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1. Om porteføljeanalysen
Porteføljeanalysen for energi, transport og lavutslipp gir en oversikt over Forskningsrådets samlede
investeringer innenfor disse temaene. Analysen viser blant annet hvordan investeringene fordeler
seg tematisk og faglig, hvem som er de viktigste brukerne av forskningen og hvor i verdikjeden
forskningen foregår. Analysen undersøker hvordan prosjektporteføljen bidrar til å nå målene som er
satt for Forskningsrådets investeringsvirksomhet på området, og er derfor et dokument av stor
strategisk betydning i porteføljestyrets arbeid med investeringsplaner, ved prioriteringer i
utlysningene og ved bevilgningstiltak.
Målene for investeringsvirksomheten følger blant annet av tildelingsbrevene fra finansierende
departementer og hovedstyrets strategi, samt aktuelle politiske målsettinger med bred oppslutning.
Forskningsrådet forvalter forskningsmidler som departementene bevilger til overordnede
budsjettformål eller programmer. Før Forskningsrådet gikk over til porteføljestyring, hadde hvert
enkelt program et eget styre (programstyring).
Porteføljeplanen angir den strategiske retningen for porteføljen, og hvilke investeringsmål, tiltak
samt forventede virkninger og samfunnseffekter porteføljestyret legger til grunn. Investeringsplanen
er en konkretisering av porteføljeplanen, og beskriver hvilke investeringer som planlegges på kort
sikt. Investeringsplanen operasjonaliseres gjennom utlysningsplanen og konkrete utlysninger.
Porteføljeanalysen er viktig for å vurdere om porteføljen utvikler seg i tråd med føringene i
porteføljeplanen eller om det er behov for å justere kurs gjennom investeringsplanen.
Analysen utarbeides av administrasjonen etter en mal og bygger på statistikk som hentes fra
Forskningsrådets statistikkportal, avdelingenes eget statistikkunderlag, samt annet
kunnskapsgrunnlag. Det er saksbehandlere i Forskningsrådet som angir hvilke tema og deltema som
de ulike prosjektene handler om, og dette er til dels skjønnsmessige vurderinger som ikke
kvalitetssikres nærmere. Samlet sett innebærer dette at statistikken er beheftet med en del
usikkerhet. Den egner seg likevel til å undersøke de store linjene i porteføljen.

2. Avgrensing og finansiering av totalporteføljen
Analysen tar for seg alle prosjekter
innenfor energi, transport og lavutslipp
som Forskningsrådet selv finansierer, i
tillegg prosjekter med finansiering fra
EU. Dette omtales som totalporteføljen.
Totalporteføljen består av to
delporteføljer: a) energi og lavutslipp og
b) transport som delvis overlapper,
illustrert ved Figur 2-1.

Figur 2-1. Visualisering av delporteføljene "Energi og lavutslipp" og "Transport" og i hvilken grad de overlapper
hverandre (2021 tall). Figuren viser en overlapp på 320 mill. kroner.
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Investeringsporteføljen består av de aktivitene som porteføljestyret for energi, transport og
lavutslipp selv tildeler midler til. Dette er den delen av totalporteføljen som porteføljestyret selv kan
påvirke direkte gjennom egne strategier, utforming av utlysninger og bevilgningsvedtak.
Investeringsporteføljen består av programmene:





Stort program for energi (ENERGIX)
Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi (CLIMIT)
Transport 2025 (TRANSPORT)

Investeringsporteføljen finansieres i hovedsak av Olje- og energidepartementet, som har sektoransvar for forvaltningen av de norske energiressursene, av Samferdselsdepartementet, som har
sektoransvar for transportområdet og Klima- og miljødepartementet gjennom sin satsing på
lavutslippsteknologi. I tillegg bidrar Landbruks- og matdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
Se Figur 2-2.

Figur 2-2. 2021-bevilgninger fra departementene til programmene i investeringsporteføljen (FME, CLIMIT-FoU, ENERGIX
og TRANSPORT). OED er den klart viktigste finansiøren av ENERGIX, CLIMIT- og FME, mens Samferdelsdepartementet
finansierer Transport 2025.

Investeringsporteføljen utgjør i underkant av 50 prosent av Forskningsrådets totale innsats på energi,
transport og lavutslipp. Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og EU yter
betydelig finansiering til Forskningsrådets øvrige innsats på området. Det er i tillegg en rekke FoUprosjekter innen energi, transport og lavutslipp uten finansiering fra Forskningsrådet, SkatteFunn
eller EU. Disse prosjektene er ikke inkludert i denne porteføljeanalysen, men informasjon om slike
prosjekter finnes blant annet i indikatorrapporten utgitt av Nordisk institutt for innovasjon, forskning
og utdanning (NIFU) og Forskningsrådet.1

1

Indikatorrapporten | NIFU
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3. Analyse av totalporteføljen inklusiv statistikk
Den samlede innsatsen estimeres i 2021 til ca 2,7 mrd. kroner til 1600 prosjekter, inkludert EUfinansierte prosjekter. Prosjektene og aktivitetene mottok fra 100.000 kroner til over 50 mill. kroner i
løpet av året. Det er en betydelig økning i forbruket (i overkant av 30 prosent) sammenliknet med
samlet innsats på 2,1 mrd. kroner i 2020. Det har vært sterkest økning i EU-finansiering. Økningen
kan gjenspeile en generell økt oppmerksomhet om behovet for en betydelig omlegging av
energisystemet, utvikling av mer fornybar energi og lavutlippsløsninger, og økt finansiering både
nasjonalt og internasjonalt til sektorene de siste årene.

