, samt HMS-satsingen. 
Videre er nærings-, kompetanse- og kapasitetsutvikling inkludert.  

I prosessen mot å oppnå hoved- og delmålene skal programmet stimulere til økt innovasjonstakt i 
næringslivet og til kompetanseutvikling og rekruttering. Det forventes at programmet bidrar til å rea-
lisere prosjekter og aktiviteter av høy kvalitet, som ellers ikke ville blitt gjennomført, eller i et begrenset 
omfang. Videre skal programmet bidra til samarbeid og nettverksbygging mellom forskjellige aktører 
fra forskningssektoren og fra industrien. I tillegg skal programmet bidra til internasjonalisering av 
forskningen, økt konkurransekraft blant norske bedrifter, så vel som kommunikasjon og formidling 
av resultater fra forskningen.  

PETROMAKS2 erkjenner at problemstillingene i næringen i stor grad krever fler- og tverrfaglig forsk-
ning og samarbeid mellom industrien og forskningsmiljøene. Det er også ambisjoner om spredning 
av kunnskapen fra petroleumsforskning til andre sektorer. 

Sammenhengen mellom målene på de ulike nivåene illustreres nedenfor. Vi merker oss at de siste to 
delmålene for PETROMAKS2, som handler om næringsutvikling og kompetanseutvikling også kan 
regnes som prosessmål. 

Figur 2: Nivåene for målene for PETROMAKS2 

 
Kilde: Oxford Research AS 

 

3.4 PROGRAMMETS OG FORSKNINGSRÅDETS VIRKEMIDLER 

Forskningsrådet og PETROMAKS2-programmet har en rekke ulike virkemidler for å realisere målene 
for petroleumsforskningen. Verktøyene er tett koblet til prosessmålene for programmet.  

Prosessmål

• Økt innovasjonstakt 

• Kompetanseutvikling 

• Rekruttering 

• Realisering av gode prosjekter

• Nettverksbygging og fasilitering 
av samarbeid

• Internasjonalisering av 
forskningen 

• Økt konkurransekraft for 
næringen 

• Formidling av resultater

Delmål

• Reduksjon av 
miljøpåvirkning

• Økt utvinning

• Flere funn

• Miljøvennlig og 
effektiv boring og 
intervensjon

• Bedre løsninger for 
HMS

• Næringsutvikling

• Kompetanseutvikling

Hovedmål

• Økt verdi-
skapning for 
samfunnet

• Optimal 
utnyttelse av 
ressurser 
innenfor de 
miljømessige 
rammene



 

19 
 

Underveisevaluering av PETROMAKS2  

Forskningsrådets primære virkemiddel for å oppnå målene for PETROMAKS2 er bevilgninger til 
forskningsprosjekter. Gjennom finansiering til forskerprosjekter og kompetanseprosjekter i nærings-
livet vil Forskningsrådet bidra til kompetanseheving og -utvikling i forskningsmiljøene og i næringen. 
Innovasjonsprosjektene i næringslivet på sin side er sentrale verktøy for næringsutvikling. Prosjektene 
som støttes forventes å ha høy kvalitet og støtten skal være utløsende for prosjekter som forsknings-
miljøene eller næringen ikke hadde gjennomført med samme omfang og/eller tidsskjema.  

I tillegg til de tre søknadstypene benytter programmet seg av Forprosjektstøtte og Grensesprengende 
prosjekter. Førstnevnte er ment som et verktøy for å stimulere FoU-aktører som ellers ikke har midler 
til det, til å løfte frem ideer til større forskningsprosjekter. Grensesprengende prosjekter på sin side 
handler om å støtte prosjekter med særskilt risiko, men desto høyere potensial for forsknings- og 
innovasjonsmessige gevinster. 

Etter en vurdering av prosjektene gjennom eksperter og en påfølgende innstilling fra programadmini-
strasjonen velger programstyret prosjektene som får bevilgning. Her arbeider styret strategisk og har 
mulighet til å prioritere blant søknadene. Gjennom aktiv porteføljestyring vil programstyret sørge 
for at porteføljen av nye prosjekter til enhver tid er i takt med sektorens og næringens behov, og at en 
hensiktsmessig balanse mellom temaområdene ivaretas. 

Det anmerkes her at bevilgningene ikke bare gir resultater for prosjektene som har fått støtte, men 
kan også få konsekvenser for avslåtte prosjekter. Tilbakemeldingen på avslåtte prosjektsøknader og 
oppfølgingsmøter med søkerne kan bidra til å heve kvaliteten på søknaden, slik at den kan få tilsagn 
på et senere tidspunkt, eller at prosjektet gjennomføres uten støtte fra Forskningsrådet, og potensielt 
med bedre kvalitet, basert på tilbakemeldingene fra Forskningsrådet. 

Merk at prosjekter som forventes å direkte styrke næringen gjennom kompetanse og/ eller innovasjon, 
forutsetter en viss egenandel fra industripartnerne som deltar (IPNer) eller kontantfinansiering 
(KPNer). 

Sentralt i Forskningsrådets arbeid med å stimulere til forskning med høy kvalitet er utlysningene. 
Gjennom utlysningene har programmet muligheten til å styre forskningssøknadene både tematisk og 
med tanke på prosess og form. Ved å velge vide eller snevre utlysninger kan programmet sørge for 
ønsket balanse mellom de ulike temaene for forskningen. Videre formulerer programmet kriterier for 
tildeling som virker styrende for prosjektsøknadene. For eksempel har prosjekter høyere sannsynlighet 
for å få bevilgninger dersom der et internasjonalt samarbeid i prosjektet.  

Programmet har ved flere anledninger benyttet seg av fellesutlysninger (med bl.a. MAROFF, 
PETROSAM, SYKEFRAVÆR, NANO2021) og samarbeid om utlysninger (med ENERGIX). 
Disse fellesutlysningene produserer prosjekter som befinner seg i grenselandet mellom programmene, 
og som risikerer å ikke få bevilgning fra et enkelt program. Videre benyttes også fellesutlysninger med 
institusjoner tilsvarende Forskningsrådet i andre land (herunder Russland og Brasil) som et verktøy 
for økt internasjonalisering. 
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I forlengelsen av PETROMAKS2-programmet ligger DEMO 2000 som kan ta videre resultater og 
innovasjoner fra prosjektene og kan gi støtte til utvikling og testing av prototyper. DEMO 2000 fung-
erer dermed som et ekstra virkemiddel utenfor PETROMAKS2, for å sikre implementering av inno-
vasjoner. Programmene har et tett samarbeid og har felles konferanser for brukerne. 

Forskningsrådet og programmet stiller krav til prosjektene om å levere framdriftsrapporter som viser 
progresjon i prosjektene og resultater. Det registreres blant annet ulike tiltak for formidling og publi-
sering, samt innovasjon i næringen. Slik rapportering bidrar til å rette fokus mot ønskede utfall fra 
prosjektene overfor prosjektdeltakerne og kan således sies å være et ytterligere virkemiddel for Forsk-
ningsrådet. Samtidig gjennomføres siste rapportering for avsluttede prosjekter kort tid etter at pro-
sjektet er ferdig. Eventuelle resultater som blir til på et senere tidspunkt, blir ikke fanget opp. 

Grensesprengende teknologi et lagt opp med ekstra oppfølging og en underveisevaluering, slik at pro-
sjektdeltakerne har incentiv til å skaffe resultater (eller sannsynliggjøre fremtidige resultater) fort.  

Programmet driver også med utstrakt kommunikasjon og formidlingsarbeid. Gjennom nyhetssaker, 
stand på messer, seminarer og workshops, mv. gjør PETROMAKS2 interessenter og potensielle in-
teressenter oppmerksomme på muligheten for støtte og eventuelle resultater fra forskningen som har 
fått bevilgning fra programmet. Programmet har en ambisjon om at prosjektene kommuniserer fun-
nene, samtidig som Forskningsrådet (ikke programmet) formidler funn til myndigheter og opptrer 
som en kunnskapsbank for dem.  

 

3.5 BRUKERNES VURDERING AV PROGRAMMETS RELEVANS 

Tilbakemeldingene fra prosjektlederne og samarbeidspartnerne i PETROMAKS2-prosjektene er gjen-
nomgående positive. Et stort flertall av prosjektlederne og samarbeidspartnerne mener at program-
mets målsetninger reflekterer forskningsbehovene i næringen og i forskningsmiljøene. Begge mener 
også at programmets målsetninger i stor grad samsvarer med kompetansen som finnes i forsknings-
miljøene og i næringslivet. Videre mener et stort flertall at programmets målsetninger har høy relevans, 
også for fremtidige utfordringer.  



 

21 
 

Underveisevaluering av PETROMAKS2  

Figur 3: «I hvilken grad mener du programmets hovedmålsetninger … » 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

Figur 9 på side 32 viser brukernes vurdering av programmets tematiske utlysninger. Svarene i spør-
reundersøkelsen viser at utlysningene oppleves i stor grad som relevante for sektorens forskningsbe-
hov. Samarbeidspartnerne er noe mindre positive enn prosjektlederne, men også her mener et absolutt 
flertall at utlysningene har relevans for behovene i næringen. 

 

3.6 OPPSUMMERENDE VURDERINGER 

Det er Oxford Researchs vurdering at Forskningsrådet gjennom sine aktiviteter og virkemidler bygger 
opp under prosessmålene for programmet. Det synes å være et godt samsvar mellom aktivitetene og 
målene som er satt. Tilbakemeldingene fra brukerne tyder på at både målene for programmet, så vel 
som utlysningene, har høy relevans for både næringen og forskningsmiljøene. 

Vi merker oss imidlertid at enkelte forhold ikke er tatt inn under prosessmålene i programmet. Dette 
gjelder særlig behovet for fler- og tverrfaglige prosjekter, og prosjekter som krysser tematiske eller 
sektorgrenser. Gjennom fellesutlysningene søkes dette ivaretatt, men det er ingen tydelige mekanismer 
for å premiere prosjekter som plasseres i grenselandet mellom ulike temaer, eller som har flerfaglige 
tilnærminger, i de ordinære utlysningene. 

Hva gjelder delmålene, ligger disse primært utenfor Forskningsrådets kontroll. Det er opp til næringen 
å implementere resultatene fra forskningen. Videre forventes forskningen å føre til økt kompetanse i 
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næringen og i forskningsmiljøene. Slik programmet og Forskningsrådets virkemidler er innrettet, for-
ventes aktørene å ha incentiver til å gjøre dette på egen hånd. Forskningsmiljøene har interesse av å 
publisere forskningsresultatene, og næringsaktørene er tjent med å implementere forskningsresulta-
tene de har vært med på å finansiere. For å ytterligere bygge opp under dette, har Forskningsrådet et 
eget program for demonstrasjoner og prototyper i petroleumsnæringen. I tillegg kommer rapporte-
ringen på resultatindikatorer, som kan virke bevisstgjørende på forskerne og næringen. Her anmerkes 
imidlertid at rapporteringen på resultatindikatorene gjennomføres nokså kort tid etter at prosjektet er 
fullført. Eventuelle resultater som oppstår senere, blir ikke fanget opp. Samtidig gir man avkall på den 
eventuelt «pushende» effekten rapporteringskrav kan ha på bevisstgjøring, publisering og implemen-
tering av funn på et senere tidspunkt. Her er initiativet til en viss grad overlatt til forskningsaktørene 
og næringen. 

Selv om delmålene ligger utenfor programmets direkte kontroll, har Forskningsrådet på plass verktøy 
for å bidra til måloppnåelse på delmålene. Likevel ser vi rom for en mer aktiv involvering fra program-
mets eller Forskningsrådets side for å sikre at delmålene nås. Det kan for eksempel innebære å artiku-
lere tydeligere mål på mer mellomlang sikt, mål som programmet har en større grad av innflytelse på. 

Måloppnåelse av hovedmålene om økt verdiskapning for samfunnet og optimal utnyttelse av ressurser 
innenfor de miljømessige rammene er avhengig av en rekke ulike faktorer utenfor programmets og 
Forskningsrådets kontroll. Som dataene i denne undersøkelsen tyder på, har blant annet svingninger i 
oljeprisen stor betydning for verdiskapningen. Samtidig gir dette incentiver til bedre ressursutnyttelse 
og mer effektiv drift. Kunnskapen som fremkommer gjennom de PETROMAKS2-finansierte pro-
sjektene vil her være et sentralt bidrag. 

Basert på gjennomgangen over er Oxford Researchs vurdering at programmet i stor grad har en godt 
fungerende programteori. 
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4. Innretning av PETROMAKS2 

Dette kapittelet handler om programmets innretning; hvem som får bevilgning fra programmet, og 
gjennom hvilke aktiviteter de får støtte? Videre ser vi her på «bredden» i programmet, før vi tar for 
oss administrative prosesser knyttet til søknadsprosessen, -behandling og prosjektoppfølging. 

 

4.1 HVEM FÅR BEVILGNING? 

En gjennomgang av prosjektporteføljen i PETROMAKS2-programmet viser at det er 54 forskjellige 
aktører som har prosjektansvar for de totalt 112 prosjektene. SINTEF står for 19 prosjekter, etterfulgt 
av NTNU (13 prosjekter) og IRIS (12 prosjekter). Andre aktører som er prosjekteiere for to eller flere 
prosjekter er blant annet forsknings- og undervisningsinstitusjonene UiO og UiB, IFE, UNI Research 
og NGU, så vel som næringsaktører som Typhonix, InflowControl og PGS Geophysical. Videre er 
også DNV GL representert. 

I tillegg til ovennevnte er det 41 andre aktører som har ansvar for ett prosjekt under PETROMAKS2. 
Her finner vi flere aktører i UoH-sektoren (UiA, HiT), operatører (Statoil, AGR) og leverandører 
(Resman, Nexans). 

Tabell 3: De hyppigste prosjekteierne av PETROMAKS2-prosjekter 

Prosjektansvarlig Annen støtte* FP IPN ISP KPN SUM 

Forskningsaktører 

SINTEF  3  1 15 19 

NTNU  7  1 5 13 

IRIS 1 3  2 6 12 

UiO  3   1 4 

IFE  1   3 4 

UiB  2   1 3 

UNI Research AS     3 3 

CMR 2     2 

NGU     2 2 

Industriaktører 

Typhonix AS 1  2   3 

DNV GL AS   2   2 

InflowControl AS   2   2 

PGS Geophysical AS   2   2 

* herunder prosjektene under Grensesprengende teknologi 
Kilde: Norges forskningsråd | Oxford Research AS 
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Forskningsinstituttene (SINTEF, IRIS, UNI Research, IFE NGU) har hovedsakelig KPNer, mens 
IPN-er gjennomføres av næringsaktører. Dette er i tråd med programmets innretning.  

Hva gjelder Grensesprengende teknologi (under Annen støtte), ser vi at prosjektene eies av aktører 
som har flere prosjekter under PETROMAKS2, slik som IRIS og Typhonix. Hva gjelder CMR som 
har to Grensesprengende teknologi-prosjekter, viser Forskningsrådets prosjektbank at bedriften har 
fått en rekke prosjekter under andre programmer (Demo 2000, MAROFF, ENERGIX). 

Figur 4: Prosjektlederes og samarbeidspartneres bakgrunn 

 
Dataetiketter under 2 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS – survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

I spørreundersøkelsene til prosjektledere (ikke prosjektansvarlige) og samarbeidspartnere har vi bedt 
dem om å kategorisere seg selv i henhold til bransje/sektor. De fleste prosjektlederne plasserer seg 
selv i kategorien Forskningsinstitutt eller leverandører i petroleumsbransjen. En av ti prosjektledere i 
undersøkelsen oppgir å være fra UoH-sektoren. En liten andel oppgir at de er næringsaktører i eller 
utenfor petroleumsbransjen. Til forskjell fra prosjektlederne, oppgir en vesentlig større del av samar-
beidspartnerne (32 %) at de er næringsaktører i petroleumsbransjen. En like stor gruppe svarer de er 
forskningsinstitutter. 18 % kommer fra UoH-sektoren. Forskjellene mellom prosjektlederne og sam-
arbeidspartnerne er statistisk signifikante. 

Videre har vi bedt prosjektlederne og samarbeidspartnerne vurdere i hvilken grad de mener at alle 
relevante aktører i forskningsmiljøene og i næringen har mulighet til å delta i programmet. To av tre 
prosjektledere mener at dette er tilfellet, 18 % hverken eller. En omtrent like stor gruppe svarer et 
ikke/ ikke relevant. Blant samarbeidspartnerne er bildet noe annerledes. Det er fortsatt et absolutt 
flertall som mener at alle relevante aktører kan delta i programmet. Andelen som svarer Hverken eller 
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er imidlertid større. Det er også en større andel som mener at programmet ikke er lagt opp slik at alle 
relevante aktører kan delta, sammenliknet med prosjektlederne. Forskjellene er statistisk signifikante 

Figur 5: «Det er lagt opp til at alle relevante aktører har mulighet til å delta» 

 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

Intervjuene med interessenter for programmet og deltakere i prosjekter tyder på at PETROMAKS2 i 
stor grad evner å mobilisere de relevante miljøene. Det er imidlertid noen i intervjuene og i spørre-
undersøkelsene til prosjektledere og til avslåtte prosjekter, som påpeker at det kan være utfordrende 
for mindre bedrifter å delta i programmet. 

Grunnen til det er hovedsakelig at søknadsprosessen oppleves som ressurskrevende, og at det er en 
risiko for at prosjektsøknaden ikke får bevilgning (og eventuelt ikke realiseres). Flere oppgir også at 
de sliter med å finne industripartnere eller sluttbrukere som ønsker å støtte søknaden. I tillegg kan 
kravet om 20% kontantfinansiering for at bedrifter skal kunne delta i KPN-er oppleves som en barri-
ere for SMBer. 

                                                 
19 Fritekstbesvarelse fra en prosjektleder 
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Gode innovasjonsideer genereres svært ofte i FoU-intensive, små og mellomstore bedrifter (SMBer). Generelt 

innebærer FoU-søknader inn mot Forskningsrådets programmer en betydelig økonomisk risiko for  

mindre bedrifter [...]. Enklere tilgang til forprosjektmidler rettet spesielt mot SMBer for å  

utarbeide større prosjektsøknader, kan redusere noe av denne økonomiske risikoen. For  

SMBer vil også en økt støtteandel (>50 %) være et veldig godt incentiv til å  

øke FoU-virksomheten i disse bedriftene.19 
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For å bøte på utfordringen knyttet til ressurskrevende søknadsprosesser, har programmet lyst ut for-
prosjektstøtte til utvikling av en IPN-søknad.  

4.1.1 Søknadsstatistikken 

Prosjektene som utgjør datagrunnlaget for denne evalueringen, er fordelt på ni utlysninger så langt. 
PETROMAKS2 har som regel hatt to utlysninger per år, en for IPN-er og en for FP/KPN/ISP. I 
tillegg var det en utlysning i 2014 for Grensesprengende teknologi (forkortet til GT i figurene neden-
for). 