Feil! Fant ikke referansekilden. viser forbruk i prosjekter porteføljestyret har vedtatt, sammenliknet med forbruk i
prosjekter vedtatt av andre porteføljestyrer og den relevante EU-porteføljen.

SkatteFunn kommer i tillegg til innsatsen angitt ovenfor. I 2021 var det budsjetterte skattefradraget
for prosjekter innen energi og transport på 520 mill. kroner til 643 prosjekter fordelt på 313 mill.
kroner til sektoren energi og 207 mill. kroner til sektoren transport og samferdsel. I tillegg er det en
andel prosjekter innen lavutslipp og energieffektivisering som tematisk faller inn under denne
porteføljen, men som er sortert i SkatteFunns kategorier bygg og anlegg, prosess- og
foredlingsindustri, metall og skog og trebruk.

Koronapandemiens virkninger for prosjektgjennomføring

Pandemien har påvirket fremdriften i mange prosjekter. Tilgang på laboratorier og muligheten for å
reise har denne perioden vært begrenset, og seminarer, konferanser og møter har måttet bli avholdt
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på andre måter enn planlagt. Videre har restriksjoner og endrede reisemønstre i befolkningen gjort
det vanskelig å gjennomføre datainnsamling, testing og pilotering i mange prosjekter. Mange
stipendiater er forsinket som følge av at skoler og barnehager har vært stengt i lange perioder. I noen
prosjekter har pandemien ført til at forbruket i 2020 og 2021 har blitt lavere enn opprinnelig
budsjettert og at fremdriften er forsinket. Flere prosjekter har på bakgrunn av pandemien blitt
forlenget.

3.1.

Budsjettformål

Forskningsrådets portefølje innen energi, transport og lavutslipp har stor tematisk bredde og
innsatsen rettes mot flere temaområder. Forskningen skal støtte en langsiktig og bærekraftig
utvikling av energisystemet, bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet og fremme et
konkurransedyktig norsk næringsliv. Forskningen skal fremme effektive, sikre og bærekraftige
transport- og mobilitetsløsninger, både for varer og personer, samt utvikling av fysisk og digital
infrastruktur til alle transportformene.
Totalt er det over 80 aktiviteter og programmer i Forskningsrådet og EU som bidrar til finansieringen,
se Figur 3-1 som viser de 36 største. Energisatsingene ENERGIX og H20 ENERGY og EUs
transportprogram H20 TPT er de tre største bidragsyterne med totalt 1,1 mrd. kroner til prosjekter i
2021. Forskningsrådets åpne arena for næringslivet (BIA), infrastrukturmidler (FORINFRA) og
grunnbevilgning til universitetene og instituttene (RBGGRUNNTEKN) er blant de største
bidragsyterne utenom programmene i investeringsporteføljen. I tillegg finansierer programmer i
portefølje Hav (MAROFF), Muliggjørende teknologier (IKTPLUSS og NANO2021), Landbruk og mat
(BIONÆR) og Klima og polar (KLIMAFORSK) et betydelig antall prosjekter som inngår i porteføljen for
energi, transport og lavutslipp.
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Figur 3-1. Figuren viser Forskningsrådet og EUs innsats i 2021, spesifisert på program og fag (kun Forskningsrådets
programmer). Innsatsen for ENERGIX var på over 500 mill. kroner. Teknologi er det største faget, etterfulgt av
matematikk og naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

Mer detaljert statistikk for delporteføljene energi og lavutslipp, transport og for
investeringsporteføljen vises i kapittel 4.

3.2.

Fag/teknologi

Forskningsaktiviteten i porteføljen er dominert av teknologiske fag (72 prosent i 2021), men omfatter
også en betydelig andel samfunnsvitenskap (15 prosent) og matematikk og naturvitenskap (11
prosent). Landbruks- og fiskerifag og humaniora er også representert. Fordelingen på fagområder i
2021 er vist i Figur 3-2. Prosjektene har i mange tilfeller en tverrfaglig og/eller flerfaglig tilnærming.
Det er bare prosjekter fra Forskningsrådets portefølje som er med i oversikten, ettersom EUprosjekter ikke er kategorisert i fagområder.
Teknologiske fag spenner bredt fra materialteknologi, elektroteknikk og IKT til maskin- og
bygningsfag og marin teknologi. Samfunnsvitenskap har også stor anvendelse innen porteføljen, med
samfunnsvitenskapelig - kategori tverrfaglig og økonomi som de største fagområdene. Humaniora
inngår fortsatt med et relativt lite beløp, til tross for at det i en periode har vært et mål å øke
innsatsen på området.
Den samfunnsvitenskapelige forskningen foregår hovedsakelig i prosjekter ledet av UoH- og
instituttsektoren, i liten grad i prosjekter ledet av næringslivet og øvrige aktører (offentlige aktører,
foreninger og ideelle organisasjoner). Prosjekter som omfatter teknologi, matematikk og
naturvitenskap gjennomføres i prosjekter ledet av institutter, næringsaktører og i UoH-sektoren. Den
relative andelen for de ulike fagområdene har vært stabil over tid, svakt nedadgående for
teknologifag og svakt økende for matematikk og naturfag.

Figur 3-2. Portefølje for energi, transport og lavutslipp – innsats i 2021 spesifisert på fagområder og FoU-sektor.

3.3.

Anvendelseområder

Næringsområder og -aktører

Alle prosjekter merkes med hvilke bransjer og næringer resultatene fra prosjektet er relevant for.
Porteføljen treffer på 12 av 19 mulige næringsområder og bidrar mest til næringsområdet energi.
Dette inkluderer energiprodusenter (vind, vann, fjernvarme, sol), nettselskaper, energisalg,
konsulenter og leverandører til næringen. Porteføljen treffer også på prosess- og foredlingsindustri,
transport og samferdsel, olje og gass, bygg og anlegg og IKT-næringen. Fordelingen og utvikling i
perioden 2018 til 2021 er vist i Figur 3-3. Vi ser blant annet økt aktivitet innen maritim industri og olje
og gass. Aktiviteten innen olje og gass skyldes i stor grad porteføljen til CLIMIT og en økende aktivitet
innen energieffektivisering i olje- og gassrelaterte prosjekter.
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Figur 3-3. Portefølje for energi, transport og lavutslipp – innsats i 2018 til 2021 spesifisert på næringsområder
(Forskningsrådet og EU).

FoU-sektorene
Forskningsrådets bevilgninger til prosjekter i porteføljen
Instituttsektoren spiller en svært sentral rolle i Forskningsrådets portefølje og det ble bevilget totalt
4,4 mrd. kroner i grunnbevilgning og prosjektfinansiering til denne sektoren i 2021. Dette gjelder
også for porteføljen for energi, transport og lavutslipp; i underkant av 800 mill. kroner ble i 2021
brukt i aktiviteter og prosjekter ledet av instituttsektoren. I dette inngår ca. 100 mill. kroner i
grunnbevilgning til instituttene som er Forskningsrådets viktigste instrument for å ivareta det
strategiske ansvaret for denne sektoren (76 prosent til teknisk-industrielle institutter, 16 prosent til
miljøinstitutter og 6 prosent til samfunnsvitenskapelige institutter).
I underkant av 600 mill. kroner gikk til prosjekter ledet av næringslivsaktører og vel 450 mill. kroner
til UoH-sektoren. "Øvrige" omfatter offentlige aktører, foreninger og ideelle organisasjoner og utgjør
samlet ca. 80 mill. kroner.
Nivået på bevilgningene til de ulike sektorene har vært stabil for institutt og UoH-sektoren, mens
bevilgningen til næringslivet økte fra i underkant av 400 mill. kroner i 2020 til 580 mill. kroner i 2021,
dvs. med 45 prosent. Dette skyldes blant annet at tiltaksmidler i forbindelse med korona var
øremerket næringslivet; BIA økte fra 50 til 100 mill. kroner i forbruk på prosjekter innen energi,
transport og lavutslipp og ENERGIX økte fra 190 til 270 mill kroner. Samtidig tok forbruket i
TRANSPORT (øremerket Pilot-T) seg opp og økte fra 30 til 60 mill. kroner. Prosjekter ledet av øvrige
aktører øker også, opp med over 60 prosent fra 2020 til 2021. Det er særlig energi- og
transportrelevante prosjekter innen TRANSPORT og budsjettformålet Innovasjon i stat og kommune
(INNOFFARENA) som ledes av offentlige aktører. Merk at prosjekter ledet av nettselskaper (TSO,
DSO) og andre offentlig foretak som har fått innvilget innovasjonsprosjekt ikke inngår her, men
inngår i sektor næringsliv.
Merk også at disse tallene viser prosjekteiers sektortilhørighet, mens prosjektet i mange tilfeller
omfatter forskning som utføres innenfor en annen sektor enn det som fremkommer her. For
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eksempel viser en gjennomgang av innvilgede innovasjonsprosjekter fra ENERGIX høsten 2021 at vel
40 prosent av bevilgningene vil gå til institutter og universiteter som leverer FoU-tjenester til
bedriftene som står som prosjekteier.