Gjennom årene har det vært relativt stort tilfang av søknader til programmet. Samtidig har et begrenset 
antall prosjekter fått bevilgning gjennom programmet. Dette gjenspeiles i bevilgningsprosenten som i 
perioden 2013-2015 har ligget mellom 19 og 24 prosent. Kun i 2012 har den vært høyere som følge 
av en IPN-utlysning. I perioden 2012-2015 har IPN-er hatt en bevilgningsprosent på ca. 20-27 pro-
sent. For forskerprosjekter har andelen variert mellom 8 og 20 prosent, og for KPN-er mellom 18 og 
32 prosent. 

Figur 6: Antall omsøkte og bevilgede prosjekter, fordelt på år og søknadstype 

 
Kilde: Norges forskningsråd | Oxford Research AS 

 
Kilde: Norges forskningsråd | Oxford Research AS 
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Den relativt lave andelen som får be-
vilgning gjenspeiles også i prosjekte-
nes gjennomsnittskarakter. Med 
unntak av 2012 har gjennomsnitts-
karakteren ligget mellom 5,9 og 6,1. 
Vi ser at flere prosjekter med hoved-
karakter 5, 6 og 7 har fått avslag. Li-
kevel er gjennomsnittskarakteren for 
avslåtte søknader omtrent 1,5 karak-
terer lavere enn for bevilgede prosjekter. 

4.1.2 Hvem får avslag? 

En gjennomgang av prosjekteierne på bevilgede og avslåtte prosjekter viser at det hovedsakelig er de 
samme aktørene som får tilsagn, som også får avslag. Blant dem med flest avslag finner vi blant annet 
SINTEF, UiB, UiO, IRIS, IFE og NTNU. Alle disse har søkt godt over ti ganger hver, og har fått 
avslag på flere prosjekter enn de har fått bevilgninger på. 

Det er imidlertid en rekke aktører som så langt kun har fått avslag på inntil sju søknader. I den andre 
enden er det to aktører som skiller seg ut, som så langt har fått innvilget alle søknadene; Typhonix AS 
(3 prosjekter) og InflowControl AS (2 prosjekter). 

4.1.3 Standard søknadstyper 

Programmet har så langt bevilget midler til 24 forskerprosjekter, 41 innovasjonsprosjekter og 39 kom-
petanseprosjekter. I tillegg kommer fire ISP-er og fire prosjekter som faller under Grensesprengende 
teknologi (se neste underkapittel). Til sammen er det bevilget tilnærmet 1,1 milliarder kroner til de 
ulike prosjektene. Den største gruppen med 441,1 millioner kroner, er KPN-er, etterfulgt av IPNer 
(308,6 millioner kroner) og FP-er (270,8 millioner kroner). 

Programmets tildeling i GT-er og FP-er utgjør i snittet over 90 % av de totale prosjektkostnadene, 
mens den står for omtrent 45% i ISP-er og IPN-er. Her er altså Forskningsrådets bevilgning utløsende 
for finansiering fra prosjektdeltakerne tilsvarende ca. 55 % av prosjektets størrelse. I KPN-er finan-
sierer programmet gjennomsnittlig to tredjedeler av prosjektet. 

Tabell 5: Størrelsen på bevilgningene og hovedkarakter 

Søknadstype Antall prosjekter Snitt, bevilgning 
per prosjekt 

Total bevilget 
ramme 

Snitt, NFR-andel 
av prosjektet 

Annen støtte 4  9 361 000   37 444 000  92 % 

FP 24  11 282 250   270 774 000  92 % 

IPN 41  7 715 443   308 617 703  44 % 

ISP 4  2 085 125   8 340 500  45 % 

KPN 39  11 309 385   441 066 000  63 % 

TOTALT 111* 9 605 786 1 066 242 203 63 % 
* Vi mangler regnskapsinformasjon til ett IPN, og har derfor holdt det utenfor beregningen 
Kilde: Norges forskningsråd | Oxford Research  

År Antall 
søknader 

Andel 
bevilget 

Snitt, hoved-ka-
rakter, bevilget 

Snitt, hoved-ka-
rakter, avslått 

2012 37 27 % 5,0 3,8 

2013 216 13 % 6,0 4,5 

2014 123 16 % 6,1 4,4 

2015 129 11 % 5,9 4,5 
Kilde: Norges forskningsråd | Oxford Research AS 

 

Tabell 4: Bevilgede og avslåtte prosjekter 
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Programmet har i perioden 2012-2015 mottatt over 500 søknader, hovedsakelig på IPN-er, KPN-er 
og FP-er. I snittet får imidlertid kun en av fem søknader bevilgning. Andel prosjekter som får midler 
fra programmet er lavest for forskerprosjekter (16 %) og noe høyere for IPN-er (23 %) og KPN-er 
(25 %). I forbindelse med utlysning av Grensesprengende teknologi ble fire av elleve søknader god-
kjent, noe som gir en noe høyere bevilgningsprosent. Hva gjelder de institusjonsforankrede strategiske 
prosjektene, har alle fått bevilgning. 

Karaktersnittet for bevilgede prosjekter ligger tydelig 1,5 til 2 karakterer over de avslåtte prosjektene. 
Vi ser imidlertid også forskerprosjekter og kompetanseprosjekter med karakter 7, som har fått avslag. 
Også IPN-er med karakter 6 har fått avslag. På den annen side ligger lavest karakter på bevilgede 
prosjekter på 3 (IPN), 5 (ISP, KPN) og 6 (FP). 

Tabell 6: Bevilgede og avslåtte søknader 

Søknadstype Antall 
søknader 

Andel bevilgede 
søknader 

Karaktersnitt, 
avslått 

Karaktersnitt, 
bevilget 

Annen støtte 11 36 % 3,9 5,8 

FP 153 16 % 4,8 6,4 

IPN 181 23 % 3,8 5,5 

ISP 4 100 % - 5,3 

KPN 156 25 % 4,8 6,1 

TOTALT 505 22 % 4,4 5,9 
Kilde: Norges forskningsråd | Oxford Research 

 

Intervjuene med aktører i programmet tyder på at man stort sett er fornøyd med søknadstypene, og 
det er fokus på å styre programmet gjennom søknadstypene. Styret synes å ha et reflektert forhold til 
søknadstypene og drøfter relevante problemstillinger om f.eks. kvalitet i søknadstypene, behov for 
forprosjektstøtte, osv. Vi ser også en utpreget bevissthet rundt det å ivareta prosjektenes relevans for 
næringen. 

Tekstsvarene i spørreundersøkelsen tyder også på at miljøene stort sett er fornøyde med de eksiste-
rende søknadstypene. Det har kommet noen tilbakemeldinger om at det oppleves noen systematiske 
barrierer i søknadstypene, som gjør det vanskelig å få gjennomslag, slik sitatet fra en samarbeidspartner 
i et prosjekt viser; 

FP er "forbeholdt" universitetene/tunge forskningsmiljøer, og kravet til akademisk tunge CVer er også høyt 

for KPN som også krever industriforankring og industristøtte. Dette fører ofte til en svært vanskelig balanse-

gang mellom forskning (og behov for publisering) og innovasjonsbehov og konfidensialitetsbehov  

for industrien. Tilgang til mer midler av type utlysing for "grensesprengende forskning" eller  

mer direkte innovasjonsrettet forskning med redusert krav til tidligere akademiske  

publikasjoner, osv. ville være svært nyttig. 
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Noen forskere gir i intervjuene uttrykk for at de mener søknadstypene tar for lite risiko, og at prosjek-
tene (utenom GT-prosjekter) belønnes når de har liten risiko. Samtidig påpeker en næringsaktør i en 
spørreundersøkelse at IPNer i dag har for stort fokus på «dristighet» i prosjektene, og at prosjekter 
med inkrementell innovasjon dermed ikke får gjennomslag hos programmet.  

Flere tilbakemeldinger om søknadstypene handler om hva det bør være mer fokus på i fremtiden. 
Avveiningene om forholdet mellom søknadstypene (f.eks. flere IPN-er på bekostning av FP-er) be-
handles under delkapittelet om bredden i programmet.  

4.1.4 Grensesprengende teknologi 

Grensesprengende teknologi (GT) er inspirert av ENERGIX-programmets utlysning av Nye konsep-
ter, med det eksplisitte formålet om å støtte opp under nye teknologier og ideer med stort potensial 
og store visjoner, men også større risiko for å mislykkes. GT ble innført etter at en evaluering av 
Forskningsrådets store programmer i 2012 påpekte at programmene tar for lite risiko i bevilgningene20. 
For å bøte på økt risiko i GT-ene, er det lagt større fokus på oppfølging og milepæler underveis i 
prosjektene. I tillegg gjennomføres det en midtveisvurdering som avgjør om prosjektet skal justeres, 
termineres eller forseres. 

Grensesprengende teknologi har så langt vært lyst ut en gang. Det kom inn totalt 13 søknader, hvorav 
fire fikk bevilgning. Et prosjekt eies av en bedrift, mens de tre resterende prosjektene eies av forsk-
ningsinstitutter. Det anmerkes at det opprinnelig var satt av midler til tre GT-prosjekter, men pro-
gramstyret valgte å øke rammen og dermed finansiere et fjerde prosjekt «fordi en stor andel av søknadene 
som kom inn hadde et høyt potensiale og var av meget interessant karakter»21. 

I spørreundersøkelsen ba vi prosjektlederne og samarbeidspartnerne om å ta stilling til følgende på-
stand: «Programmet er lagt opp slik at nye ideer og konsepter blir vurdert». 68 prosent av prosjektlederne og 17 
prosent av samarbeidspartnere svarte at de i noen/stor grad er enig i dette. 

Figur 7: «Programmet er lagt opp slik at nye ideer og konsepter blir vurdert» 

 
Kilde: Oxford Research AS - survey mot prosjektledere og samarbeidspartnere 

                                                 
20 Årsrapport 2015, PETROMAKS2 
21 http://www.forskningsradet.no/prognett-petromaks2/Nyheter/Sproyter_nye_ideer_inn_i_petroleumsindustrien/ 
1254006671876?lang=no 
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I spørreundersøkelsen ble det videre stilt noen særskilte spørsmål til prosjektlederne av grensespreng-
ende prosjekter. Gitt det lave antallet respondenter, er det ikke hensiktsmessig å vise svarene fra un-
dersøkelsen. Vi merker oss likevel noen hovedtrekk fra prosjektlederne i GT-ene, som har svart. Det 
er enighet blant prosjektlederne om at den ekstra oppfølgingen i prosjektet er nødvendig, og dekker 
deres behov for oppfølging. Oppfølgingen bidrar imidlertid hverken positivt eller negativt til fremdrift 
i prosjektet, og her heller ikke for ressurskrevende. Prosjektlederne svarer også at oppfølgingen ikke 
gjør at de jobber på en annen måte enn ellers, eller at de har måttet gjøre justeringer i prosjektet. I sum 
oppleves oppfølgingen som noe positivt for prosjektet.  

I intervjuene er inntrykket at GT er interessant og hensiktsmessig. Det er særlig populært at program-
met er ute etter helt nye ideer. Samtidig er påpeker flere brukere at de har for liten kjennskap til GT. 
Av dem som kjenner til GT, kommer det frem at kriteriene for utvelgelsen er «litt rare»22. Blant flere 
informanter er det en opplevelse av at akademisk tyngde og publikasjoner har mye å si for tildelingen, 
og at GT dermed risikerer å ha en ubalanse i favør av «professorer som snart går av med pensjon»23. 
Beskrivelsen av prosjektlederne samsvarer imidlertid ikke med realiteten.  

 

4.2 BREDDEN I PROGRAMMET 

PETROMAKS 2er organisert som et av Forskningsrådets Store programmer og dekker fem eksplisitte 
tematiske områder. I dette delkapittelet vil vi gå nærmere inn på den tematiske bredden i programmet 
og forholdet mellom grunnforskning og anvendt forskning. 

4.2.1 Tematisk bredde 

Den tematiske innretningen i programmet er gitt av OG21-strategien og Arbeids- og sosial-departe-
mentet.  

Programadministrasjonen i PETROMAKS2 har klassifisert de 112 prosjektene i porteføljen etter pro-
gramplanens overordnede tematiske områder. Fem prosjekter regnes som GT- eller Grønn vekst-
prosjekter (felles prosjekt med ENERGIX), og faller ikke innenfor en av de fem kategoriene. Fem 
prosjekter hører inn under to eller flere temaområder. De resterende 102 prosjektene fordeles relativt 
jevnt mellom temaområdene 2, 3 og 4, mens 1 og 5 er mindre.  

Programmets egen porteføljeanalyse legger til grunn en annen metodikk, og finner en jevnere forde-
ling, men også her er temaene 1 og 5 noe mindre enn de andre (målt i antall bevilgninger og i bevilgede 
midler). I alle analysene er temaområdet 3 størst. 

                                                 
22 Intervju med en bruker 
23 Intervju med en bruker 
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Intervjuene med programadmi-
nistrasjonen tyder på at Temaom-
råde 2: Leting og økt utvinning har 
fått særskilt fokus i en utlys-
ningsrunde. Det skyldes primært 
at både leting og utvinning 
kunne ha vært temaområder i 
seg selv. Med tanke på dette, må 
programmet sørge for at begge 
områdene dekkes gjennom be-
vilgningene til temaområdet. Vi-
dere gav OED føring i sitt tilde-
lingsbrev for 2014, som tilsa at 
programmet skulle prioritere 
prosjekter innenfor dette tema-
området. Hverken vår porteføl-
jeanalyse eller programadmini-
strasjonens egen analyse viser at 
temaområde 2 er overrepresen-
tert.  

Fra OG21s perspektiv kan det til tider se ut som om enkelte temaområder får mer oppmerksomhet 
enn andre i enkelte utlysninger. Dette skyldes i så fall at det har kommet inn færre søknader på det 
aktuelle området. Det er Oxford Researchs inntrykk at programadministrasjonen og -styret registrerer 
slike skjevheter, og gjennom sitt fokus på å ha en balansert portefølje, kompenserer for dette i neste 
utlysning. Eksempelvis har programmet i 2014-utlysningene for IPN og KPN/FP oppfordret søkerne 
til å levere prosjektsøknader under temaområde 2 

Enkelte intervjuer som er gjennomført i forbindelse med evalueringene av både PETROMAKS2 og 
ENERGIX peker på at naturgass som forskningsområdet «faller mellom to stoler».  

To av tre prosjektledere svarer i spørreundersøkelsen at de vurderer at programmet har tilstrekkelig 
tematisk bredde. Andelen er betydelig lavere for samarbeidspartnere, men samtidig er gruppen som 
svarer «hverken eller» relativt stor. Med tanke på tema, vurderes utlysningene i stor grad som relevante 
for forskningsbehovene i sektoren, av både prosjektledere og samarbeidspartnere. Gruppen som sva-
rer «Hverken eller» er også her større blant samarbeidspartnerne. Forskjellene er statistisk signifikante. 

 
Kilde: Norges forskningsråd | Oxford Research AS 
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Figur 9: «Hvor enig er du i følgende påstander om programmet» Tematisk bredde og relevans i programmet 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

I intervjuene gir de fleste uttrykk for at de opplever at det er god og hensiktsmessig tematisk bredde i 
programmet. Det er imidlertid flere på brukersiden som etterlyser en bedre integrering av samfunns-
forskning og de teknologiske aspektene. «Det kan bli behov for å se på de mer myke sidene, f.eks. hvordan 
teknologi påvirker beslutningsmodeller i en organisasjon»24. Slik det er i dag, er det en fare for at samfunnsfag-
lige problemstillinger kommer i skyggen av det teknologiske aspektet, mener informantene. Forsk-
ningsrådet påpeker imidlertid at samfunnsvitenskapelig forskning skal innarbeides i PETROMAKS2 
fra 2017. 

Funnene fra intervjuene samsvarer med spørreundersøkelsen hva gjelder programmets og utlysning-
enes relevans for sektorens forskningsbehov og kompetanse.  

En gjennomgang av utlysningstekstene viser at de fleste IPN- og KPN/FP-utlysningene er relativt 
brede; det lyses ut midler til alle eller nesten alle (unntatt temaområde 5) temaområdene. Fellesutlys-
ningene og utlysningene knyttet til Grensesprengende prosjekter fremstår som mer spisset. 

De fleste informantene er tydelig på at de opplever den tematiske innretningen og bredden i program-
met som hensiktsmessig og tilpasset egen kompetanse og egne behov. En forsker uttrykker det slik: 
«Jeg synes det er godt samsvar mellom programmet og vår kompetanse»25. 

Over halvparten av prosjektlederne svarer at programmet bidrar til at de kan få vurdert og eventuelt 
realiserte interessante konsepter innenfor temaområdene 1, 2 og 4 i programplanen (se figur under). 
En noe lavere andel mener dette også gjelder område 3, mens en relativt liten gruppe mener dette er 
tilfellet for område 5. På områdene 3 og 5 er det relativt en stor gruppe som svarer «Vet ikke/ ikke 

                                                 
24 Intervju med en interessent for programmet 
25 Fritekstbesvarelse fra spørreundersøkelsen mot prosjektledere 
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relevant». Temaområde 5 skiller seg også ut ved at en mindre andel prosjektledere mener at program-
met bidrar til dette. 

Figur 10: «I hvilken grad bidrar PETROMAKS2 til at du/din virksomhet får vurdert og eventuelt realisert gode og interes-
sante konsepter innenfor programplanens temaområder?» 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=57) 

 

4.2.2 Forholdet mellom grunnforskning og anvendt forskning 

Det er delte meninger hva gjelder balansen mellom grunnforskning og anvendt forskning. I intervju-
ene ser vi at et vidt spenn av informanter har formeninger om forholdet.  

På den ene siden finner vi en rekke forskere som mener at programmet har for lite grunnforskning, 
og at dette bør motvirkes. Det argumenteres med at anvendt forskning som regel har en kort tidsho-
risont, og at det er fokus på umiddelbare resultater (se sitat nedenfor). På sikt kan dette føre til at 
kompetansen i industrien og i miljøene bygges ned, advarer en forsker. 

                                                 
26 Fritekstbesvarelse fra spørreundersøkelsen mot avslåtte søknader 
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 [Det er] lite offentlige midler. Dette medfører at vi får for mange kortsiktige forskningsprosjekter som hele  

tiden snur seg etter Statoils seneste strategi. Dette igjen gjør at norsk forskning blir for kortsiktig.  

Andelen FP foreslås doblet i fremtiden26. 
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En forsker fra et sentralt forskningsmiljø forteller at miljøet i noen tilfeller forsøker å sikre seg indu-
striforankring (og dermed prosjektstøtte fra programmet) gjennom at de lager todelte prosjekter med 
en kompetanse-/ forskningsdel og en del som skal gi resultater med umiddelbar nytte for næringen. 

Det oppleves ikke som en utfordring at kompetansedelen er irrelevant for industrien (se sitat over). 
Grunnforskningen munner ut i vitenskapelige artikler som leses av aktører i næringen (skjønt det er 
sprikende oppfatninger av hvor lett tilgjengelig artikler er for næringen). Forskningsinstituttene gir 
uttrykk for at de er oppmerksomme på anvendelighet av forskningen, uavhengig av søknadstype. 
Noen forskere etterspør en økning i rammen for forskerprosjekter. 

På den annen side etterlyser aktører fra næringen og fra forvaltningen anvendt forskning, og gir 
uttrykk for at de er fornøyde med at PETROMAKS2 er et relativt anvendt program.  