Figur 3-4. Forskningsrådets bevilgninger til prosjekter i totalporteføljen (eks. EU) spesifisert på prosjekteiers
sektortilhørighet

EUs bevilgninger til norske aktører med prosjekter innenfor porteføljen

Når det gjelder tildelinger fra EU til norske aktører, viser statistikken at næringslivet er den
dominerende aktøren. Generelt har særlig energiprogrammet i H2020 hatt en høy andel bedriftsdeltagelser, mens UoH-sektorenes andel i energiprosjekter (16 prosent) er lavere enn snittet for alle
andre delprogrammer i H2020 (31 prosent). Tilsvarende er det omvendt for instituttsektoren som har
en høyrere andel innen energi enn snittet for EU totalt. For EU-finansiering til alle porteføljene er
UoH-sektoren klart størst med 43 prosent av midlene, mens instituttsektor og næringsliv får
henholdsvis 28 og 18 prosent.
Når det gjelder utvikling over tid, ser vi en svært stor økning i EU-finansieringen til næringslivet; i
2021 mottok 157 prosjekter med norske næringsaktører 390 mill. kroner, opp med 60 prosent fra
2020. Instituttsektoren mottok 275 mill. kroner, og økte med over 40 prosent fra 2020 til 2021.

Figur 3-5. EUs bevilgninger til prosjekter i totalporteføljen spesifisert på norsk aktørs sektortilhørighet

Hvilke aktører mottar finansiering fra porteføljen?

Vi har satt opp en oversikt over de aktørene i porteføljen som mottok mest støtte i 2021. Oversikten
omfatter støtte fra Forskningsrådet (eks. EU). Når det gjelder FoU-aktører mottok Sintef-gruppen
desidert mest med 425 mill. kroner, se figur 3-7b. Nest mest gikk til NTNU (ca. 255 mill. kroner), fulgt
av IFE (145 mill. kroner). Sintef og NTNU er vertskap for flere FME-er og har en stor portefølje av
prosjekter innen energifeltet og også betydelig aktivitet på transport. Tallene inkluderer også
basisbevilgning til Sintef og IFE. Selv om Sintef mottar mest i absolutte tall, får IFE en større andel per
ansatte med UoH-utdanning (Sintef har 1320 og IFE har 244, kilde: NIFU).
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Figur 3-6b. Oversikt over FoU-aktører som mottok mest støtte i 2021.

Når det gjelder næringslivsaktører mottok Norsk Hydro-konsernet mest med 28 mill. kroner til totalt
15 prosjekter med støtte fra ENERGIX, BIA, Grønn plattform og Næringsphd. Wärtsila mottok 17 mill.
kroner til to prosjekter fra DEMO2000 og ENERGIX. Kongsberg-gruppen følger deretter med 15 mill.
kroner fra MAROFF, ENERGIX og BIA. Et bredt spekter av bedrifter er representert på listen over de
21 bedriftene som mottok mest støtte i 2021, både store, etablerte industrikonsern og nystartede
nisjebedrifter innen mange sektorer. Porteføljen omfatter totalt ca. 300 bedrifter som er
prosjektansvarlig. Prosess- og foredlingsindustri er godt representert med Hydro, Elkem og Yara.
Kongsberg Maritime har stor aktivitet innenfor maritim transport og mye er finansiert gjennom
Maroff. Andre aktører innen maritim transport er Wärtsila, Havyard, Norled og Flakk-gruppen.
Statnett, Nexans og Eviny er sentrale aktører innen energisystemer. Statnett er inkludert her som et
offentlig foretak.

Figur 3-7a. Oversikt over næringsaktører som mottok mest støtte i 2021
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Geografisk spredning

Figur 3-8 viser den geografiske spredningen i porteføljen fordelt på regioner. Statistikken er basert på
prosjekteiers adresse. Trøndelag og Oslo og Viken (med fire ganger så mange innbyggere som
Trøndelag), er de dominerende regionene i porteføljen.
Det at SINTEF og NTNU ligger i Trøndelag
forklarer den høye andelen. Merk at for
eksempel kompetanseprosjektene og FMEene som ledes av disse aktørene har
bedrifter og andre forskningsmiljøer i hele
landet med som partnere. Dette kommer
ikke frem i denne statistikken.
Når det gjelder Oslo og Viken, er det mange
store bedrifter som har hovedkontor her, bl.
a. Hydro, Elkem og Yara, og aktiviteten blir
registrert i Oslo til tross for at forskningen i
mange tilfeller utføres i andre deler av
Norge. I Viken er det mange store aktører,
blant annet IFE, DNV GL og Kongsberg. Det er
også mange energibedrifter i dette området.
Utviklingen de siste tre årene viser liten
relativ endring, med unntak av en svak, men
stabil økning for Vestlandet.

Figur 3-8. Prosjekteiers geografiske tilhørighet,
spesifisert på regioner, 2018-2020, tall for
totalporteføljen

Internasjonal deltakelse i prosjektene

Prosjektene i porteføljen har omfattende samarbeid med internasjonale FoU-aktører og bedrifter.
Totalt sett var det i 2021 300 internasjonale samarbeidsrelasjoner i prosjektene i porteføljen. Dette
er omtrent på nivå med 2020. Aktører fra 30 ulike land er med i porteføljen. Antall
samarbeidsrelasjoner per land har holdt seg forholdsvis stabilt de senere årene. Samarbeid med
aktører i Danmark øker, samarbeid med USA synker, mens rekkefølge på listen i figur 3-9 endrer seg
lite.
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Figur 3-9. Internasjonalt samarbeid, antall partnere pr. land med mer enn 2 samarbeid prosjekter i totalporteføljen,
2021.

3.4.

Forskning, utvikling og innovasjon-verdikjede

Porteføljen for energi, transport og lavutslipp strekker seg over hele FoUoI- verdikjeden med en
tyngde på anvendt forskning. Forskningen i porteføljen retter seg mot hele prosessen fra strategisk
grunnforskning til næringsrelevant kompetanseoppbygging i forskningsmiljøene, og mot innovasjon
og pilotering i næringslivet og offentlig sektor. Forskningen omfatter også kunnskapsutvikling for
forvaltningen og andre deler av offentlig sektor.

Nærmere om relevante søknadstyper
Forskningsrådets investeringer gjøres gjennom utlysninger. Det benyttes et bredt spekter av
søknadstyper som er rettet inn mot ulike faser av FoUoI-kjeden:
Radikalt nyskapende er grunnforskning med høy risiko og høyt potensial. Forskerprosjekter er
strategisk grunnforskning uten krav til samfinansiering eller partnere. Kompetanse- og
samarbeidsprosjekter er anvendt forskning med mål om å bygge kompetanse som samfunnet eller
næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Forskningssentre for miljøvennlig
energi (FME) er 8-årige sentre med mål om å strukturere samarbeid mellom forskningsinstitusjoner
og næringsliv. Innovasjonsprosjekter er prosjekter hvor næringslivet eller offentlig sektor sitter i
førersetet for å løse sine egne FoU-utfordringer, som regel i samarbeid med andre næringsaktører og
forskningsmiljøer. PILOT-E er et "fast-track" virkemiddel fra forskning til kommersialisering, rettet
mot næringlivet, i samarbeid med Innovasjon Norge og Enova. Pilot-T er en innovasjonssatsing med
mål om å stimulere til næringsutvikling innenfor smarte transportløsninger. Ordningen forvaltes i
samarbeid med Innovasjon Norge.

Utvikling i bruk av søknadtyper
En analyse av bruken av søknadstyper over tid indikerer derfor hvor i FoUoI-kjeden porteføljen har
sitt tyngdepunkt. Figur 3-10 viser hvordan bruk av søknadstyper i totalporteføljen har utviklet seg i
perioden 2013 til 2021.
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Portefølje for energi, transport og lavutslipp - relativ andel av ulike
søknadstyper - 2013 til 2021
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Figur 3-10. Totalporteføljen, relativ andel forbruk i prosjekter, spesifisert på søknadstype

Den store søknadstypen innovasjonsprosjekt og annen støtte, næringsliv (PILOT-E og -T) har vokst i
andel fra 2016 og frem til 2021, og er bortimot doblet fra en andel på 18 til rundt 35 prosent. Dette
omfatter innovasjonsprosjekter i næringslivet og i offentlig sektor. Samtidig har andelen
grunnleggende forskning i forskerprosjekter hatt en tilsvarende relativ nedgang fra 25 til 14 prosent.
Søknadstypen kompetanse- og samarbeidsprosjekt har hatt en svak økning i den samme perioden.
I forbindelse med Forskningsrådets omlegging og standardisering av søknadstypene, har
samarbeidsprosjekt fra 2019 overtatt for det som tidligere ble utlyst som forskerprosjekt med krav
om brukermedvirkning. Det er nødvendig å gå dypere inn i tallene for å se den reelle dreiningen i
porteføljen og hvilke tiltak porteføljestyret kan iverksette for å opprettholde en ønsket balanse i
porteføljen. I kapittel 4 har vi redegjort for investeringsporteføljens utvikling innen de ulike
delområdene.
Det er også nødvendig å se dette i sammenheng med tildelingsbrevene fra departementene og på
endringer i disse over tid. Her legges det i mange tilfeller føringer for hvor i FoUoI-kjeden midlene
skal brukes. Samtidig legges det i økende grad forutsetninger om at forskningsmidlene skal bidra til
løsninger som kan oppfylle Norges forpliktelser i Paris-avtalen og utslippsmål som nærmer seg raskt.
Dette har bidratt til dreiningen vi ser over.