Ønsket om eventuelt mer anvendt forskning begrunnes med at aktørene som driver med grunnforsk-
ning har for lite fokus på at forskningen har nytte for næringen. Dette gjelder også instituttsektoren. 
Det er en holdning blant flere informanter og respondenter at det er UoH-sektorens oppgave å drive 
med grunnforskning, og at dette ivaretas gjennom UoH-finansiering. PETROMAKS2 bør derfor ikke 
støtte grunnforskning innenfor petroleum, mener informantene. De foreslår at bevilgningene til FP-
er trappes ned, til fordel for IPN-er, eller at søknadstypen Forskerprosjekter blir mer anvendt i frem-
tiden.  

En informant fra industrien forteller at bedriften opplever at selv anvendte prosjekter hvor det er 
samarbeid med forskningsinstitutter, kan være for lite anvendte for bedriften. Informantens forklaring 
er at forskningsinstituttene i for liten grad utvikler problemstillinger sammen med næringsaktørene, 
og at selv IPN-prosjekter kan risikere å ha for lav relevans for næringen. 

På den annen side finner vi også næringspartnere som selv mener at næringen i for stor grad tenker 
kortsiktig og har for snevre forventninger til programmet. Industrien er for opptatt av konkrete tek-
nologier og «duppeditter», forteller en informant. På sikt kan et underskudd på grunnforskning med-
føre kompetansetap i næringen, mener informanten. Informanten mener også industrien har for lite 
incentiver til å tenke nytt og implementere ny teknologi når dette forventes å koste mer enn det bringer 
inn. Da blir kunnskap som er fremskaffet gjennom anvendt forskning lagt i en skuff, forteller infor-
manten. 

                                                 
27 Intervju med en representant fra et sentralt forskningsinstitutt 

Kompetansebiten i prosjektene handler mer om presentasjon for den vitenskapelige verden. Industrien leser også 

publikasjoner. Vi ser at industrien holder seg oppdatert på flere studier innenfor feltet. Mange i  

industrien er også utdannet innenfor de samme fagene, så de har en interesse for det.27 
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En gjennomgang av prosjektporteføljen viser at det er ulik vekting mellom de ulike søknadstypene på 
tvers av temaene28. Temaområdene 1 og 5 har en forholdsvis høy andel forskerprosjekter. Til gjengjeld 
er det få forskerprosjekter på temaområde 3. Innenfor temaområdene 3 og 4 er det hovedsakelig 
innovasjonsprosjekter. Temaområde 2 preges i større grad av kompetanseprosjekter og delvis også 
forskerprosjekter. 

Tabell 7: Fordeling av søknadstypene etter temaområde 

Søknadstype Annet* Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 

FP 0 % 35 % 31 % 7 % 19 % 43 % 

IPN 33 % 29 % 19 % 55 % 46 % 29 % 

ISP 33 % 6 % 4 % 3 % 0 % 0 % 

KPN 33 % 29 % 46 % 34 % 35 % 29 % 

TOTALT (108 prosjekter) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

* kategorien Annet inneholder Grensesprengende teknologi og Grønn vekst-prosjekter 
Kilde: Norges forskningsråd | Oxford Research AS 

 

I intervjuene og spørreundersøkelsene er det påpekt at næringsinvolvering i de mange tilfeller er av-
gjørende for å få bevilgning, og at den eneste søknadstypen som tillater prosjekter uten næringsinvol-
vering, er FP. Det betyr også at miljøer som har gode ideer, men som sliter med å finne industripart-
nere, ikke har noe annet valg enn å søke gjennom FP-søknadstypen. Det samme gjelder KPN-pro-
sjekter hvor næringspartner trekker seg ut. Da blir prosjektet omgjort til et «ufrivillig forskerprosjekt». 
I lys av den høye konkurransen om FP, mener flere brukere at det bør være større rom for prosjekter 
uten næringsinvolvering. 

 

4.3 ADMINISTRATIVE PROSESSER 

I dette delkapittelet vil vi ta for oss ulike deler av det som overordnet betegnes den administrative 
prosessen; utlysningsprosessen og søknads- og oppfølgingsprosesser. 

4.3.1 Utlysningsprosessen 

PETROMAKS2 sine utlysninger kan beskrives som relativt åpne. Det legges for eksempel i de fleste 
utlysningstekstene lite føringer på tema. Dette er en klar intensjon fra programadministrasjonens og 
programstyrets side; «Det har vært en relativt bevisst handling at de årlige utlysningene skal være relativt brede»29. 
En gjennomgang av utlysningstekstene støtter opp under dette. Valget om å ha brede utlysninger 

                                                 
28 Her er det lagt til grunn programadministrasjonens egen klassifisering av prosjektene. Prosjekter med relevans for flere 
temaområder er enten holdt utenfor (der temaområdene vektes likt), eller regnes som kun ett tema (der et temaområde 
vektes mer enn et annet). Til sammen er 108 av programmets 112 prosjekter klassifisert. HMS-prosjektene med oppstart 
før 2012 og under SAF€RA er ikke tatt med. 
29 Intervju med aktør i programmet 
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resulterer i mange søknader og lav bevilgningsprosent; Mellom 2012 og 2015 mottok programmet 
mellom fire og fem ganger så mange søknader som det ble gitt bevilgninger til. 

Antall søknader til de ordinære utlysningene i 2015 økte sammenlignet med året før; 129 søknader til 
de to ordinære utlysningene i 2015 sammenlignet med 113 søknader på ordinære utlysninger i pro-
grammet i 2014. Så langt har PETROMAKS 2 mottatt og behandlet 496 søknader, hvorav 110 har 
blitt tildelt midler31. 

I tråd med praksis i Forskningsrådet, har PETROMAKS2 faste søknadsfrister som kunngjøres et år i 
forveien. Midlene lyses som regel ut på våren med frist til høsten. Dette gir miljøene fire til fem må-
neder til å skrive søknader.  

I forbindelse med fellesutlysninger med andre programmer og ordinære utlysninger har PE-
TROMAKS2 arrangert flere søkerkonferanser og -seminarer. 

I spørreundersøkelsen gir to tredjedeler av prosjektlederne og samarbeidspartnerne uttrykk for at de 
mener at det bør tilgjengeliggjøres mer midler per utlysning. Dette forklares i intervjuene med at det 
er stor konkurranse mellom forskningsmiljøene om midlene, og at det er et behov for å styrke FoU i 
industrien, særlig i inneværende periode med lav oljepris. 

Vi ser imidlertid at omtrent en femtedel av prosjektlederne i spørreundersøkelsen mener at det ikke 
er behov for større utlysninger. Respondentene gir ingen begrunnelse for svaret utover at de ser for-
nøyde med programmet på et generelt plan. 

Hva gjelder hyppigheten i utlysningene, er bildet delt mellom prosjektlederne og samarbeidspartnerne. 
Prosjektlederne er både i intervjuene og i spørreundersøkelsen tydelige på at de ikke ønsker flere ut-
lysninger. Grunnen til det er at andre programmer og finansiører har utlysninger på andre tider av året, 
og at flere utlysninger i PETROMAKS2 ville kollidert med andre utlysninger.  

Samarbeidspartnerne er delt, her er det tre like store grupper som mener det bør være hyppigere ut-
lysninger, at det ikke bør være hyppigere utlysninger, eller at de ikke har en formening om frekvensen. 

                                                 
30 Årsrapport 2013, PETROMAKS2 
31 Årsrapport 2015, PETROMAKS2 

I 2013 gjennomførte PETROMAKS2 tre utlysninger av midler til nye prosjekter, og bevilget omtrent 512 

mill. kroner til 54 prosjekter. Dette var samlet sett den største bevilgning til petroleumsprosjekter  

noensinne. Utlysningene har vært åpne for alle temaområder i programplanen, og antallet 

søknader til programmet i 2013 vært veldig høyt30. 
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De som gjerne skulle sett flere utlysninger i året holder frem at det går for lang tid mellom utlysning-
ene. 

 

Figur 11: «Hvor enig er du i følgende påstander om programmet?» Utlysninger - hyppighet og størrelse 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

4.3.2 Søknads- og oppfølgingsprosesser 

4.3.2.1 Søknadsprosessen  
Både prosjektlederne og samarbeidspartnerne er i stor grad fornøyde med søknadsprosessen og pro-
grammets tilrettelegging her. Omtrent 80 prosent eller mer svarer at de har opplevd de gitte prosessene 
som gode eller svært gode. Når det gjelder samarbeidspartnerne er bildet i hovedsak det samme, dog 
er det en noe lavere andel som svarer at de har opplevd prosessene som gode. Samtidig er kategorien 
«Vet ikke/ ikke relevant» gjennomgående større for samarbeidspartnerne. Det anmerkes at samar-
beidspartnerne ofte involveres i mindre grad i prosessene enn prosjektlederne. 

Det er ingen statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene, eller på tvers av søknadstypene. 

32%

18%

62%

65%

32%

18%

19%

12%

30%

61%

11%

21%

5%

4%

8%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Det er ikke behov for hyppigere utlysninger (SP, n=76)

Det er ikke behov for hyppigere utlysninger (PL, n= 57)*

Det er ikke behov for større utlysninger (SP, n=76)

Det er ikke behov for større utlysninger (PL, n= 57)

Hvor enig er du i følgende påstander om programmet?

Uenig Hverken eller Enig Vet ikke/ Ikke relevant



 

38 
 

Underveisevaluering av PETROMAKS2  

Figur 12: «Hvordan har du opplevd følgende prosesser mot PETROMAKS2 og Forskningsrådet» Søknadsprosessen 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Samarbeidspartnere ble ikke spurt om utlysninger 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

Intervjuene og tekstsvarene i spørreundersøkelsene bygger opp under det positive inntrykket av søk-
nadsprosessen. Mange gir eksplisitt uttrykk for at de er fornøyde med programadministrasjonen og 
arbeidet opp mot dem. Dette illustreres av sitatet nedenfor; 

Likevel trekkes frem noe som kan bli bedre. Det nevnes at tre måneder er relativt lite tid for å inngå 
konsortieavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet. Arbeidet beskrives som komplekst og tid-
krevende. Den relativt korte fristen har gjort at det har vært nødvendig for noen å be om utsettelse. 

                                                 
32 Fritekstbesvarelse i prosjektledersurveyen 
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Jeg synes det fungerer godt, rask og forutsigbar behandling av vår kontakt i Forskningsrådet. Veldig praktisk 

og tillitsfull kontakt gjennom prosjektet (ikke alle offentlige kontaktpunkter har slik "attitude"),  

løsningsorientert når vi har hatt endringer, og det har vi satt pris på32. 
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Etter hva Oxford Research forstår, er programadministrasjonen klar over problemstillingen har utvik-
let maler for samarbeidsavtaler. 

4.3.2.2 Søknadsbehandling 
Søknadsbehandlingen er delt inn i flere faser. Et-
ter at prosjektsøknadene er levert og administra-
sjonen har vurdert om formelle krav er oppfylt, 
blir søknadene vurdert av nasjonale eller uten-
landske eksperter (referees). Søknader som ikke 
oppfyller formelle krav blir avvist uten videre be-
handling. På bakgrunn av ekspertpanelets vurde-
ringer innstiller programadministrasjonen til pro-
gramstyret som diskuterer søknadene og treffer 
endelig beslutning.  

Ekspertpanelet skal vurdere prosjektsøknadene 
utfra kriteriene som fremkommer i utlysningen. 
En referee forteller i et intervju at det er stort fo-
kus på at forskningen må gi verdier for samfun-
net, og at det forutsetter at forskningen anvendes 
på norsk sokkel. Deltakerne i ekspertpanelet har 
ofte bakgrunn fra forvaltningen, næringen eller 
fra akademia (se Figur 13). 

Sammen med programadministrasjonens innstilling, går refereenes vurdering til behandling i program-
styret. Som regel inngår ikke den konkrete søknaden i dokumentgrunnlaget for behandlingen, men 
innstillingen og vurderingen fra referee, sammen med et sammendrag av prosjektet. Programstyret er 
tydelige på at dokumentgrunnlaget for alle søknadene blir lest, til forskjell fra andre programmer.  

Når programstyret behandler prosjektsøknadene, ser de til blant annet porteføljen av allerede bevil-
gede prosjekter og tilgjengelig budsjettramme. Representanter fra styret forteller at styret forsøker å 
se helheten i søknadene som ligger an til å få bevilgning, og at man er opptatt av at det ikke er tematiske 
hull i porteføljen. Videre er relevans til utlysningen et kriterium På bakgrunn av dette er det mulig at 
søknader som vurderes å ha høy kvalitet ikke får bevilgning, fordi andre gode søknader bedre passer 
inn i porteføljen.  

Programstyrets arbeid med å avgjøre hvilke prosjekter som bevilges, beskrives som veldig ryddig. Sty-
ret ser ut til å ha en bevissthet rundt habilitetsproblematikken, og unngår at personer med bakgrunn i 
en virksomhet som søker midler, påvirker bevilgningsprosessen. Det oppleves også at det er rom for 
at alle kan løfte frem søknader de mener har særskilt relevans og verdi. 

Prosjektlederne og samarbeidspartnerne som har fått bevilgning gir ikke uttrykk for noen formeninger 
om søknadsbehandlingen. Det er imidlertid flere av dem som har fått avslag, som kritiserer søknads-

«PETROMAKS 2 har lagt stor vekt på at søknads-
behandlingen skal ha god kvalitet og foregå etter ret-
ningslinjer som var beskrevet i utlysningene og der-
ved være kjent for søkerne. Søknadstypene Forsker-
prosjekt, Kompetanseprosjekt for næringslivet og 
Innovasjonsprosjekt i næringslivet har blitt benyttet. 
For hver søknadstype er det et sett med kriterier 
som enten skal vurderes av eksterne eksperter eller 
av Forskningsrådets administrasjon. Internasjonale 
ekspertpaneler hovedsakelig fra akademia har vur-
dert forsker- og kompetanseprosjektene, mens in-
novasjonsprosjektene har vært vurdert av nasjonale 
ekspertpaneler hovedsakelig fra forvaltningen og ol-
jeselskaper.» 

Kilde: Årsrapport 2013, PETROMAKS2 

Figur 13: Forskningsrådet om søknadsvurderingen 
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behandlingen, særlig ekspertenes vurderinger av prosjektet. Det fremholdes at ekspertene hadde mis-
forstått prosjektet, eller vurdert prosjektet feil. Noen påpeker også at de opplever ekspertene som lite 
formelt kvalifisert til å vurdere prosjektet. 

4.3.2.3 Oppfølging av prosjekter 
Programmet følger opp prosjektene gjennom krav til rapportering. Prosjektene må årlig levere rapport 
over regnskap, fremdrift (årlig eller halvårlig) og en sluttrapport. Det rapporteres blant annet på avvik 
i forhold til fremdriftsplan og budsjett/finansiering, resultater og aktiviteter i prosjektet, samt resul-
tatindikatorer og publisering33. Som ledd i sluttrapporten skal publikasjoner fra prosjektet registreres 
med prosjektnummer i CRIStin og forskningsdata oversendes NSD. Videre forteller programmet at 
det er løpende kontakt med prosjektene underveis. 

Prosjektlederne i denne undersøkelsen synes i stor grad å være fornøyde med prosjektoppfølging og 
rapporteringen. Scoren er noe lavere for samarbeidspartnerne, samtidig som en større andel svarer 
«Vet ikke/ ikke relevant». I begge gruppene er det få eller ingen som direkte er misfornøyde med 
programmet.  

Figur 14: «Hvordan har du opplevd følgende prosesser mot PETROMAKS2 og Forskningsrådet?» Oppfølging 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

Intervjuene bekrefter dette bildet. Imidlertid blir det påpekt av enkelte prosjektledere at man i pro-
sjektgjennomføringen og prosjektoppfølgingen kunne ønske seg en mer aktiv rolle fra Forskningsrå-
dets side. Samtidig blir det påpekt at rapporteringen til programmet oppleves noe overflatisk – noe 
som gjør at man antar at Forskningsrådet har en noe overflatisk kunnskap om prosjektene. 

                                                 
33 Eksempel på en framdriftsrapport, Norges forskningsråd, 2015 
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Det foreslås av prosjektlederne flere oppfølgingsaktiviteter underveis og etter prosjektene. Konkret 
nevnes samlinger for prosjektdeltakerne i alle prosjektene, hvor prosjektene presenterer målsetninger 
og eventuelle resultater. Dette anses som en verdifull mulighet til å holde seg oppdatert på forskningen 
som foregår i næringen. 

Videre kommer det frem at programmet i liten grad følger opp avsluttede prosjekter utover sluttrap-
porten. Det etterlyses en mer langsiktig form for etterregistrering og kommunikasjon av forsknings-
resultatene fra prosjektene som har vært avsluttet tidligere. Dagens praksis er i tråd med Forsknings-
rådets rutiner og ressursramme. 

I spørreundersøkelsen beretter en prosjektleder med næringsbakgrunn at forskningspartneren i for 
liten grad lytter til industriens behov, og føringer fra styringskomiteen35 i prosjektet. Her savnes en 
mer aktiv rolle fra programmet for å sørge for bedre oppfølging på det faglige plan.  

Programmet har ansvar for at prosjektene er tematisk relevante. Virkemidlene for dette er de samme 
som i Forskningsrådet for øvrig, nemlig strategidokumenter, vurdering av relevans i søknadene og 
ekspertpanelvurdering. (Se delkapittel 0 for nærmere omtale) 

Søknadstilfanget beskrives av programadministrasjonen som god og avslagsprosenten er relativt høy. 
Dette behandles i kapittel 4.1. 

4.3.2.4 Resirkulering av avslåtte søknader 
Flere forskere beretter om at det ikke er uvanlig at søknader blir «resirkulert» og spisset etter at de for 
første gang har fått avslag. Dette er programstyret og programadministrasjonen klare over, og det 
oppleves primært ikke som et problem i PETROMAKS236, men som del av en læringsprosess. 

                                                 
34 Intervju prosjektleder 
35 Styringskomiteen i et prosjekt er satt sammen av representanter fra alle involverte virksomheter i prosjektet, og har 
ansvar for å sørge for overordnet koordinering og fremdrift i prosjektet. Norges forskningsråd kan be om observatørstatus 
i komiteen. 
36 Holdningen kan være en annen i andre programmer, hvor resirkulering av søknader kan oppleves som en ressursmessig 
byrde for programmet og ekspertene, fremfor en måte å sikre gode søknader i fremtiden.  

 [Vi] kunne tenke oss mer involvering av Forskningsrådet i prosjektgjennomføringen. Dette ville selvsagt inne-

båret mer ressursbruk for Forskningsrådet, men Forskningsrådet har en passiv innstilling til de pågående  

prosjektene. De etterspør resultater, men en mer aktiv deltakelse i prosjektene hadde gjort at de fikk  

bedre oversikt over hva som foregår34. 
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4.3.2.5 Avslag fra PETROMAKS2 
Prosjektene som får avslag fra programmet får en kort tilbakemelding fra programstyret, samt innsyn 
i ekspertens faglige vurdering av prosjektet. Informantene i programadministrasjonen forventer at til-
bakemeldingen oppleves som konstruktiv og kan føre til bedre søknader i fremtiden. 