4. Analyse av delportefølje og programmer
Porteføljen omfatter to delporteføljer; delportefølje energi og lavutslipp og delportefølje transport
med delvis overlappende innsats som vist i Figur 2-1. Figur 4-1 viser hvordan totalporteføljen er
bygget opp av investeringsporteføljen, andre investeringer og bevilgninger fra EU.
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Figur 4-1. Totalportefølje Energi, transport og lavutslipp, 2021-tall.

I den videre rapporteringen er det valgt å rapportere for delporteføljene og hvert underliggende
temaområde. Energibruk i transport rapporteres under energi og lavutslipp, selv om deler av
energibruk i transport hører inn under transport.

4.1.

Delportefølje - Energi og lavutslipp

Som det fremgår av Figur 4-2 under, har Forskningsrådets finansiering øremerket miljøvennlig energi
og lavutslipp hatt stor vekst i perioden 2005 til 2021. Stortingets klimaforlik i 2008 innebar en sterk
økning som i all hovedsak ble kanalisert gjennom de tre store satsingene innenfor energi;
RENERGI/ENERGIX, CLIMIT-FoU og FME. Fra 2016 har det vært ytterligere opptrapping, spesielt i
finansiering til utvikling av lavutslippsteknologi som kan gi raske utslippskutt i ikke-kvotepliktig
sektor.

Millioner

ENERGIX, FME og CLIMIT budsjetter
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200
100
2015 2016 2017 2 018 2 019 2 020 2021

Figur 4-2. Budsjettutvikling fra departementene til ENERGIX, CLIMIT og FME

Temaområdene energieffektivisering og energibruk i transport har hatt størst vekst de siste
årene. Fornybar energiproduksjon og CO2-håndtering har hatt størst relativ nedgang. Status for de
enkelte temaområdene er kommentert i kapittel 4.1.1 til 4.1.7 nedenfor.
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Figur 4-3. Finansiering fra ENERGIX, CLIMIT og FME til sentre og prosjekter i absolutte og relative tall, fordelt på tema
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De viktigste virkemidlene for investeringsporteføljen er innovasjonsprosjekter, kompetanse- og
samarbeidsprosjekter, forskerprosjekter og senterordningene. Det gis også en del støtte i form av
internasjonalt og nettverksstøtte. Grønn plattform-projektene som ble innvilget i 2021 vil først gi
utslag på tallene i 2022.
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Figur 4-4. Finansiering fra ENERGIX, CLIMIT og FME i absolutte og relative tall, fordelt på søknadstype

Økning i andel innovasjonsprosjekter
Den mest markerte endringen i investeringsporteføljen er at det har vært en markant økning i
omfanget av innovasjonsprosjekter de siste årene. I årene 2015-2019 var det i gjennomsnitt 93
innovasjonsprosjekter i porteføljen, mens det i 2021 var 144. Utviklingen har sammenheng med at
økte bevilgninger til Forskningsrådet har kommet med klare føringer om aktivitet i næringslivet.
Støtteordningen ifm. Covid 19-pandemien øremerket næringsliv bidro til å sikre fortsatt FoU-aktivitet
i norske bedrifter. Bevilgninger øremerket hydrogenrelatert forskning har også frem til 2022 hatt
bedriftene i fokus, på lik linje som i Pilot-T- og Pilot-E-ordningene. Gjennomgående høy kvalitet på
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søknadene har gjort den økte andelen næringsledede prosjekter mulig uten at det har gått ut over
kvaliteten i prosjektene som mottar finansiering.
Omtale av de ulike delområdene
I det etterfølgende er det en nærmere omtale av de ulike delområdene innen delporteføljen energi
og lavutslipp. For hvert delområde vises et figursett med tre figurer. Figurene viser hvordan
investeringsporteføljen er fordelt på tematiske underområder og hvordan investeringsporteføljen er
fordelt på søknadstyper, på underområde og virkemiddel. I tillegg er det en oversikt over samlede
investeringer på delområdet (dvs. både investeringsporteføljen, annen finansiering fra
Forskningsrådet og bevilgninger fra EU), og hvilke sektorer som får midler fra disse tre typene
finansieringskilder. På noen områder blir det litt forskjell på tallene mellom siste figur og de to første
figurene. Dette skyldes at figurene har to forskjellige kilder og at systematikken for merkingene er litt
ulik, dvs. om man merker hele prosjektet til ett delområde, eller om man deler på flere.

4.1.1. Energiomstilling og virkninger for samfunn, klima og natur
Energi- og klimapolitikk innebærer at ulike interesser og hensyn i samfunnet må veies mot
hverandre. Debatten rundt landbasert vindkraftutvikling, ny nettleiestruktur (effekttariffer), norske
strømpriser og utenlandsforbindelser illustrerer noen av disse avveiningene og at energipolitiske
beslutninger kan være kontroversielle og skape stor motstand i samfunnet.
Porteføljen innen energiomstilling og virkninger for samfunn, klima og natur (heretter
energiomstilling) favner bredt og bygger på fagdisipliner som samfunnsvitenskap (statsvitenskap,
samfunnsøkonomi, sosiologi, m.m.), humaniora, rettsvitenskap og naturvitenskap. Porteføljen består
først og fremst av prosjekter som ikke har teknologiutvikling som hovedmål.

Tematikk i investeringsporteføljen (ENERGIX og FME)


Politikk og økonomi: Forskning på politikkutforming knyttet til for eksempel effekter av
virkemidler, markedsdesign og EUs energipolitikk. Et annet viktig felt er
energisystemmodellering av eksempelvis Norges rolle i det europeiske energisystemet,
elektrifisering av transport og forbrukerfleksibilitet. Finansiering av forskning innen politikk
og økonomi utgjør tyngdepunktet og om lag 40 prosent av delområdet.



Næringsutvikling og omstilling: Forskning på innovasjonsprosesser og hva som kreves av
private og offentlige aktører for å omstille energisystemet og bygge norsk næringsliv rundt
for eksempel havvind eller nullutslipps maritimtransport.



Samfunn og adferd: Planlegging og beslutningsprosesser for energiinfrastruktur, samt
befolkningens holdninger og atferd i forbindelse med for eksempel vindkraft,
utenlandskabler eller elektrifisering av transport.



Bærekraft og miljøkonsekvenser: Forskning på miljøkonsekvenser av energisystemet for
eksempel gjennom livssyklusanalyser, eller hvordan ulike hensyn knyttet til energiomstilling
kan avveies og tap av arealer og naturmangfold knyttet til energisystemet kan avbøtes.
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Energiomstilling - ENERGIX og FME finansiering
fordelt på tema

Mesteparten av midlene fra EU går til UoH-sektoren,
men også næringslivet mottar en betydelig andel av
midlenejf. Figur 4-5 ovenfor.
ENERGIX har finansiert forskerprosjekter og
kompetanse- og samarbeidsprosjekter med om lag 64
mill. kroner i 2021. I tillegg har et fåtall
teknologiprosjekter fra andre ENERGIX-områder
samfunnsvitenskapelige arbeidspakker, som for
eksempel forskning om atferd i byggprosjekter, eller
naturmangfold i vannkraftprosjekter.
Samfunnsvitenskapelige deler av teknologiprosjekter
vises ikke i Figur 4-5.
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innovasjonsprosjekter for næringslivet i mindre grad
egner seg for tematikken under dette delområdet. I
tillegg til finansieringen gjennom ENERGIX og FME
mottar instituttsektoren en god del prosjektmidler fra
Forskningsrådets øvrige budsjettformål.
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Denne delen av porteføljen utgjorde i 2021 om lag 170
mill. kroner. Investeringsporteføljen utgjorde rundt
115 mill. kroner eller nesten 70 prosent, mens
prosjekter finansiert av andre deler av Forskningsrådet
og av EUs forskningsprogrammer utgjorde henholdsvis
rundt 17 og 14 prosent. Finansieringen av forskning
innen delområdet gjennom ENERGIX og FME har økt
gradvis de seneste årene, med unntak av i 2020 hvor
det var en mindre nedgang. Det skyldes først og fremst
at de samfunnsvitenskapelige FME-ene CenSES, CICEP
og CREE ble avsluttet i 2019, samtidig som det ble
etablert to ny sentre, INCLUDE og NTRANS. Når nye
FME-er etableres tar det gjerne en del tid før
aktivitetene og rekrutteringen kommer godt i gang.
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Figur 4-5. Figursett: Energiomstilling

FME: Finansiering til samfunnsvitenskapelige FME-er var på om lag 23 mill. kroner i 2021. I tillegg er
om lag 29 mill. kroner til samfunnsvitenskapelig forskning i de teknologiske FME-ene også inkludert i
Figur 4-5. Det er sannsynlig at for høy egenrapportering av andel samfunnsvitenskapelig forskning
ved de teknologiske FME-ene gir et noe skjevt bilde av FME-finansiering i forhold til finansiering via
ENERGIX.
Øvrig finansiering fra Forskningsrådet: Et fåtall prosjekter finansiert av andre budsjettformål, for
eksempel KLIMAFORSK eller CLIMIT, er relevante for energipolitikkporteføljen. EUs Horisont 2020
program finansierte en rekke prosjekter med relevans for denne porteføljen, og det er norsk
deltakelse i flere prosjekter. På Kommisjonens hjemmesider er det en oversikt over EU-finansierte
prosjekter, som bl.a. gir oversikt over samfunnsvitenskapelige prosjekter med norsk deltakelse.
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Forventet utvikling fremover og betydning for porteføljen


Elektrifisering av eksisterende og ny virksomhet er en viktig del av energiomstillingen. Selv
om det er et stort utfallsrom for fremtidig kraftforbruk i Norge, er det forventet at det vil øke
betydelig i tiden fremover. Økt kraftforbruk har virkninger på kraftpriser og kraftbalanse, og
øker behovet for ny kraftproduksjon og investeringer i strømnettet. Denne utviklingen
innebærer at problemstillinger knyttet til for eksempel kraftforbruk, etablering av ny
kraftproduksjon og utenlandsforbindelser forventes å ha stor aktualitet også fremover.