I spørreundersøkelsen til prosjektledere i prosjekter som har fått avslag på prosjektsøknaden, oppgir 
nærmere 60 prosent at de opplevde Forskningsrådets avslag som forståelig. Videre var det kun en av 
fire som tok kontakt med Forskningsrådet for utfyllende kommentar vedrørende avslaget. Hvorvidt 
man ikke har hatt behov for dette, eventuelt om man ikke er klar over at man kan gjøre det, er uvisst.  

Figur 15: Avslag og tilbakemelding fra PETROMAKS2 

 
Kilde: Oxford Research AS - survey til avslåtte prosjekter (n=152) 

 

Tilbakemeldingen fra ekspertene som vurderer søknadene forventes av programadministrasjonen å 
være konstruktiv for prosjektlederne. Samtidig benytter en rekke respondenter fritekstbesvarelsen i 
spørreundersøkelsen til å øve kritikk av ekspertens vurdering av søknaden. Flere mener eksperten 
hadde misforståtte prosjektet (se sitat nedenfor), forholdt seg i liten grad til vurderingskriteriene, eller 
manglet (formell) faglig bakgrunn for å gi prosjektet tilstrekkelig vurdering.  

Kritikken mot ekspertpanelet går på tvers av søknadstyper, prosjektroller (prosjektleder og samar-
beidspartner i avslåtte prosjekter) og prosjektstatus (noen blir/ ble gjennomført på et senere tidspunkt 
og/ eller i mindre omfang, mens noen ikke ble gjennomført). 

                                                 
37 Prosjektleder for et avslått prosjekt 
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blant de eksterne partnerne i en søknad.37 
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I forbindelse med en søknad til Grensesprengende teknologier beretter en respondent om at søknaden 
ble vurdert som ikke gjennomførbar. Prosjektet fikk imidlertid industrifinansiering kort tid etter av-
slaget. 

32 prosent av prosjektlederne og samarbeidspartnerne for avslåtte søknader oppgir at det ikke har 
vært aktuelt å søke om finansiering til prosjektet andre steder. 33 prosent sier imidlertid at det har 
vært aktuelt å søke finansiering fra næringslivet og 20 prosent oppgir andre offentlige midler som 
aktuelle. En av åtte har også vurdert egenfinansiering og/ eller internasjonale forskningsmidler. 

Figur 16: «Har det vært aktuelt å søke om finansiering til prosjektet ditt andre steder?»; De avslåtte søknadene om alter-
native finansieringskilder 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til avslåtte prosjekter (n=152) 

 

Når det gjelder hvilke barrierer man har opplevd i forhold til å skrive en bedre søknad, er bildet vari-
erende. Den største gruppen oppgir vansker med å finne samarbeidspartner/finansiering i næringslivet 
som en barriere. Færrest opplever på den andre siden vansker med å finne forskningsutførende part-
nere som en barriere. 

Andre barrierer handler om å tydeliggjøre potensialet i prosjektet. Her utdyper flere i fritekstbesva-
relsene at de mener Forskningsrådets mal for søknadsregistrering er strukturert på en uhensiktsmessig 
måte som ikke samsvarer med tildelingskriteriene, og dermed tilslører f.eks. potensialet i prosjektene. 
Andre opplever at de har for lite tid til å skrive søknad eller for lite kjennskap til tildelingskriteriene og 
programmets prioriteringer. 
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Figur 17: «I prosjektet ditt, hvilke barrierer opplevde du for å skrive en bedre søknad?», De avslåtte søknadene om bar-
rierer 

 
Kilde: Oxford Research AS - survey til avslåtte prosjekter (n=152) 

 

4.4 OPPSUMMERENDE REFLEKSJONER OG VURDERINGER 

Programmets innretning ser ut til å føre til god og bred mobilisering av relevante aktører. Det ser 
ikke ut som om programmet systematisk utelukker noen, til tross for at enkelte mener at programmet 
har en ubalanse i favør av større bedrifter. Denne eventuelle ubalansen kan forklares med relevans- 
og kvalitetsvurderingene som gjøres i søknadsvurderingen. Dette understrekes av at de avslåtte pro-
sjektene i snitt scorer 1-1,5 karakterer lavere enn prosjektene som får bevilgning.  

På bakgrunn av dette vurderer Oxford Research at programmet har gode rutiner for å mobilisere 
relevante miljøer og for å avgjøre hvilke prosjekter som skal få bevilgning. En eventuell ubalanse i 
prosjekttildelingen kan forklares utfra prosjektenes relevans og kvalitet, fremfor en bias mot store, 
veletablerte aktører. Gjennomgangen av bevilgningene og avslagene viser at også de store aktørene 
får avslag. Med andre ord er kvalitet og relevans utslagsgivende for bevilgningen – i tråd med Forsk-
ningsrådets intensjoner. 
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Det er tydelig at Grensesprengende teknologi er best kjent blant de miljøene som opptrer som 
prosjektledere i øvrige PETROMAKS2-finansierte prosjekter, og i mindre grad blant samarbeidspart-
nerne. Kombinert med at det er en rekke informanter som etterlyser større risikovilje og større tak-
høyde i programmet for innovative ideer, kan dette tyde på at programmet bør styrke kommunikasjo-
nen rundt Grensesprengende teknologi, og dermed øke kjennskapen til konseptet. Konseptet i seg 
selv synes nemlig å møte et behov og kan gjøre programmet mer åpent for ideer, konsepter, samar-
beidsrelasjoner og forskning som nødvendigvis ikke genereres gjennom de ordinære søknadstypene. 

Samtidig ser vi en teoretisk mulighet for at programmet samlet sett tar lavere risiko fordi risikoen flyttes 
til GT-prosjektene. Det kan tenkes at dette medfører at prosjektene under de ordinære søknadstypene 
samlet tar mindre risiko enn hva man ville gjort uten GT. Oxford Research har ikke grunnlag for å si 
at det faktisk er slik per i dag, men anbefaler programadministrasjonen å være bevisst på problemstil-
lingen for å unngå en slik utvikling. Mulige indikasjoner på en slik utvikling kan være en økning i 
andelen prosjekter som både raskere og i større grad oppnår kortsiktige resultater («lavthengende 
frukt») på bekostning av andelen prosjekter som har mer langsiktige ambisjoner. 

Her kan størrelsen på prosjektet være nøkkelen; det kan åpnes for mer risiko i de relativt sett mindre 
prosjektene, mens prosjektene med de største budsjettene i mindre grad inneholder en risikokompo-
nent. 

Både gjennomgangen av PETROMAKS2s tematiske portefølje og svarene i spørreundersøkelsene 
tyder på at programmet har en god bredde og en relativt jevn fordeling av prosjektene på de ulike 
temaene. Temaområde 5, Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleums-
virksomheten, er noe underrepresentert, sammenliknet med de andre temaområdene. HMS-satsingens 
plass diskuteres i neste delkapittel om programmets styring og organisering.  

Mens brukerne i relativt stor grad er samstemte om at det er god tematisk bredde i programmet, er 
det større uenighet om hvorvidt programmet bør vektlegge anvendt eller grunnleggende forskning. 
Det er enighet om at programmet i stor grad preges av å støtte anvendt forskning. Særlig forsknings-
miljøene, men også enkelte industriaktører mener at dette kan være en ulempe. Forskningen kan fort 
bli kortsiktig og sårbar for svingninger i industrien, hevdes det. 

Vi ser forskjeller mellom de ulike temaområdene med hensyn til fordelingen av søknadstypene. Noen 
områder har mer «anvendte» prosjekter enn andre områder. Andre områder preges mest av forsker-
prosjekter som ofte inneholder mer grunnforskning. Dette kan være avhengig av hvor forskingsfron-
ten er. I lys av at det er bedre kunnskap på noen områder (og dermed mindre behov for grunnforsk-
ning) enn på andre områder, kan balanseringen mellom forskerprosjekter og innovasjonsprosjektene 
på de ulike temaområdene være et hensiktsmessig grep. 

Skulle gjerne sett at PM2 ble mer dristige overfor instituttene, at de ble sluppet litt løs med  

litt mer høyrisikoprosjekter hvor det er uklart hva som kommer ut av det 
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Oxford Research har et generelt inntrykk av at programmet bevisst har en innretning mot anvendt 
forskning. Samtidig er det en relativt stor andel forskerprosjekter. Forholdet mellom anvendt forsk-
ning og grunnforskning oppleves som problematisk av flere. Dette er ikke særegent for PE-
TROMAKS2, men synes å være et generelt trekk ved det at UoH-sektoren og industrien har noe ulike 
interesser knyttet til forskning. Vi ser imidlertid at det i noen få PETROMAKS2-prosjekter er gjort et 
forsøk på å ivareta begges interesser ved å dele prosjektene i to, slik at det blir en forsknings-/ kom-
petansedel og en del som skal gi raskere resultater. Vi har ikke undersøkt om dette påvirker kvaliteten 
i prosjektene. Vi mener imidlertid at programmet bør se nærmere på denne formen for prosjektorga-
nisering. Her bør det undersøkes om organiseringen bidrar til reell konfliktløsning av spenningsfor-
holdet og større nytte for alle involverte parter, eller om dette medfører prosjektinterne dragkamper 
som kan svekke prosjektets kvalitet og sannsynlighet for måloppnåelse. 

De administrative prosessene oppleves i all hovedsak som velfungerende og gode av både prosjekt-
ledere og samarbeidspartnere. Både intervjuer og spørreundersøkelsene viser dette. Til tross for de 
overveldende positive tilbakemeldingene er det likevel to momenter som er verd å påpeke her, uten 
at det er Oxford Research sin oppfatning at disse fungerer dårlig eller er uhensiktsmessig per i dag; 
informasjonsarbeidet og oppfølgingsarbeidet ser ut til å kunne styrkes.  

Når det gjelder oppfølgingsarbeid er det tydelig at flere av søkerne ønsker seg en tydeligere tilstede-
værelse fra Forskningsrådet etter at prosjektet har fått bevilgning. Hvorvidt programadministrasjonen 
og Forskningsrådet skal spille en tydeligere rolle i denne fasen er imidlertid like mye et strategisk 
spørsmål som et ressursspørsmål. Oxford Research vurdering er likevel at PETROMAKS2-admini-
strasjonen og programstyre bør være bevisst dette ønsket og ha en tydelighet knyttet til egen rolle i 
oppfølgingen av prosjektene, slik at forventingene til søkerne og aktørene i prosjektene som har fått 
bevilgning er i samsvar med måten dette håndteres fra rådets side. 
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5. Styring og organisering 

5.1 STYRING OG ORGANISERING 

Det overordnede organet for PETROMAKS2 er programstyret, som har myndighet til å fatte vedtak 
om tildeling av forskningsmidler. Programadministrasjonen ivaretar dagligdriften. Enheten er satt 
sammen av programkoordinator supplert med faglig og administrativ kapasitet. 

Som tidligere nevnt, utgjør PETROMAKS2 et av Forskningsrådets programmer og aktiviteter for å 
implementere den nasjonale teknologistrategien i Olje- og energidepartementets strategiorgan OG21 
(i tillegg til DEMO 2000 og PETROSENTER). Denne strategien omfatter imidlertid i liten grad 
HMS-aspektene som inngår som eget temaområde i programmet. Det er derfor opprettet en kompe-
tansegruppe som blant annet har stått for utarbeidelsen av HMS-strategien i PETROMAKS2, og har 
siden blitt et rådgivende organ for vurdering av prosjektsøknadenes relevans for programmets HMS-
strategi. For de øvrige temaområdene i programmet finnes ikke tilsvarende kompetansegruppe. 

Programstyret består av åtte medlemmer (inkludert styreleder) og to varamedlemmer. I tillegg har 
OED en observatør som deltar i styremøtene. Styret er sammensatt av aktører både fra industrien og 
fra akademia og medlemmene kan sitte i to perioder (til sammen 8 år). Programadministrasjonen leg-
ger ned betydelig arbeid i å sikre et godt sammensatt programstyre som kan sikre en bred representa-
sjon, både faglig og tematisk. 

Informantene som er intervjuet i forbindelse med evalueringen er i hovedsak fornøyd med dagens 
organisering av programmet. Samspillet og arbeidsdelingen mellom programadministrasjonen og pro-
gramstyret beskrives av begge sider som velfungerende og avklart og informanter i programstyret ytrer 
sterk tilfredshet med administrasjonens arbeid og saksforberedelse. Programstyret beskrives videre 
som et velfungerende styre som er godt sammensatt. Programstyret er for øvrig godt fornøyd med 
arbeidet programadministrasjonen gjør. 

Det er en prosess i Forskningsrådet knyttet til endringer i Divisjonsstyrets rolle. Dette har vi imidlertid 
ikke gått nærmere inn på i denne evalueringen. 

 

5.2 STRATEGISKE RAMMEBETINGELSER 

5.2.1 OG21 

Olje og gass i det 21. århundret (OG21) «er petroleumsnæringens eget strategiorgan for forskning og utvikling, 
med eget styre oppnevnt av OED og sekretariat lokalisert i Norges Forskningsråd’38». OG21 gir anbefalinger til 
virkemiddelbruk i petroleumsrettet forskning, både hva gjelder statlige midler og innsatsen næringen 

                                                 
38 St.mld.nr.38 (2003-2004) Om petroleumsvirksomheten 
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selv gjør39. OED forventer at OG21-strategien skal legges til grunn for støtte til FoU-prosjekter og 
aktiviteter innen petroleumsområdet, og utgjør dermed den mest sentrale rammebetingelsen for ut-
formingen og innretningen av PETROMAKS 2. 

Både administrasjonen i OG21 og programadministrasjonen i PETROMAKS2 er tydelige på at pro-
gramplanen reflekterer OG21 i ganske stort omfang og at det er stor grad av overlapp mellom de to 
dokumentene. Øvrige interessenter beskriver også denne linken som velfungerende og hensiktsmes-
sig. 

Programmets omfang er imidlertid noe bredere enn OG21, på grunn av HMS-satsingen som ikke 
inngår som en del av OG21, samt at programmet har midler fra Kunnskapsdepartementet. 

I revideringen av OG21 har man valgt å ta inn samfunnsvitenskapelig forskning. Dette kommer til å 
bli blitt tatt inn i PETROMAKS2. Samtidig er programadministrasjonen tydelig på at denne har gjort 
egne vurderinger i utarbeidelsen av program- og handlingsplan for programmet og at det er viktig at 
de som utførende organ har en viss frihetsgrad. 

På brukersiden ser vi at en del prosjektledere og samarbeidspartnere i prosjektene oppgir å ha vært 
involvert i strategiprosessene i OG21. Blant prosjektlederen er det særlig deltakerne i kategorien An-
nen støtte, og delvis i Forskerprosjektene, som oppgir at de har vært involvert i prosessene. Likevel er 
andelen som svarer at de har vært involvert, størst blant samarbeidspartnerne.  

Figur 18: «Min virksomhet har vært involvert i strategiprosesser i OG21» 

 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

En prosjektleder påpeker at selv om organisasjonen formelt er involvert i OG21-arbeidet, betyr ikke 
det at organisasjonen legger til grunn OG21-strategien i sin virksomhet. 

 

                                                 
39 St.meld.nr.38 (2001-2002) Om olje- og gassvirksomheten 
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5.2.2 Prioriteringer gjennom tildelingsbrev 

Olje- og energidepartementet kan gjennom tildelingsbrev som oversendes Norges forskningsråd årlig, 
gi signaler hvilke tematiske prioriteringer departementet ser særskilt behov for fremover. Departe-
mentet legger imidlertid til grunn OG21-strategien, og peker dermed ikke på områder som kan ligge 
utenfor strategien. 

Under «internasjonalt samarbeid» har OED bedt Forskningsrådet prioritere Brasil, USA og Russland 
innenfor petroleumsforskningen 

OED er i intervju tydelig på at de ikke legger seg opp i hvordan strategien til programmet skal være. 

 

5.3 GRENSEFLATER MOT ANDRE PROGRAMMER  

Forskningsrådet har en bevisst strategi i forhold til at de ulike forskningsprogrammene til en viss grad 
overlapper hverandre for å sikre at man unngår hull i de tema og de områder man finansierer. På den 
måten kan man si at grenseflatene mot andre programmer ikke er krystallklar. Imidlertid er det tydelig 
at de ulike programadministrasjonene er i tett dialog omkring søknader som ligger i grenselandet mel-
lom to programmer og at man internt løser slike tilfeller enkelt og effektivt. 

I spørreundersøkelsen til prosjektlederne er det også tydelig at man ikke opplever at PETROMAKS2 
har tematisk overlapp med andre programmer, verken i regi av Forskningsrådet eller EU. Samarbeids-
partnerne på sin side mener i større grad at det er overlapp mellom PETROMAKS2 og øvrige pro-
grammer, men også her mener flertallet at det ikke er overlapp. 

 

                                                 
40 Fritekstbesvarelse fra en prosjektleder 

Min institusjon skal være involvert, men dette er ikke forankret ut i min organisasjon. Med andre ord,  

våre innspill i slike prosesser har varierende forankring ut i organisasjonen.40 
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Figur 19: «Sett fra ditt ståsted, er det tematisk overlapp mellom PETROMAKS2 og andre programmer?» 

 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 
Dette støttes i hovedsak også gjennom intervjuene med ulike aktører. Imidlertid er det ett område 
hvor flere informanter har etterlyst muligheten for fellesutlysninger, og det er mellom PETROMAKS2 
og ENERGIX. Dette har vært realisert gjennom en samarbeidsutlysning mellom programmene41. 

Når det gjelder fellesutlysninger med andre programmer på et generelt grunnlag, er dette noe som 
etterlyses av en rekke av det vi kan kalle eksterne aktører med den begrunnelse at man får utløst noen 
andre type prosjekter med elementer av tverrfaglighet som man ikke gjør internt i ett program. Interne 
aktører i Forskningsrådet er imidlertid noe mer reserverte i forhold til fellesutlysninger. Dette begrun-
nes blant annet med at programmene til en viss grad overlapper i utgangspunktet. Samtidig medfører 
fellesutlysninger økt administrativ ressursbruk.  

 

                                                 
41 http://www.forskningsradet.no/prognett-energix/Nyheter/Samarbeidsutlysning_mellom_ENERGIX_og_PETRO 
MAKS_2/1254009521355&lang=no  
42 Intervju programstyret 
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Vi har hatt flere vellykkede fellesutlysninger i PETROMAKS2 og adressert synergier mellom programmene og 

nådd nye aktører, men jeg er redd for at programmet blir utvannet med alt for mange slike fellesutlysninger. Jeg 

tenker at vi oftest bør være i kjernen i et program heller enn i grenselinjen mellom programmer.42 

http://www.forskningsradet.no/prognett-energix/Nyheter/Samarbeidsutlysning_mellom_ENERGIX_og_PETRO%20MAKS_2/1254009521355&lang=no
http://www.forskningsradet.no/prognett-energix/Nyheter/Samarbeidsutlysning_mellom_ENERGIX_og_PETRO%20MAKS_2/1254009521355&lang=no
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5.3.1 Grenseflater mot andre virkemiddelaktører 

Når vi spør prosjektlederne om de har fått finansiering fra andre aktører innenfor temaområdene som 
dekkes av PETROMAKS2, svarer to av tre at de har fått finansiering fra private aktører, herunder 
næringslivet. Fire av ti har også fått finansiering eller skattefradrag fra SkatteFUNN og/ eller andre 
programmer i Forskningsrådet. Noen har også mottatt midler gjennom EUs rammeprogrammer, In-
novasjon Norge, Departementer og andre offentlig finansieringskilder. Omkring en av ti har også 
benyttet regional forskningsfond eller fått støtte fra organisasjoner, stiftelser, mv. 

Samarbeidspartnerne har i mindre grad enn prosjektlederne fått privat finansiering, og i større grad 
gjennom andre programmer i Norges forskningsråd. Også SkatteFUNN spiller en mindre viktig rolle 
enn for prosjektlederne. 

Figur 20: «Har du fått finansiering til FoU-prosjekter innen programmets temaområder, fra noen av de følgende aktø-
rene?» 

 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

Når vi spør prosjektlederne om prosjektet har ført til nye søknader, svarer mellom 55 og 84 % at 
prosjektet ikke har vært utløsende for flere prosjektsøknader. Der prosjektene likevel har resultert i 
nye søknader, svarer fire av ti at det har kommet nye søknader til industrifinansierte prosjekter (såkalte 
joint industry projects) eller til andre programmer hos Forskningsrådet ut av prosjektene. Prosjektlederne 
er delt i forhold til om de søker om det er nye prosjektideer eller om prosjektideen videreføres med ny 
finansiør. 

Noen prosjektledere svarer også at prosjektet har generert nye søknader til EUs rammeprogrammer 
og til andre typer forskningsprosjekter 
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Figur 21: «Har prosjektet ført til nye søknader fra din virksomhet?» 

 
Dataetiketter under 5 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=56) 

 

5.4 INTEGRERING AV HMS I PROGRAMMET 

HMS-satsingen som en del av PETROMAKS2-programmet kommer som en følge av sektorprinsip-
pet i forvaltningen, hvor OED har ansvar for ressursene på norsk sokkel, mens ASD har ansvar for 
HMS i all virksomhet. Når HMS i petroleumsnæringen er inkludert som et eget temaområde i PE-
TROMAKS2, fremfor som et eget program, er dette uttrykk for at man mener at HMS i denne bran-
sjen har noen særegne utfordringer som ikke finnes i andre bransjer, og at norsk HMS-forskningen 
innen petroleumssektoren skal bli verdensledende. Videre er det mulig å utnytte synergier med rele-
vans for HMS med prosjekter under de andre temaområdene. 

HMS som eget temaområde bidrar videre til at satsingen er synlig i forskningsmiljøene og i næringen. 

HMS-satsingen skiller seg ut fra resten av PETROMAKS2-programmet ved at midlene til HMS-pro-
sjekter er øremerket fra ASD. Videre har satsingen en egen rådgivende kompetansegruppe og en råd-
giver i programmet med særansvar for satsingen. HMS som temaområdet er heller ikke inkludert i 
OG21-strategien som danner grunnlaget for prioriteringene PETROMAKS2 forøvrig. 

Programstyret i PETROMAKS2 forteller at det er en bevissthet om HMS i petroleumssektoren, også 
utenfor temaområde 5. Ingen prosjekter som får finansiering gjennom programmet skal føre til dårli-
gere helse, miljø og sikkerhet i næringen. Samtidig er det lite berøringspunkter mellom programstyret 
og kompetansegruppen for HMS. Avstanden mellom programstyret og kompetansegruppen sammen-
liknes med avstanden mellom programmet og TTA-gruppene i OG21, til tross for at kompetanse-
gruppen har en mer aktiv rolle i forbindelse med bl.a. utlysningene og vurdering av søknadenes rele-
vans. 
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Intervjuene med brukerne – både i forbindelse med eva-
luering av HMS-satsingen og inneværende evaluering – ty-
der på at integreringen av HMS i PETROMAKS2-pro-
grammet er hensiktsmessig, skjønt med noen utfordringer 
(se tekstboks). Dette gjelder hovedsakelig ulike tidshori-
sonter og fortsatt potensial for økt samordning på tvers 
av temaområdene. 

En annen utfordring som nevnes, er at HMS er et område 
som i større grad enn de andre områdene er preget av 
samfunnsfaglige tilnærminger. Programmet for øvrig be-
skrives som teknologifokusert, noe som kan være en bar-
riere for utveksling mellom temaområdene. Mangel på 
samfunnsvitenskapelige tilnærminger er imidlertid et kri-
tikkpunkt mot hele programmet, og er ikke utelukkende 
knyttet til spørsmålet om HMS-satsingens integrasjon i 
programmet. 

Samtidig etterlyser brukerne fokus på synergier med de 
øvrige prosjektene i programmet. 

Det fremheves at PETROMAKS2 har relevans for den 
delen av næringen som jobber med HMS, og at det derfor 
er naturlig at programmet også har en HMS-del. Videre 
sørger programmets fokus på anvendt forskning at HMS-
prosjektene blir relativt store og får brukermedvirkning. 
Industrien ser her potensial for store besparelser. Organi-
seringen under PETROMAKS2 antas også å utløse større 
finansieringsbeløp fra næringen enn en annen organise-
ring ville ha klart, forteller en informant fra Forskningsrå-
det. Evalueringen av HMS-satsingen under PE-
TROMAKS og PETROMAKS2 peker på det samme. 

 

5.5 OPPSUMMERENDE VURDERINGERER 

Programadministrasjonen og -styret ser ut til å håndtere programmet på en effektiv og hensiktsmes-
sig måte. Programstyret gir uttrykk for at programadministrasjonen gjør det godt arbeid.  

Både på papiret og i praksis reflekterer programmet OG21 i svært stor grad. PETROMAKS2s omfang 
er imidlertid noe bredere enn OG21, på grunn av HMS-satsingen som ikke inngår som en del av 
OG21. Som vist i forrige kapittel, synes også programstyret gjennom aktiv porteføljeforvaltning å 

Hovedbildet er at dagens organisering 
fungerer og at øremerking av midler til 
HMS-forskning bidrar til at HMS-
forskningen får den oppmerksomheten 
som er nødvendig. Samtidig skaper 
organiseringen noen utfordringer i form 
av at det er vanskelig å få til synergier og 
fellesprosjekter på tvers av HMS-temaet 
og de fire øvrige temaene i programmet. 

Til tross for at hovedbildet er at dagens 
organisering fungerer, kan det se ut som 
organisering av satsingene skaper noen 
barrierer for å fullt ut få utnyttet 
potensialet som ligger i å ha HMS-
satsingen som en delsatsing under 
PETROMAKS2. 

Hovedproblemet er at satsingene ikke er 
synkrone og at HMS-satsingen kun er 
femårig, mens PETROMAKS2 har en 
tiårig tidshorisont. Det første gjør det 
vanskeligere å se temaene i sammenheng 
og få til fellesprosjekter mellom HMS-
området og PETROMAKS2 øvrige 
temaområder. Denne utfordringen vil bli 
redusert dersom petroleumsforskningen 
som i dag er organisert i PETROMAKS2 
blir et løpende program. 

Forholdet og føringene på finansieringen 
fra de to finansieringsdepartementene er 
også en utfordring i denne sammenheng. 

Kilde: Oxford Research, Evaluering av HMS-satsingen i PE-

TROMAKS1/2 
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ivareta balansen mellom ulike hensyn, herunder temaområder og forholdet mellom grunnforskning 
og anvendt forskning.  

Gjennom intervjuene er det tidvis stilt spørsmålstegn ved hvorfor det ikke er flere fellesutlysninger 
mellom PETROMAKS2 og andre nærliggende programmer. Dette er for øvrig det samme bildet som 
tegner seg i arbeidet med ENERGIX-evalueringen. Vi finner imidlertid at det er lite tegn til silotenk-
ning mellom programmene, selv om det organisatorisk sett skulle være betydelig risiko for dette. Ba-
sert på intervjuer i Forskningsrådet viser det seg at overlappene mellom ulike program håndteres med 
tidvis tett dialog på tvers av de ulike programadministrasjonene og at dette på sett og vis gjør behovet 
for fellesutlysninger mindre. Videre er det tydelig at programadministrasjonen har et reflektert syn på 
fellesutlysninger – særlig i forhold til nytten av dette der man ønsker å nå ut til andre målgrupper enn 
det som er i kjernen av programmet. Grenseflatene mot andre programmer vurderes dermed som 
godt ivaretatt av programadministrasjonen.  

Datamaterialet peker i retningen av at integreringen av HMS i PETROMAKS2 er hensiktsmessig og 
stort sett god, men at det er noe uutløst potensial for synergier mellom HMS-prosjekter og de øvrige 
prosjektene. Dette ser ut til å henge sammen med at programmet har et sterkt teknologisk preg, og at 
det er noe mindre rom for samfunnsvitenskapelig forskning. Gitt at den samfunnsvitenskapelige di-
mensjonen nå er tatt inn, både i OG21 og i programplanen, bør man forvente endringer her. Dette 
gjelder programmet som helhet, og ikke bare HMS-satsingen. 
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6. Måloppnåelse 

Dette kapittelet tar for seg i hvilken grad PETROMAKS2 har ført til måloppnåelse på en rekke om-
råder. Særlig undersøkes her problemstillinger knyttet til samarbeid, programmets omdømme og for-
midlingsaktivitet, så vel som resultater og effekter gjennom programmet. I denne sammenheng har 
Oxford Research i stor grad undersøkt effekten programmene har hatt på prosjektene, og ikke pro-
sjektenes effekt på nærings- eller samfunnsplan. 

Datagrunnlaget for denne gjennomgangen består av porteføljedata fra Forskningsrådet, intervjuer 
med forskere, næringsaktører, Forskningsrådet og myndigheter, så vel som svarene på spørreunder-
søkelsene til prosjektledere og samarbeidspartnere. 

Målsettingene for alle temaområdene i PETROMAKS2 skal nås gjennom satsinger på (strategisk) 
grunnforskning og anvendt forskning. Programmets målsetninger, temaområder, osv. omtales i kapit-
tel 1.1. 

 

6.1 SAMARBEID 

Det er en målsetting i PETROMAKS2 å stimulere til nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom 
forskningsmiljøene og næringen. Gjennom samarbeid skal norske forskningsmiljøer styrkes og deres 
interesse skal fremmes på den internasjonale arenaen. Forskningsmiljøene og næringen skal avklare 
problemstillingene som er av betydning for næringen, samt sikre forskerne tilgang på relevante data. 
Videre skal også norsk næringsliv få økt kompetanse og styrket konkurranseevne internasjonalt. 

6.1.1 Nettverksanalyse av samarbeidet i prosjektene 

Her presenteres kort hovedfunnene fra nettverksanalysen. De mest sentrale aktørene i analysen, målt 
i antall relasjoner gjennom prosjektene, er SINTEF Materialer og kjemi, avdeling Trondheim (68 re-
lasjoner), IRIS (58 relasjoner), IFE (30 relasjoner) og IVT NTNU (29 relasjoner), etterfulgt av NGU 
og Statoil (25 relasjoner hver). Til sammenlikning, har den gjennomsnittlige aktøren i nettverket 2,7 
naboer. 
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Figur 22: Nettverkskart for PETROMAKS2 

 
Kilde: Norges forskningsråd | Oxford Research AS 

 

Øvrige aktører med relativt mange relasjoner (mer enn ti) er: 

 DNV GL  

 SINTEF Energi  

 SINTEF Petroleum (avdeling Trondheim) 

 Institutt for geovitenskap ved UiB  

 Institutt for Geofag ved UiO  

 Lundin AS  

 STATOIL AS  

 Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved NTNU  

 Conoco Phillips Skandinavia AS  

 Total E&P 
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For IFE, NGU og Statoil foreligger det ikke data på avdelingsnivå. Dersom vi ser på SINTEF og 
NTNU som én samlet aktør, har de henholdsvis 129 og 85 relasjoner43. UiB og UiO har begge rundt 
20 relasjoner hver. 

Et annet, enkelt mål på hvor sentral posisjon de enkelte aktørene har i forskningslandskapet, er hvor 
mange ganger de har vært prosjektansvarlige. Aktørene som hyppigst opptrer som prosjektansvarlige 
er IRIS (11 prosjekter), SINTEF Materialer og kjemi (7 prosjekter), SINTEF Petroleum (6 prosjekter), 
IFE og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU (4 prosjekter hver). Flere av disse har 
også vært involvert i flere prosjekter som samarbeidspartnere. Aktørene klassifiseres etter hvilken rolle 
de inntar oftest; som prosjektansvarlig (prosjekteiere), partnere, eller om de bytter mellom rollene.  

Vi merker oss at det er relativt stabil deltakelse blant prosjekteierne; mange aktører med flere prosjek-
ter får disse fordelt over tid, fremfor at alle prosjektene startes opp samme år. Dette tyder på konti-
nuitet i forskningen. 

Videre ser vi på betweenness centrality som angir hvor stor sentral en aktør er innenfor sitt omkringlig-
gende nettverk (blant sine umiddelbare naboer). Ved hjelp av dette målet kan vi synliggjøre hvem som 
fungerer som bro mellom forskningsmiljøer som ellers ikke ville hatt noe kontakt. Her oppnår aktø-
rene relativt lave skårer; IRIS, Sintef Materialer og kjemi (avdeling Trondheim) og SINTEF Energi 
oppnår 0,02 hver. De andre aktørene har enda lavere skåre. Til sammenlikning har SINTEF ENERGI 
en skåre på 0,57 i en tilsvarende nettverksanalyse for ENERGIX. Dette betyr at det er få aktører i 
PETROMAKS 2-nettverket som har en funksjon som brobygger mellom aktørene, og deres rolle er 
relativt svak. Sagt på en annen måte, er det stor grad av sammenkobling mellom de ulike aktørene i 
nettverket.  

                                                 
43 Her er det mulig at instituttene eller avdelingene har relasjoner seg imellom, det vil si at det er samarbeidsrelasjoner 
internt i organisasjonen. 
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Tabell 8: Indikatorer for de mest sentrale aktørene i miljøet 

Rolle Aktør 
Antall ganger 
prosjektan-

svarlig 

Antall ganger 
samarbeids-

partner 

Betweenness 
centrality 

Antall 
koblinger 

Bytter 
roller 

IRIS 11 11 0,02 51 

SINTEF MATERIALER OG KJEMI AVD 
TRONDHEIM 

7 7 0,02 68 

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, 
NTNU 

4 6 0,02 29 

Institutt for geovitenskap, UiB 3 4 0,00 15 

UNI RESEARCH AS 3 3 0,01 10 

DNV GL AS 2 3 0,00 19 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi, 
NTNU 

2 1 0,00 12 

SINTEF ENERGI AS 2 3 0,02 21 

Institutt for Geofag, UiO 1 1 0,00 14 

Norges Geologiske Undersøkelse 2 0 0,00 25 

Pro-
sjekt-
eiere 

SINTEF PETR AS 6 1 0,00 18 

Norges Geologiske Undersøkelse 2 0 0,00 25 

Part-
nere 

Institutt for energiteknikk 4 7 0,00 30 

Institutt for petroleumsteknologi og anvendt 
geofysikk, NTNU 

1 6 0,01 10 

STATOIL PETROLEUM AS 1 10 0,00 13 

TOTAL E&P NORGE AS 0 11 0,01 11 

CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS 0 12 0,00 12 

LUNDIN NORWAY AS 0 13 0,00 13 

STATOIL ASA 0 25 0,00 25 
Kilde: Norges forskningsråd | Oxford Research AS 

 

6.1.1.1 Hvem samarbeider hyppigst 
Blant PETROMAKS 2-prosjektene er det flere samarbeidsrelasjoner mellom de samme aktørene, som 
går igjen. Plant annet finner vi at IRIS og Institutt for petroleumsteknologi ved UiS samarbeider fem 
ganger. Det samme gjelder Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU og SINTEF Ma-
terialer og kjemi (avdeling Trondheim). Videre finner vi henholdsvis tre bilaterale samarbeidsrelasjo-
ner mellom følgende aktører: 

 IRIS og IRIS44 

 IRIS og Conoco Philips Skandinavia AS 

 IRIS og Universidade Federal de Rio de Janeiro 

 SINTEF Materialer og kjemi (avdeling Trondheim) og ENI Norge AS 

 SINTEF Materialer og kjemi (avdeling Trondheim) og Statoil ASA 

                                                 
44 Her kommer både prosjektansvarlig og samarbeidspartnere fra IRIS 
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Med unntak av IRIS (se over) og til 
en viss grad SINTEF (se figur), er 
det lite organisasjonsinternt samar-
beid. Instituttene og avdelingene 
ved de ulike aktørene samarbeider i 
liten grad på prosjektene. Dette gjel-
der i særlig grad universitetene 
(NTNU, UiO, UiB, UiS) og aktø-
rene i næringen.  

Vi har også undersøkt om det er 
flere klynger av samarbeidspartnere 
i nettverket. Klyngene defineres av 
høy grad av sammenkobling seg 
imellom (interconnectivity)45. Dette vil 
være en gruppe aktører hvor alle 
samarbeider med alle (eller de 
fleste). Aktørene samarbeider fort-
satt på tvers av klyngene, men da 
gjerne uten at øvrige institusjoner i 
samme klynge er involvert i det 
konkrete samarbeidet. 

Vi finner kun en klynge hvor det er høy grad av internt samarbeid. Aktørene i klyngen er Det Norske 
Veritas, SINTEF Materialer og kjemi (avdeling Trondheim) og Interwell AS. 

6.1.2 Arbeidsfordelingen i prosjektene 

Arbeidsfordelingen mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartner operasjonaliseres på to måter; 1) 
hvordan prosjektmidlene fordeles mellom partene, og 2) hvem som har ansvar for hvilke arbeidsopp-
gaver.  

6.1.2.1 Fordeling av prosjektmidler 
I spørreundersøkelsen svarer halvparten av prosjektlederne at alle samarbeidspartnere i prosjektene 
har fått en andel av de samlede prosjektmidlene. En nesten like stor gruppe svarer imidlertid at ikke 
alle samarbeidspartnere har fått en andel. I denne gruppen finner vi hovedsakelig prosjektledere i IPN-
er og KPN-er. I kompetanseprosjekter er det vanlig at næringen bidrar med kontantfinansiering inn i 

                                                 
45 Dette beregnes ved hjelp av MCODE-utvidelsen i Cytoscape. Sentrale kriterier for å definere klynger er K-score (her 
satt til 2) og Node score (her satt til 0,2). 

 

* Merk at SINTEF i figuren står for SINTEF (uspesifisert) 

Kilde: Oxford Research | Norges forskningsråd 

Figur 23: Organisasjonsinternt samarbeid, SINTEF 
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prosjektene. I innovasjonsprosjek-
ter kan næringen bidra med ar-
beidsinnsats, forskningsinfrastruk-
tur, kontantbidrag, mv. Her kan 
det være vanskelige å skille mellom 
prosjektmidler og næringens ikke-
finansielle bidrag. 

I spørreundersøkelsen svarer seks 
av ti prosjektledere at de har halv-
parten eller mer av de samlede pro-
sjektmidlene, mens en av seks sva-
rer at deres institusjon/bedrift har 
fått mellom 25 og 50 prosent. En 
relativt liten andel av prosjektle-
derne oppgir at samarbeidspart-
nerne får 50 % eller mer av de sam-
lede prosjektmidlene. Den største 
gruppen svarer at samarbeidspartnerne får 25 – 50 % eller under 25 % av prosjektmidlene. 

Det kan se ut som om prosjektledere med industribakgrunn svarer at en større grad av midlene til-
kommer samarbeidspartnerne enn prosjektledere fra forskningsinstituttene eller UoH-sektoren, men 
disse sammenhengene er ikke statistisk signifikante.  

Figur 25: «Hvor stor andel av de samlede prosjektmidlene tilkommer...?» Svar fra prosjektlederne 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=52) 

 

Mange samarbeidspartnere gir i spørreundersøkelsen uttrykk for at det ikke vet hvordan midlene for-
deles mellom prosjektleder og samarbeidspartnerne. I to av tre spørsmål utgjør kategorien «vet ikke/ 
ikke relevant» den største gruppen. Når vi ser bort fra disse, er svarene relativt like prosjektledernes 
svar; 
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Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=52) 
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Figur 24: «Har alle samarbeidspartnere i prosjektet fått en andel av prosjekt-
midlene?  
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 De fleste samarbeidspartnerne svarer at prosjektlederne får halvparten eller mer av prosjekt-
midlene 

 Samarbeidspartnerne svarer oftest at de selv og de andre samarbeidspartnerne får enten ingen 
andel, eller under 25% av prosjektmidlene. 
  

Figur 26: «Hvor stor andel av de samlede prosjektmidlene tilkommer ...?» Svar fra samarbeidspartnerne i prosjektene 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til samarbeidspartnere (n=38) 

 

6.1.2.2 Rollefordelingen i prosjektene 
Vi har spurt prosjektlederne og samarbeidspartnerne i spørreundersøkelsen om hvordan rolleforde-
lingen i prosjektene er. Svarene fra prosjektlederne og samarbeidspartnerne dekker delvis de samme 
prosjektene; i 24 av 77 prosjekter har vi svar fra både prosjektledere og samarbeidspartner(e) relatert 
til samme prosjekt. 

Generelt ser vi at både prosjektledere og samarbeidspartnere «overdriver» sin egen rolle, sammenliknet 
med hvordan den andre parten vurderer arbeidsdelingen i prosjektene. Forskjellene er for det meste 
statistisk signifikante.  

Særlige avvik ser vi på prosjektledernes side, hvor prosjektlederne i mye større grad enn samarbeids-
partnerne sier de selv har hatt tatt initiativet til prosjektet, har hatt ansvar for utvikling av problems-
tillinger og har ansvar for kommersialisering. Omvendt, vurderer også samarbeidspartnerne sine roller 
innenfor disse områdene som større enn hva prosjektlederne svarer.  

Samarbeidspartnerne mener også i større grad enn prosjektlederne at ansvaret er delt, på en rekke 
områder. Dette gjelder særlig finansiering, problemstillinger, datainnsamling, analyse og kommersiali-
sering.  

Avvikene mellom prosjektledernes og samarbeidspartnernes svar er minst på områdene analyse og 
rollen som næringspartner i prosjektet.  
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Tre av fire prosjektledere oppgir at de har vært initiativtakere til prosjektet, og halvparten svarer at 
de alene har hatt ansvaret for søknadsskrivingen. I følge prosjektlederne er det felles arbeidet størst 
hva gjelder utvikling av problemstillinger, datainnsamling, ansvar for arbeidspakker, analyse, publise-
ring og implementering av funn. 

Figur 27: «Hva er rollefordelingen mellom prosjektleder og samarbeidspartnerne i prosjektet?» Svar fra prosjektledere 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=52) 

 

Samarbeidspartnerne svar i større grad at det er delt ansvar mellom prosjektleder og noen eller alle 
samarbeidspartnere. Dette gjelder sørlig søknadsskriving, finansiering, utvikling av problemstillinger, 
datainnsamling, arbeidspakkene, analyse, publisering og implementering. 
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Figur 28: «Hva er rollefordelingen mellom prosjektleder og samarbeidspartnerne i prosjektet?» Svar fra samarbeidspart-
nerne 

 
Kilde: Oxford Research AS - survey til samarbeidspartnere (n=38) 

 

6.1.3 Nasjonalt samarbeid 

I spørreundersøkelsen har vi undersøkt hvilke norske aktører det samarbeides med i prosjektene (se 
figuren nedenfor). Sju av ti prosjektledere i prosjekter hvor det er samarbeid, svarer at det er samarbeid 
med et oljeselskap. Når vi kontrollerer for hvilken sektor prosjektleder kommer fra, ser vi også at 
andelen som har et oljeselskap med i prosjektet er stor blant både forskningsinstitutter, i UoH-sekto-
ren og blant organisasjoner. Andelen er lavest (47 %) blant prosjektlederne hos leverandører i petro-
leumsbransjen.  

Seks av ti prosjektledere svarer videre at det er samarbeid med UoH-sektoren og/ eller representanter 
fra forskningsinstituttene. De som ikke svarer dette, kommer i stor grad selv fra institutt- eller UoH-
sektoren. Videre ser vi at en relativt stor gruppe samarbeider også med leverandører i petroleumsin-
dustrien. Det er også noe samarbeid med næringsaktører utenfor petroleumsindustrien. 
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Figur 29: «Hva slags virksomheter i Norge samarbeider du med i prosjektet?» 

 
Kilde: Oxford Research AS – survey til prosjektledere (n=50) 

 

I intervjuene understrekes av prosjektlederne fra industrien og fra forskningssektoren at det er en god 
kultur og et godt klima for samarbeid i Norge. 

Hva gjelder programmets bidrag til samarbeidet i det konkrete prosjektet, svarer et stort flertall av 
prosjektlederne at programmet i stor grad har bidratt til nasjonalt samarbeid, og at dette samarbeidet 
har vært nyttig for dem. I veldig mange tilfeller svarer prosjektlederne at prosjektet ikke hadde kommet 
i mål uten samarbeidspartnerne (se figur på neste side). 

Programmets bidrag til fler- og tverrfaglig samarbeid, så vel som bidraget til samarbeid med nye aktører, 
er noe lavere, men også her attesterer omtrent halvparten av prosjektlederne programmet en høy ut-
løsende effekt. 
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Figur 30: «Gi din vurdering av PETROMAKS2s bidrag til nasjonalt samarbeid i dette prosjektet» 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=56) 

 

6.1.4 Internasjonalt samarbeid 

Det er bredt med internasjonalt samarbeid i PETROMAKS2-programmet. Programmet har hatt flere 
fellesutlysninger med blant annet NORRUSS-programmet (mot Russland) og det brasilianske forsk-
ningsrådet. Videre er det internasjonalt samarbeid i flere ordinære søknadstyper. Sju av ti prosjektle-
dere oppgir i spørreundersøkelsen at det er internasjonalt samarbeid i prosjektet de leder. 

Samarbeidet er hovedsakelig med utenlandske universiteter og høyskoler. Dette er særlig utbredt blant 
norske forsknings- og UoH-aktører. Prosjektledere som representerer norske næringsaktører, svarer 
hovedsakelig at de samarbeider med andre utenlandske næringsaktører i eller utenfor petroleumsbran-
sjen. Her synes norske forskningsaktører å være mer tilbakeholdne. Sammenhengene er statistisk sig-
nifikante.  
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Figur 31: «Hvilke miljøer utenfor Norge samarbeider dere med i dette prosjektet?» 

 
Kilde: Oxford Research AS – survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

Prosjektlederne svarer at programmet i stor grad har både bidratt til at det ble internasjonalt samarbeid 
i prosjektene, og at det opprettes samarbeid med nye aktører som de ikke har samarbeidet med tidli-
gere.  

Figur 32: «Gi din vurdering av PETROMAKS2s bidrag til internasjonalt samarbeid i dette prosjektet» 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=35) 
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I spørreundersøkelsen vurderer nesten alle prosjektlederne det internasjonale samarbeidet i som nyttig 
for prosjektet. To tredjedeler av prosjektlederne oppgir også at det internasjonale samarbeidet er eller 
har vært avgjørende for at prosjektet blir fullført. 

Figur 33: «Hvor enig er du i følgende påstander?», Internasjonalt samarbeid 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS – survey til prosjektledere (n=35) 

 

I sin vurdering av internasjonalt samarbeid i prosjektene er imidlertid prosjektlederne vi har intervjuet, 
atskillig mer kritiske. Flere forteller at samarbeidet i det konkrete prosjektet har fungert bra, men at 
dette heller er unntaket enn regelen. Forskerne forteller at avtaler om internasjonalt samarbeid ikke 
nødvendigvis inngås for å styrke prosjektet, men fordi det oppleves som et kriterium fra Forsknings-
rådet. Dermed kan det internasjonale samarbeidet reduseres til pynt på søknaden, slik en forsker ut-
trykker det.  

Norske myndigheter anser internasjonalt (akademisk) samarbeid som en anledning til å koble sammen 
norske miljøer med internasjonale forskningseliter. Det er imidlertid ikke gitt at de internasjonale sam-
arbeidsmiljøene har bedre kunnskap enn de norske miljøene, og dermed bidrar til kompetanseheving, 

                                                 
46 Intervju med en prosjektleder 
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 I søknadsskjemaene er NFR opptatt av samarbeid. Men når vi selv har kompetansen som trengs, kan det 

slå dårlig ut at vi ikke har samarbeid. Faren er at man har med internasjonal kompetanse for å  

oppfylle forventningene. I søknadsbehandlingen kan man få dårligere score dersom man ikke har  

samarbeid, selv om det ikke skulle være behov for det. Da kan det bli kakepynt»46. 
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forteller en forsker. Aktivitetene de internasjonale akademiske samarbeidspartnerne bidrar med, be-
skrives av forskerne som «kvalitetssikring» og «utveksling», og synes ikke å være avgjørende for pro-
sjektet. 

Informanter fra næringslivet forteller at det i Norge er et godt miljø for samarbeid i FoU-prosjekter, 
til forskjell fra mange andre land. Forholdene bærer preg av konkurransesituasjoner og en «hvorfor 
skal vi hjelpe våre konkurrenter»-holdning. 

Sett fra myndighetenes ståsted, synes internasjonalt samarbeid i FoU-prosjekter å være et middel til å 
bygge relasjoner. Land som Brasil, Russland og USA er pekt ut som foretrukne land, og det er lyst ut 
midler til internasjonalt samarbeid med miljøer i disse landene. I forbindelse med Russland er det 
særlig tydelige at forskningssamarbeidet skal tjene til relasjonsbygging og oppbygging av en kultur for 
internasjonalt forskningssamarbeid i Russland. 

  

6.2 OMDØMME 

Gjennom intervjuene kommer det frem at programmet anses å ha høy kvalitet. Sitatet fra et intervju 
illustrerer dette godt: 

Et stort flertall av prosjektlederne og samarbeidspartnerne i spørreundersøkelsene er enige i at det 
ligger prestisje i å få støtte fra programmet. Videre attesteres programmet et godt omdømme nasjonalt.  

Hva gjelder programmets internasjonale omdømme, svarer fire av ti at de ikke vet. Blant dem som har 
svart, ser vi imidlertid at mesteparten mener at programmet har et godt omdømme utenfor Norges 
grenser også. 

PETROMAKS2 har et veldig godt omdømme. Vi ser at folk er stolte over programmet og det er gode søkere 
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Figur 34: «Hvor enig er du i følgende påstander?» Programmets omdømme 

 
Dataetiketter under 5 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS spørreundersøkelse til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

6.3 FORMIDLING 

I det følgende behandles brukernes kjennskap til relevante forhold, så vel som formidlingsaktiviteter 
i programmet knyttet til søkerveiledning og programmets møteplassfunksjon, så vel som formidling 
av forskningsresultater. 

6.3.1 Brukernes kjennskap til sentrale dokumenter 

Brukerne av programmet har i stor grad kjennskap til programplanen for PETROMAKS2; både mål-
setningene og temaområdene som er nedfelt i den. Dette gjelder prosjektlederne og samarbeidspart-
nerne. Respondensene skiller lag hva gjelder kjennskap til forskningsstrategien OG21; en vesentlig 
større andel blant samarbeidspartnerne svarer at de i stor grad kjenner til strategien, mens flertallet av 
prosjektlederne svarer at de i noen grad har kjennskap til strategien. Andelene som svarer at de hen-
holdsvis i stor grad og i liten grad kjenner til OG21-strategien, er omtrent like store. 

Hva gjelder kjennskap til politiske dokumenter, herunder Petroleumsmeldingen, Klima for forskning, 
Langtidsplan for forskning, mv., svarer nesten halvparten av prosjektlederne at de har liten kjennskap 
til dokumentene. Den andre halvparten svarer at de har noe kjennskap til dokumentene. Samarbeids-
partnerne svarer i større grad at de kjenner til dokumentene. Tre av ti mener de har god kjennskap til 
planene. 
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Figur 35: «I hvilken grad kjenner du til følgende dokumenter?»  

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS – survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

6.3.2 Søkerveiledning 

Prosjektlederne og samarbeidspartnerne i spørreundersøkelsen opplever i stor grad at programmets 
kommunikasjon og formidlingsarbeid treffer relevant målgruppe.  

Hva gjelder spørsmålet om programmets kommunikasjon bidrar til rekruttering til programmet, er 
respondentene imidlertid delt. Et lite flertall blant både prosjektlederne og samarbeidspartnerne mener 
at kommunikasjon og formidlingsarbeidet bidrar i stor grad til rekruttering. Omtrent tre av ti svarer 
henholdsvis at de ikke vet, eller at programmet i Noen grad bidrar til rekruttering.  

Figur 36: «I hvilken grad opplever du at kommunikasjon og formidlingsarbeid i PETROMAKS2...?» 

 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 
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De viktigste verktøyene for prosjektlederne i søknadsprosessen er utlysningstekstene, programplanen 
og kontakt med ansatte i Forskningsrådet. En av tre ser også til OG21-strategien og deltar på infor-
masjonsmøter. Disse kildene er også viktige for samarbeidspartnerne, men i noe mindre grad.  

Det anmerkes at mange samarbeidspartnere ikke har vært involvert i søknadsprosessen, og dermed 
oftere svarer Vet ikke/ ikke relevant. 

Figur 37: «Har følgende aktiviteter eller informasjonstiltak i regi av PETROMAKS2 eller Norges forskningsråd vært med 
på å forme ditt prosjekt? » 

 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

I intervjuene er det tydelig at den uformelle kontakten med forskningsrådet, både på generelt plan, 
men særlig i forbindelse med utlysninger og søknadsprosess blir fremhevet som nyttig og god.  
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Når det er sagt, blir det også påpekt at NFR blir passive i det prosjektene er kommet i gang. Hvorvidt 
programmet som sådan bør ha en mer sentral rolle i denne fasen er imidlertid et mer strategisk spørs-
mål. 

6.3.3 Formidling av resultater fra prosjektene 

En stor andel blant prosjektlederne svarer i spørreundersøkelsen at det er gjennomført eller planlagt 
en rekke formidlingsaktiviteter i prosjektet. Dette gjelder særlig vitenskapelig publisering og work-
shop/konferanser med næringsaktører (enten som deltaker eller som arrangør), men også populærvi-
tenskapelig formidling. 

Figur 38: «Er det gjennomført/ planlagt formidlingsaktiviteter i prosjektet?» 

 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=57) 

 

Programmet kommunikasjon og formidlingsarbeid oppleves av flertallet blant både prosjektlederne 
og samarbeidspartnerne å fremme faktagrunnlag for petroleumsforskningen, politiske beslutninger, 
mv. Vi merker oss imidlertid at en av ti prosjektledere mener at programmet i liten grad fremmer fakta.  

                                                 
47 Intervju prosjektleder 
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Hva gjelder teknologispredning til andre sektorer, er fordelingen blant svaralternativene nokså jevn. 
En stor gruppe blant prosjektlederne og samarbeidspartnerne svarer Vet ikke/ ikke relevant. Blant de 
resterende er det en overvekt av i Noen grad-svar. 

Figur 39: «I hvilken grad opplever du at kommunikasjon og formidlingsarbeid i PETROMAKS2...?» 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

Prosjektlederne og samarbeidspartnerne opplever at programmet bidrar i stor grad til å synliggjøre 
resultater fra både egen og andres forskning i stor grad eller i Noen grad. Det er likevel forslag til flere 
tiltak for å styrke særlig kommunikasjon av andres forskning. En prosjektleder skriver: 

                                                 
48 Fritekstbesvarelse fra en prosjektleder 
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Jeg kunne tenkt meg noe bedre kommunikasjon inn i Petromaks-prosjektet, dette både for å orientere Forsk-

ningsrådet og for selv å bli orientert om andre prosjekter i programmet. En årlig konferanse arrangert av 

Forskningsrådet med presentasjon av alle prosjekter i programmet bør være relevant her.48 
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Formidlingsaktivitetene og kommunikasjonen som gjøres av resultater og aktivitet i programmet utad, 
blir også i intervjuene påpekt at kunne vært mer spisset og tydelige. Dette understrekes imidlertid også 
av både programadministrasjonen og programstyret som noe man er bevisst kunne vært utviklet og 
forbedret. 

 

6.4 RESULTATER OG EFFEKTER 

Dette delkapittelet handler om forventninger knyttet til resultater i prosjektene. Her regnes med både 
resultater som forventes å komme umiddelbart (0-3 år fremme i tid) eller på sikt (4-10 år fremme i 
tid), så vel som resultater som allerede er oppnådd. Videre undersøkes programmets bidrag til realise-
ring av forventet eller oppnådd resultat. Der respondentene har svar at dette ikke er en målsetning i 
prosjektet, blir disse holdt utenfor. Dette medfører at antall respondenter (n) varierer fra spørsmål til 
spørsmål. 

Vi gjengir her kun svarene fra prosjektlederne, da samarbeidspartnerne ofte ikke har samme kjennskap 
til prosjektets målsetninger og resultater som prosjektlederne. Der det likevel er interessante forskjeller 
mellom prosjektledernes og samarbeidspartnernes svar, diskuteres dette i teksten. Vi har gjennomgå-
ende undersøkt om det er signifikante forskjeller mellom de ulike søknadstypene, men finner få tilfeller 
der det er tydelige forskjeller. 

 

6.4.1 Resultater fra prosjektene 

I det følgende behandles resultater fra prosjektene under PETROMAKS2. Vi skiller her mellom om 
resultatene er oppnådd/ forventes oppnådd i fremtiden, og programmets addisjonalitet i forhold til 
resultatene.  

Kapittelet er delt inn i følgende tematikker; næringsinvolvering, innovasjon, kompetanseheving, pa-
tenter og vekst i bedriften. 

                                                 
49 Intervju programstyret 

Alle leverer på det de må. Men jeg tror kanskje dette [kommunikasjon av resultater]  

er et område vi kunne vært bedre49 
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6.4.1.1 Involvering av næringen og andre aktører 
Prosjektlederne gir uttrykk for at de i de fleste prosjektene allerede har oppnådd næringsinvolvering, 
eller at dette er en målsetning fremover. Hva gjelder involvering av andre interessenter og forvalt-
ningsaktører, er dette en målsetning, blant ca. halvparten av prosjektlederne.  

Figur 40: «I hvilken grad har dere oppnådd eller har som målsetning å oppnå følgende resultater i prosjektet?» Involvering 
av næringen 

 
Dataetiketter under 5 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=57) 

 

Prosjektlederne og samarbeidspartnerne attesterer programmet høy til middels addisjonalitet hva gjel-
der næringsinvolvering. Det betyr at resultatet ikke ville vært oppnådd uten bevilgning fra PE-
TROMAKS2, i mindre omfang og/ eller på et senere tidspunkt.  

Hva gjelder involvering av andre aktører, ser vi en noe jevnere fordeling mellom høy og middels ad-
disjonalitet, samt Vet ikke/ ikke relevant.  

Figur 41: «Hvordan vil du vurdere betydningen av PETROMAKS2 for faktisk eller forventet resultat av prosjektet?» Invol-
vering av næringen 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=31-52) 
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6.4.1.2 Innovasjon 
Hva gjelder innovasjon, er det relativt sett lavere måloppnåelse per i dag. Nye tjenester, prosesser og 
industristandarder forventes å komme om fire til ti år, mens man til en viss grad allerede har oppnådd 
nye teknologier, nye metoder, samt overføring av metoder fra andre fagfelt. Noen har også utviklet 
prototyper. Med unntak av forskrifter og standarder ser vi at innovasjon er en målsetning blant minst 
halvparten av prosjektlederne. Nye metoder, forbedret teknologi og forbedrede prosesser er en mål-
setning blant de aller fleste.  

Det er flere statistisk signifikante forskjeller mellom søknadstypene. Vi ser at GT- og ISP-prosjekter i 
større grad enn FP- og IPN-prosjektene oppgir at Nye prosesser og Forbedrede prosesser er en mål-
setning i prosjektet. Det samme gjelder Ny teknologi. På den annen side er Prototyper primært en 
målsetning i GT-, IPN-prosjektene (fremfor i ISP- og FP-prosjektene), mens Nye kommersielle tje-
nester eller produkter er en målsetning i både GT-, ISP- og IPN-prosjekter (og i mindre grad i FPer). 

Figur 42: «I hvilken grad har dere oppnådd eller har som målsetning å oppnå følgende resultater i prosjektet?» Innovasjon  

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
* er signifikant på 10 %-nivå 
** er signifikant på 5 %-nivå 
*** er signifikant på 1 %-nivå 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=57) 

 

Vi merker oss at det er til dels store forskjeller mellom hva prosjektlederne oppgir har vært oppnådd, 
og hva samarbeidspartnerne svarer (vises ikke i figuren over). Dette gjelder særlig spørsmålene om 
forbedret teknologi og nye industristandarder. 
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På de fleste områdene svarer prosjektlederne at programmet har høy til middels addisjonalitet. Det er 
høyest andel som svarer høy addisjonalitet innenfor ny eller forbedret teknologi og nye produkter/ 
tjenester. Andelen er lavest innenfor Definisjon av ny industristandard. 

Det er noen flere som oppgir at det er lav addisjonalitet knyttet til Nye prosesser, Nye metoder og 
Forbedrede metoder, men samtidig er andelen som attesterer programmet høy addisjonalitet omtrent 
like høy som for de andre spørsmålene. 

Vi finner signifikante forskjeller på Oppfylle forskrifter og standarder. Her svarer alle prosjektlederne 
i Grensesprengende teknologi-prosjekter at dette ikke ville blitt oppnådd uten støtte fra PE-
TROMAKS2. Ellers er det ingen signifikante forskjeller mellom søknadstypene. 

Figur 43: «Hvordan vil du vurdere betydningen av PETROMAKS2 for faktisk eller forventet resultat av prosjektet?» Inno-
vasjon  

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
* er signifikant på 10 %-nivå 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=21-49) 
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6.4.1.3 Kompetanseheving 
Hva gjelder kompetanseheving i forskningsmiljøene og i næringen, er bildet blandet. Prosjektlederne 
beretter om høy måloppnåelse hva gjelder kompetanseheving i egen virksomhet, og delvis også pub-
lisering. Samarbeidspartnerne på sin side, rapporterer høyest måloppnåelse på ansettelser av postdok-
torer. 

Det er statistisk signifikante forskjeller på tvers av søknadstypene. Det er særlig i FP- og KPN-pro-
sjektene at Vitenskapelige publikasjoner og Avlagte doktorgrader er en målsetning (i mindre grad i 
ISP- og IPN-prosjektene). Hva gjelder Kompetanseutvikling i egen virksomhet, oppgir alle søknads-
typene utenom ISP-prosjektene at dette er en målsetning. 

Vi merker oss at det er store forskjeller mellom hva prosjektlederne definerer som målsetninger, og 
hva samarbeidspartnerne ser på som målsetninger i prosjektene (ikke vist i figuren). Dette gjelder både 
kompetanseheving i egen virksomhet, ansettelser og publikasjoner. Prosjektlederne har i mye større 
grad fokus på kompetanseutvikling i egen virksomhet. Denne forskjellen er statistisk signifikant.  

Figur 44: «I hvilken grad har dere oppnådd eller har som målsetning å oppnå følgende resultater i prosjektet?» Kompe-
tanseutvikling – målsetninger/måloppnåelse 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
* er signifikant på 10 %-nivå 
** er signifikant på 5 %-nivå 
*** er signifikant på 1 %-nivå 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=57) 

 

Innenfor indikatorene knyttet til kompetanseheving, svarer to av tre prosjektledere at programmet har 
høy addisjonalitet med tanke på ansettelse av postdoktorer, avlagte doktorgrader og vitenskapelige 
publikasjoner. Omtrent halvparten svarer at programmet har vært avgjørende for kompetanseutvikling 
i deres virksomhet.  

Det er signifikante forskjeller hva gjelder spørsmålet om ansatte postdoktorer. Her er programmet 
avgjørende for ansettelser særlig i GT-prosjekter, men også KPN- prosjekter. FP-ene spriker noe. Det 
er både en del som svarer at programmet har høy addisjonalitet, men også en del som tilskriver pro-
grammet lav addisjonalitet. Ellers finner vi ingen signifikante forskjeller mellom prosjektene. 
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Figur 45: «Hvordan vil du vurdere betydningen av PETROMAKS2 for faktisk eller forventet resultat av prosjektet?» Kom-
petanseutvikling  

 
Dataetiketter under 5 prosent vises ikke 
* er signifikant på 10 %-nivå 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=20-55) 

 

6.4.1.4 Patenter 
Under halvparten av prosjektlederne, og kun et fåtall av samarbeidspartnerne, oppgir at patentsøkna-
der og innvilgede patenter er en målsetning i prosjektene. Hva gjelder måloppnåelsen, er man et stykke 
på vei; En av tre prosjektledere som har det som målsetning, har allerede sendt inn patentsøknader 
(ikke vist i figuren). Omtrent en sjettedel av dem har også fått innvilget patenter allerede. De fleste 
andre som har patentsøknader og innvilgede patenter som målsetning, forventer måloppnåelse i løpet 
av de neste tre årene. Det er signifikant flere prosjektledere enn samarbeidspartnere som svarer at 
prosjektet har omsøkt patenter. Patentsøknader og innvilgede patenter er en målsetning særlig i GT- 
og IPN-prosjekter, og i mindre grad i ISP- og FP-prosjekter. KPN ligger imellom ytterpunktene. 

Figur 46: «I hvilken grad har dere oppnådd eller har som målsetning å oppnå følgende resultater i prosjektet?» Patenter  

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
* er signifikant på 10 %-nivå 
*** er signifikant på 1 %-nivå 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=57) 
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De fleste prosjektlederne og samarbeidspartnerne svarer at patentsøknader og innvilgede patenter ikke 
har vært en målsetning, eller at de ikke kjenner til programmets addisjonalitet i forhold til dette. Blant 
dem som har svart ser vi en overvekt av høy addisjonalitet; det vil si at patenter og patentsøknader 
trolig ikke ville blitt realisert uten PETROMAKS2. En av fire prosjektledere svarer imidlertid at pa-
tentsøknadene ville blitt realisert uansett. 

Figur 47: «Hvordan vil du vurdere betydningen av PETROMAKS2 for faktisk eller forventet resultat av prosjektet?» Pa-
tenter  

 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=21-26) 

 

6.4.1.5 Vekst 
Vekst i industrien, det vil si etablering av nye virksomheter eller innpass i nye forretningsområder, har 
ikke vært en målsetning blant de fleste i spørreundersøkelsene. Unntaket her er ISP-prosjektene som 
signifikant skiller seg fra de andre søknadstypene. Blant de 20-40 prosent som har svart at det er en 
målsetning, forventer de fleste at dette vil komme på mellomlang eller lang sikt.  

Figur 48: «I hvilken grad har dere oppnådd eller har som målsetning å oppnå følgende resultater i prosjektet?» Vekst  

 
Dataetiketter under 5 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=57) 

 

Vekst i næringen har i mange tilfeller ikke vært en målsetning i prosjektene, viser svarene i spørre-
undersøkelsen. Der det likevel er en målsetning, har programmet middels til høy addisjonalitet. Hva 
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gjelder innpass på nye forretningsområder for den eksisterende virksomheten, oppgir seks av ti pro-
sjektledere at dette ikke ville blitt oppnådd uten programmet (eller i mindre omfang og på et senere 
tidspunkt).  

Det er relativt mange prosjektledere og samarbeidspartnere som svarer at etablering av ny virksomhet 
ikke er relevant for prosjektet deres, eller at de ikke vet. Blant dem hvor det er en relevant problems-
tilling, svarer de fleste at programmet har høy eller middels addisjonalitet. 

Figur 49: «Hvordan vil du vurdere betydningen av PETROMAKS2 for faktisk eller forventet resultat av prosjektet?» Vekst  

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=13-22) 

 

6.4.2 Resultater i næringen 

I intervjuene er informantene utfordret på spørsmål knyttet til om PETROMAKS2 som program 
bidrar til å styrke petroleumsrelatert næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt. Svarene tyder på at 
programmet i stor grad gjør dette. Blant annet bidrar PETROMAKS2 til en bevisstgjøring av viktig-
heten av forskning i næringen. 

Det er imidlertid også noen svar som peker på at prosjektene kan produsere resultater som ikke blir 
nyttiggjort i næringen. Dette forklares i intervjuene med at innovasjoner medfører behov for omstilling 
i bedriftene, noe som ikke alle bedrifter er interessert i å investere i. Informantene etterlyser sterkere 
involvering fra Forskningsrådet for å sikre at resultatene fra PETROMAKS2-finansiert forskning im-
plementeres, for eksempel gjennom tøffere krav til bruk av resultater. 

I spørreundersøkelsen svarer to av tre prosjektledere at de forventer å oppnå nye markedsmuligheter 
nasjonalt og/ eller internasjonalt som følge av prosjektet. Seks av ti forventer også mulighet til å ope-
rere internasjonalt. Samarbeidspartnernes forventninger er gjennomgående lavere enn for prosjektle-
derne, men også her svarer et flertall at det er en forventning å oppnå nye markedsmuligheter nasjonalt 
eller internasjonalt (ikke vist i figuren). 
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Vi finner signifikante forskjeller mellom søknadstypene med hensyn til Nye markedsmuligheter na-
sjonalt. Her svarer særlig prosjektlederne i GT-, IPN-, og KPN-prosjektene at dette er en forventning 
til prosjektet. Forskerprosjektene er delt; her svarer en tredjedel at dette er en målsetning. Forskjellen 
er statistisk signifikant. 

Figur 50: «Forventes det at ditt prosjekt bidrar til at bedriften/ virksomheten/ fagmiljøet vil få...?» Styrket næring 

 
Dataetiketter under 5 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=56) 

 

6.4.3 Styrkede forskningsmiljøer og økt kompetanse i næringen 

To av tre prosjektledere har høye forventninger til at prosjektet bidrar til styrket omdømme for dem i 
Norge og (i noe mindre grad) internasjonalt. En meget stor del forventer også å få større faglig tyngde 
nasjonalt og internasjonalt, så vel som styrket nettverk i Norge og i utlandet. Blant samarbeidspart-
nerne er det gjennomgående lavere forventninger (ikke vist i figuren). Forskjellene mellom prosjekt-
lederne og samarbeidspartnerne er statistisk signifikante.  

Større faglig tyngde nasjonalt er en målsetning primært blant prosjektlederne i forsker- og kompetan-
seprosjektene, mens det ikke er en målsetning i ISP-prosjektene. Forskjellen er statistisk signifikant. 
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Figur 51: «Forventes det at ditt prosjekt bidrar til at bedriften/ virksomheten/ fagmiljøet vil få...?» Styrkede forskningsmil-
jøer 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere (n=56) 

 

Her vises også til Figur 45 på side 79. Figuren viser at programmet i moderat til stor grad har bidratt 
til både kompetanseutvikling i respondentenes virksomhet, ansatte postdoktorer, avlagte doktorgrader 
og vitenskapelige publikasjoner. 

6.4.4 Programmets bidrag til realisering av forskning 

En gjennomgang av programmets portefølje viser at støtten fra programmet er utløsende for flere 
private midler. Dette er særlig tydelig for IPN- og ISP-prosjektene, hvor programmets bevilgning 
gjennomsnittlig utgjør ca. 44 % av de samlede prosjektmidlene (se Tabell 5).  

Prosjektlederne og samarbeidspartnerne ble spurt i hvilken grad det ville vært mulig å finne alternative 
finansieringskilder til prosjektene. Svarene tyder i stor grad på at det enten ville krevd mye innsats, 
eller at det nesten ville vært umulig å finne alternativ støtte. Vi merker oss at prosjektlederne i noe 
mindre grad enn samarbeidspartnerne mener at ville vært nesten umulig å finne alternative finansie-
ringskilder. 
Ingen beretter om at det hadde krevd liten eller ingen innsats å få finansiert prosjektet. 
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Figur 52: «I hvilken grad ville det vært mulig å finne alternative finansieringskilder?» 

 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere og samarbeidspartnere 

 

Det vises her til Figur 20 på side 51, som viser hvilke andre finansieringskilder prosjektlederne og 
samarbeidspartnerne har benyttet for FoU-prosjekter innenfor temaområdene under PE-
TROMAKS2. Svarene viser at det hovedsakelig søkes støtte hos private aktører, SkatteFUNN og 
andre programmer i Norges forskningsråd. 

Vi spurte prosjektlederne og samarbeidspartnerne hva som ville skjedd med prosjektet uten bevilgning 
fra PETROMAKS2. Deltakerne prosjektsøknadene til PETROMAKS2, som har fått avslag ble spurt 
hva som har skjedd med prosjektet. 

Over åtte av ti prosjektledere og samarbeidspartnerne tilskriver programmet høy addisjonalitet. Det 
betyr at prosjektet enten ikke hadde blitt gjennomført, eller at prosjektet hadde blitt gjennomført i 
begrenset omfang og på et senere tidspunkt. Også to av tre deltakere i avslåtte prosjekter (prosjektle-
dere og samarbeidspartnere) svarer at prosjektet ikke ble gjennomført, eller i begrenset omfang og 
med forsinkelser. 

En av seks prosjektledere og to av ti deltakere i de avslåtte prosjektsøknadene svarer imidlertid at 
prosjektet ble eller ville blitt gjennomført i begrenset omfang eller på et senere tidspunkt.  
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Figur 53: Programmets betydning for gjennomføring av prosjektet 

 
Dataetiketter under 4 prosent vises ikke 
Kilde: Oxford Research AS - survey til prosjektledere, samarbeidspartnere og avslåtte prosjekter 

 

6.4.4.1 Programmets betydning for realisering av de avslåtte prosjektene 
Vi spurte deltakerne i prosjektsøknadene som har fått avslag fra PETROMAKS2 om de kommer til å 
skrive nye søknader etter avslaget. Over halvparten svarer at de kommer til å fortsette å skrive søkna-
der til programmet og/ eller til andre programmer i Forskningsrådet. En del kommer også til å skrive 
søknader til andre offentlige aktører, så vel som internasjonalt og private finansiører. 

Figur 54: «Har du skrevet eller kommer du til å skrive nye prosjektsøknader etter avslaget?» De avslåtte prosjektene 

 
Kilde: Oxford Research AS - survey til avslåtte prosjekter (n=152) 

 

Erfaringene fra søknadsprosessen og tilbakemeldingene på prosjektsøknadene har vært med på å 
forme, eller forventes å forme fremtidige prosjektsøknader. Fire av ti mener at erfaringene og tilbake-
meldingene i noen grad bar bidratt, eller kommer til å bidra. Ytterligere tre av ti mener at erfaringene 
i stor grad har bidratt eller kommer til å bidra.  
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Figur 55: «Har erfaringene fra søknadsprosessen tilbakemeldingene fra PETROMAKS2 bidratt i utformingen av ny pro-
sjektsøknad, eller tror du de kommer til å bidra til ny prosjektsøknad?» De avslåtte prosjektene om fremtidige søknader 

 
Kilde: Oxford Research AS - survey til avslåtte søknader (n=152) 

 

6.5 OPPSUMMERENDE REFLEKSJONER 

Det er en målsetning at programmet bidrar til nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Selv om det 
er noen aktører som er involvert i mange PETROMAKS2-prosjekter, er ikke landskapet dominert av 
enkeltaktører; nettverksanalysen viser at det er høy grad av samarbeid mellom aktørene, uten at alt 
samarbeid kanaliseres gjennom de største aktørene. Nasjonalt er det mye samarbeid mellom UoH-
sektoren, oljenæringen og forskningsinstituttene, mens det internasjonale samarbeidet oftere går ut på 
akademisk samarbeid. 

Fordelingen av prosjektmidler er tydelig i prosjektledernes favør, de mottar gjerne mer enn halvparten 
av de samlede prosjektmidlene. I mange prosjekter mottar heller ikke alle samarbeidspartnerne en 
andel av prosjektets midler. Likevel finner vi relativt stor grad av samarbeid på områdene som om-
handler problemstillinger, data og analyse. Der det er rolleforskjeller mellom prosjektleder og samar-
beidspartnere, er dette som regel i tråd med vanlig arbeidsdeling i prosjektene. 

På bakgrunn av svarene vurderer vi arbeidsdelingen og samarbeidet som velfungerende på et over-
ordnet plan. Hvorvidt det er ønskelig at alle prosjektdeltakerne får en andel av prosjektmidlene, må 
programmet vurdere. Svarene tyder på at samarbeidet ofte oppleves som nyttig og avgjørende for at 
prosjektet kommer i mål. Det er imidlertid flere som mener at samarbeidet i grunnen er unødvendig, 
og at det legges inn i søknadene uten at det er faglig grunn til det. Bakgrunnen for det er at det for-
ventes å øke sjansen for å få gjennomslag. Brukernes tilbakemeldinger er at programmet er svært 
sentralt for å få til nasjonalt og internasjonalt samarbeid. I lys av at samarbeid er en målsetning for 
programmet (prosessmål «internasjonalisering av forskningen») og at de fleste vurderer samarbeidet 
som nyttig, mener Oxford Research at dette ikke er problematisk. 
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Generelt synes programmet i stor grad å legge opp til kompetanse- og kapasitetsbygging. Dette un-
derstrekes av at det er utstrakt og velfungerende samarbeid mellom forskningssektoren og næringsli-
vet, men også det at mange aktører får flere prosjekter fordelt over en lengre periode. Dette bidrar til 
langsiktig oppbygging av kompetanse.  

Programmet har et godt omdømme nasjonalt og internasjonalt, og det anses som prestisjefylt å få 
bevilgning fra PETROMAKS2. Dette bekreftes av både brukerne og programmet. 

Målsetningene for PETROMAKS2, samt programmets temaområder er godt kjent blant brukerne. 
Programmets kommunikasjon oppleves å treffe relevant målgruppe. Med tanke på søknadsproses-
sen er utlysningstekstene, programplanen og kontakten med Forskningsrådet viktigst. Hva gjelder for-
midling av resultater, er det i svært mange tilfeller planlagt eller gjennomført formidlingsaktiviteter fra 
prosjektene. Programmet bidrar også til en viss grad til å spre kunnskap om forskningsresultatene 
innenfor oljesektoren, men lite utenfor.  

Både programmet og brukerne ser ut til å ha fokus på å formidle resultatene fra PETROMAKS2-
fiansiert forskning. Det er Oxford Researchs vurdering at programmets formidling stort sett fungerer 
etter hensikt og treffer godt. Det er imidlertid uttrykt behov for ytterligere synliggjøring av forsknings-
resultatene, særlig fra egen forskning. Her kan felles konferanser for PETROMAKS2-deltakere være 
et alternativ. 

Vi har også sett på resultater i PETROMAKS2-finansierte prosjekter, samt programmets bidrag til 
dette. I mange prosjekter er næringsinvolvering oppnådd eller forventes oppnådd i nær fremtid. Pro-
grammets bidrag til dette er som regel avgjørende eller forsterkende. Det samme gjelder for en rekke 
indikatorer på innovasjon som følge av prosjektene.  

Prosjektdeltakerne har til dels høye forventninger til prosjektene med hensyn til kompetanseheving i 
egen virksomhet og nye markedsmuligheter. Programmet tilskrives middels til høy addisjonalitet av 
alle respondentene i spørreundersøkelsene. Svarene tyder på at det både er vanskelig å finne alternative 
finansieringskilder, og at prosjektene ikke blir gjennomført uten bevilgning fra PETROMAKS2, eller 
i både begrenset grad og på et senere tidspunkt. Når deltakerne i de avslåtte prosjektene skal søke om 
midler til nye prosjekter, søker de gjerne PETROMAKS2 eller andre programmer igjen, noe som 
understreker programmets sentrale posisjon i petroleumsforskningen. Til en viss grad er deltakelsen i 
søknadsprosessen (og påfølgende avslag) lærerikt og er med på å forme fremtidige søknader. 

Vi merker oss at vi finner få forskjeller på tvers av søknadstypene når vi spør om addisjonaliteten til 
PETROMAKS2 for forventet eller oppnådd resultat. 

Det er Oxford Researchs vurdering at programmet har en viktig plass i å stimulere til realisering av 
forskning i petroleumsbransjen. Programmet forsterker i mange tilfeller måloppnåelsen i prosjektene, 
eller er helt avgjørende. 

Det kan være vanskelig å vurdere hvor gode resultatene som oppnås i de enkelte PETROMAKS2 
prosjektene er, isolert sett. Derfor har vi avslutningsvis i dette kapittelet sett nærmere på tellekantene 
som er rapportert i PETROMAKS2 (og PETROMAKS) programmet for perioden 2014 til 2015 og 
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sammenlignet disse med tellekantene som er rapportert for ENERGIX (og RENERGI). Merk de 
rapporterte tellekantene kan inneholde data fra prosjekter som er påbegynt i forhenværende periode 
(PETROMAKS og RENERGI) og som fortsatt pågår i inneværende periode. Tallene i tabellen under 
er justert for at det er ulikt antall prosjekter i programmene, slik at en sammenligning blir mulig. 

  

Tabell 9: Summer av gjennomsnittlig tellekant per prosjekt i perioden 2013-2015 for PETROMAKS2- og ENERGIX-prosjek-
ter 

Tellekant PETROMAKS2 
(2014-2015) 

ENERGIX 
(2013-2014) 

PhD. Stipend, Årsverk 1,2 0,6 

Postdoktorer. Årsverk 0,6 0,3 

Avlagte PhDer 0,2 0,1 

Publisert artikkel i antologi 0,3 1,7 

Publisert artikkel i periodika og serier 2,8 1,3 

Publiserte monografier 0,3 0,4 

Rapporter, notat, artikler, foredrag på møte/ konferanser retta mot målgruppene i prosjektet 11,4 12,0 

Oppslag i massemedia (aviser, radio, TV mm) 0,9 2,8 

Populærvitenskapelige publikasjoner 0,8 1,4 

Ferdigstilte nye/ forbedrede metoder/ modeller/ prototyper 1,2 0,6 

Bedrifter i prosjektet som har innført nye/ forbedrede arbeidsprosesser/ forretningsmodel-
ler 

0,1 0,1 

Bedrifter som har innført nye/ forbedrede metoder/ teknologi 0,3 0,2 

Bedrifter utenfor prosjektet som har innført nye/ forbedrede metoder/ modeller/teknologi 0,1 0,1 

Ferdigstilte nye/ forbedrede produkter 0,3 0,2 

Ferdigstilte nye/ forbedrede prosesser 0,1 0,2 

Ferdigstilte nye/ forbedrede tjenester 0,1 0,1 

Inngåtte lisensieringskontrakter (eks. brukerlisenser for programvare) 0,0 0,0 

Søkte patenter (samme patent søkt i flere land regnes som 1 patent) 0,2 0,1 

Nye foretak som følge av prosjektet 0,0 0,0 

Kilde: Norges forskningsråd | Oxford Research AS 
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7. Diskusjon, refleksjoner og vurderinger 

 

7.1 PROGRAMMETS RELEVANS 

PETROMAKS2-programmet samsvarer i høy grad med strategien som er uformet i OG21, så vel 
som bestillingen fra Olje- og energidepartementet. Programmet har også en HMS-komponent som 
ikke er koblet til OG21 eller OED. Som vist i kapittel 5.4, er HMS integrert i programmet, men det 
er også utfordringer knyttet til dette. Brukerne gir i spørreundersøkelsene uttrykk for at de mener at 
både programmets målsetninger og dets tematiske utlysninger i stor grad er relevante for forsknings-
miljøene og næringen. På bakgrunn av forholdet mellom programmet, OG21 og overordnede depar-
tementer, så vel som brukerne, vurderer vi programmets eksterne relevans som meget god.  

Gjennomgangen av PETROMAKS2s programteori tydeliggjør den indre relevansen, eller sammen-
hengen mellom delene i programmets virkningskjede. Vi finner god sammenheng mellom prosessmå-
lene, delmålene og hovedmålene. Videre synes virkemidlene programmet benytter seg av å være godt 
egnet til å støtte opp under prosessmålene. Det ligger i sakens natur at programmets kontroll over 
utfall lengre ute i virkningskjeden avtar med den økende avstanden. Dette er delvis ivaretatt gjennom 
oppfølgende programmer som DEMO 2000. På andre områder enn demonstrasjoner og prototyper 
kan det imidlertid være rom for flere aktiviteter som kan føre til at delmålene, og til slutt hovedmålene, 
innfris. Overordnet finner vi likevel at det er høy indre relevans i PETROMAKS2. 

 

7.2 PROGRAMMETS INNRETNING 

En stor del av prosjektene som får bevilgning fra programmet gjennomføres av noen av de største 
forskningsmiljøene i Norge, ofte i samarbeid med operatører og leverandører i oljeindustrien. I spør-
reundersøkelsene gir flertallet av brukerne uttrykk for at de mener programmet legger opp til at alle 
relevante aktører kan delta. Flere mener imidlertid også at det er vanskelig for små og mellomstore 
bedrifter å delta i programmet. Samtidig finnes eksempler på relativt små bedrifter med få ansatte og 
lav omsetning, som har lykkes med å få bevilgning fra programmet. Videre har programmet en ordning 
for forprosjektstøtte, som skal senke terskelen for å skrive gode IPN-søknader. Gjennomgangen av 
de avslåtte søknadene viser at det ofte er de sammen aktørene som får bevilgning, som også får avslag. 
Prosjektsøknadene som får avslag scorer gjennomsnittlig 1-1,5 karakterer lavere enn prosjektene som 
får bevilgning. 

På bakgrunn av dette vurderer Oxford Research at programmet har gode rutiner for å avgjøre hvilke 
prosjekter som skal få bevilgning. En eventuell ubalanse med hensyn til søknadstyper, temaområder 
eller søkere som får bevilgning, kan forklares utfra prosjektenes relevans og kvalitet, fremfor en slag-
side mot store, veletablerte søkere, slik enkelte gir uttrykk for. 
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Programmet har hatt utlysning av Grensesprengende teknologi, som skal finansiere prosjekter med 
høyere risiko, men også høyere potensial. For å balansere risikoen er det lagt inn ekstra oppfølgings-
aktiviteter. Tilbakemeldingene vi har fått tyder på at utlysningen var hensiktsmessig og fungerte godt 
i praksis. Samtidig ser vi en teoretisk fare for at risikoen i de ordinære søknadstypene overføres til 
Grensesprengende teknologi, og at programmet dermed samlet sett tar mindre risiko enn før utlys-
ningen. Oxford Research har ikke grunnlag for å si at det faktisk er slik per i dag, men anbefaler 
programadministrasjonen å være bevisst på problemstillingen for å unngå en slik utvikling. Mulige 
indikasjoner på en slik utvikling kan være en økning i andelen prosjekter som både raskere og i større 
grad oppnår kortsiktige resultater («lavthengende frukt») på bekostning av andelen prosjekter som har 
mer langsiktige ambisjoner. 

Både gjennomgangen av PETROMAKS2s tematiske portefølje og svarene i spørreundersøkelsene 
tyder på at programmet har en relativt jevn fordeling av prosjektene på de ulike temaene. Temaom-
råde 5, Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten, er 
noe underrepresentert, sammenliknet med de andre temaområdene. HMS-satsingens plass diskuteres 
i neste delkapittel om programmets styring og organisering.  

Mens brukerne i relativt stor grad er samstemte om at det er god tematisk bredde i programmet, er det 
større uenighet om hvorvidt programmet bør rettes mer mot anvendt eller grunnleggende forskning. 
Det er enighet om at programmet i stor grad preges av å være anvendt forskning. Særlig forsknings-
miljøene, men også enkelte industriaktører, mener at dette kan være en ulempe. Forskningen kan fort 
bli kortsiktig og sårbar for svingninger i industrien, mener forskerne. 

Oxford Research har ingen formening om forholdet mellom anvendt forskning og grunnforskning i 
PETROMAKS2, men understreker at dette forholdet oppleves som problematisk av flere. Noen for-
søker å ivareta dette ved å dele prosjektene i to, slik at det blir en forsknings-/ kompetansedel og en 
del som skal gi raskere resultater. Vi har ikke undersøkt om dette påvirker kvaliteten i prosjektene. Vi 
mener imidlertid at programmet bør se nærmere på denne formen for prosjektorganisering. Her bør 
det undersøkes om organiseringen bidrar til reell konfliktløsning av spenningsforholdet, eller om dette 
medfører prosjektinterne dragkamper som kan svekke prosjektets kvalitet og sannsynlighet for mål-
oppnåelse. 

Vi har også sett på programmets administrative prosesser. 

Programmet benytter seg av brede og åpne utlysninger. Dette er en bevisst strategi fra programmets 
side. Dette medfører høy konkurranse mellom prosjektsøknadene og gir utslag i form av en lav be-
vilgningsprosent. Følgelig etterlyser mange brukere større utlysninger med flere midler. Videre be-
grunnes dette med lavere investeringsvilje i FoU i oljeindustrien grunnet lavere oljepris. Det er også 
undersøkt om utlysningsfrekvensen er god. Her mener prosjektlederne (forskningsmiljøene) at det 
ikke bør være flere utlysinger i året, mens samarbeidspartnerne (næringsaktører) kunne tenkt seg flere 
utlysninger. Dette må ses i lys av gruppenes ulike økonomiske interesser; forskningsaktørene jobber 
med andre prosjektsøknader andre deler av året, og ville opplevd konflikt mellom disse og PE-
TROMAKS2-søknadene. Industrien på sin side, har en kortere tidshorisont og synes å være noe mer 
«utålmodige». Likevel er det ingenting som tyder på at industrien lider tap som følge av det den opp-
lever som lav utlysningsfrekvens. 



 

91 
 

Underveisevaluering av PETROMAKS2  

Økt ramme og økt utlysningsfrekvens vil medføre økt behov for midler, både hva gjelder midler til 
prosjekter og til administrative prosesser. På bakgrunn av dette mener Oxford Research at det fremstår 
som hensiktsmessig å beholde dagens utlysningsramme og -frekvens. 

Hva gjelder søknads- og oppfølgingsprosessen, er brukerne fornøyde med aktivitetene fra program-
mets side. Basert på skriftlig og intervjubasert materiale fremstår prosessene som ryddige. Det er noe 
kritikk fra deltakerne i de avslåtte prosjektsøknadene, men kritikken er hovedsakelig rettet mot refere-
enes vurdering av prosjektsøknadene, og ikke programmets prosesser som sådan.  

Industriforankring er sentralt for programmet. Oxford Research har inntrykk av at ønskene om økte 
rammer per utlysning og sterkere dreining mot grunnforskning til dels kan forklares med at FP er en 
utvei for prosjekter som sliter med å sikre seg næringspartnere. Blant de avslåtte prosjektene ble vans-
ker med å finne samarbeidspartner eller finansiering i næringslivet identifisert som den største utford-
ringen. På bakgrunn av dette kan programmet vurdere å rette fokus mot å koble sammen eventuell 
FoU-etterspørsel i industrien med forskningsmiljøene. Dette vil trolig gi flere gode søknader og vil 
kunne gjøre programmet enda mer tilgjengelig for flere aktører. 

Vi vurderer prosessene knyttet til søknadsbehandling og prosjektoppfølging som gode og hensikts-
messige. Vi ser imidlertid rom for mer oppfølging i etterkant av prosjektene (se også kapittel 4.3.2.3). 

 

7.3 STYRING OG ORGANISERING AV PROGRAMMET 

Datamaterialet tyder på at både programadministrasjonen og programstyret håndterer PE-
TROMAKS2 effektivt og i tråd med målene. Programmet har høy relevans for OG21. Videre er HMS-
problematikken integrert i programmet. Her ser vi imidlertid noe potensial for ytterligere synergier 
mellom HMS-prosjektene og prosjektene innenfor temaområdene 1-4.  

Programstyret ønsker å prioritere prosjekter som ligger sentralt innenfor programmets temaområder, 
og er i mindre grad opptatt av prosjekter i grenseområdene. Likevel er det gjennomført samarbeid 
med andre programmer, og det er tett dialog med dem. Grenseflatene mot andre programmer synes 
å være ivaretatt, selv om det er relativt få fellesutlysninger. Unntaket her er naturgass som synes å ligge 
i grenselandet mellom PETROMAKS2 og ENERGIX, og som berører begge programmene. Etter 
hva Oxford Research forstår, er naturgasstematikken flyttet til programmet Brukerstyrt innovasjons-
arena (BIA). Det at brukerne av både PETROMAKS2 og ENERGIX likevel etterlyser bedre integre-
ring av naturgass i programmene, tyder på at det er behov for å tydeliggjør hvor i Forskningsrådet 
tematikken er plassert. 

Alternative kilder til finansiering for brukerne er som oftest private aktører, SkatteFUNN-ordningen 
og andre programmer i Forskningsrådet (herunder DEMO 2000). I noen tilfeller har PETROMAKS2-
finansierte prosjekter ført til nye prosjekter med industrien eller søknader til Forskningsrådets pro-
grammer. Andelen som søker PETROMAKS2 om midler til nye prosjekter basert på prosjektene sine 
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er likevel relativt lav. Dette henger til dels sammen med at DEMO 2000 ligger i forlengelsen av PE-
TROMAKS2. Det bør likevel være en bevissthet rundt mulighetene for videreføring av ideer og funn 
fra prosjektene innenfor og utenfor PETROMAKS2. 

  

7.4 PROGRAMMETS MÅLOPPNÅELSE 

PETROMAKS2 scorer høyt på betydning for samarbeid og realisering av forskning. Programmet har 
med andre ord høy addisjonalitet på disse områdene. Programmets bidrag på resultater knyttet til 
innovasjon, kompetanseheving, mv. er også viktig. Ofte er programmet enten utløsende for resulta-
tene, eller forsterker dem. Dette gjenspeiles av programmets positive omdømme. Hva gjelder formid-
ling av resultatene, spiller PETROMAKS2 også en viktig rolle, skjønt også prosjektene bidrar på dette 
området. Her kan imidlertid programmet være enda mer på banen for å enten selv kommunisere 
forskningsresultatene, eller legge til rette for at prosjektene gjør dette selv, eksempelvis gjennom felles 
samlinger for alle prosjektdeltakerne. 

Generelt finner Oxford Research at PETROMAKS2 har høy måloppnåelse og er svært sentralt for å 
stimulere til og utløse forskning i petroleumssektoren. 

Som en oppsummering av våre funn og vurderinger av disse, viser vi i tabellen under et sammendrag 
av hvordan programmet skårer på de ulike prosess- og delmålene og vår vurdering av disse skårene. 

Tabell 10: Sammendrag av indikatorer på måloppnåelse knyttet til prosessmålene i programteorien 

Område Score Vurdering Kilde 

Økt innovasjonstakt i indu-
strien 

 Mange har som målsetning å oppnå innovasjon 

 Programmet har høy til middels addisjonalitet  

Høy Figur 42 
Figur 43 

Kompetanseutvikling i indu-
strien 

 De fleste har som målsetning å øke kompetansen i virksomhe-
ten 

 Programmet har høy til middels addisjonalitet 

Høy Figur 44 
 

Figur 45 

Rekruttering til industrien  I noen prosjekter er det en målsetning å utdanne og rekruttere 
doktorgrader 

 Programmet har høy addisjonalitet 

Middels/høy Figur 44 
 

Figur 45 

Realisering av gode prosjekter  Det er vanskelig/ umulig å finne alternative finansieringskilder 

 Programmet har høy addisjonalitet; prosjektene hadde ikke 
blitt gjennomført uten bevilgning fra PETROMAKS2, eller i 
mindre omfang og på et senere tidspunkt 

Høy Figur 52 
 

Figur 53 

Fasilitering av samarbeid  Programmet har i stor grad bidratt til nasjonalt samarbeid 

 Programmet har i stor grad bidratt til internasjonalt samarbeid 

Høy Figur 30 
Figur 32 

Internasjonalisering av norsk 
forskning og teknologi 

 Programmet har i stor grad bidratt til internasjonalt samarbeid 

 Internasjonalt samarbeid vurderes å være nyttig for prosjek-
tene 

 Programmet har hatt flere internasjonale utlysninger 

  Høy Figur 32 
Figur 33 

Formidling av resultater  Prosjektene har i middels til stor grad planlagt eller gjennom-
ført formidlingsaktiviteter 

 Programmets egen formidling av fakta og forskningsresultater 
vurderes som middels til høy av respondentene 

Middels/høy Figur 38 
 

Figur 39 

Kilde: Oxford Research AS 
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