Energiomstillingen innebærer også muligheter til å etablere nye næringer, som
batterifabrikker, hydrogenproduksjon og vindkraftproduksjon til havs. Den teknologiske
utviklingen skjer raskt, men det trengs et godt kunnskapsgrunnlag og tydelige politiske
rammer for å sikre at energiomstillingen foregår på en kostnadseffektiv måte og med
akseptable virkninger for miljø, natur, samfunn og innbyggere. Det er derfor viktig å fortsette
oppbyggingen av kompetanse på slike virkninger i de norske forskningsmiljøene



Det norske kraftsystemet er en integrert del av det europeiske kraftmarkedet, og vi påvirkes
av utviklingen i landene rundt oss. EUs klima- og energipolitiske målsettinger får innvirkning
på det norske kraftsystemet gjennom landene rundt oss, og ved at relevant
markedsregelverk innlemmes i EØS-avtalen. Det er behov for et solid kunnskapsgrunnlag om
hvordan dette påvirker oss.



Økningen i ENERGIX- og FME-finansiering har bidratt til å strukturere og heve kvaliteten på
norsk samfunnsvitenskapelig energiforskning. Det er sterke norske forskningsmiljøer på
området, og inntrykket er at det er godt samarbeid mellom flere av miljøene. Dette
kompetanseløftet muliggjør også økt norsk deltakelse i EU-prosjekter, noe som reflekteres i
godt gjennomslag for prosjektsøknader som enten er rent samfunnsvitenskapelige eller
krever flerfaglige bidrag i integrerte prosjekter. Et av mange eksempler er fra utlysningen
"Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean Energy Transition" fra 2018. Her
er det satt i gang flere prosjekter som nå pågår, blant dem tre ulike med norsk deltakelse ved
hhv. Norlandsforskning, UiB og NTNU.



Det er viktig at brukerne involveres i den samfunnsvitenskapelige energiforskningen, og at
resultatene fra prosjektene formidles effektivt til beslutningstakere. De senere årene har
finansieringen til kompetanse- og samarbeidsprosjekter økt, og finansieringen av slike
prosjekter utgjorde i 2021 i underkant av 60 prosent av finansieringen i delområdet
energiomstilling og virkninger for samfunn, klima og natur. Finansiering av forskerprosjekter
innen delområdet nådde en topp i 2018, og har deretter gått ned.



Det er også viktig å åpne for forskning på kontroversielle temaer uten brukerinvolvering som
kan skape tvil om forskningens uavhengighet. I KSP-S-utlysningen i 2022 åpnes det tydelig for
dette, og det fremgår eksplisitt at sentrale aktører eller de det forskes på ikke må delta i
prosjektet dersom det kan skape tvil om prosjektets uavhengighet og nøytralitet. Tidligere er
det annethvert år lyst ut forskerprosjekter som legger til rette for slik forskning.



Etablering av energiinfrastruktur har store virkninger for arealer, natur og miljø. Ifølge FNs
vitenskapspaneler for natur og klima (IPBES og IPCC) er oppstykking av landarealer, endringer
i arealbruk og intensivert bruk de viktigste globale årsakene til tap av natur på kloden. På lik
linje som i 2020 og 2021 deltar ENERGIX i 2022 i en fellesutlysning (KSP-S) med andre
budsjettformål kalt "Arealer under press". Midlene skal i 2022 gå til forskning på bærekraftig
arealbruk og forvaltning av den norske kystsonen, de norske havområdene og de polare
områdene som også fremmer sameksistens mellom ulike samfunns- og næringsinteresser.

18



I 2022 deltar ENERGIX også i fellesutlysningen (forskerprosjekt for fornyelse) "Økonomiske
problemstillinger ved det grønne skiftet". Midlene skal gå til prosjekter som gir kunnskap om
muligheter og utfordringer ved økonomisk omstilling som et ledd i å oppnå Norges mål og
forpliktelser med hensyn til klima, natur og miljø.

Temaanalyse: Energiomstilling og virkninger for samfunn, klima og natur
Tildelingsbrevene har noen overordnede prioriteringer som er relevante for deltemaet:



Departemente
nes føringer,
21-strategier

OED: "Økt kunnskap som grunnlag for politikkutvikling og god forvaltning av energi- og
petroleumsressursene" og "reduserte negative miljø- og klimavirkninger av
virksomheten"
KLD: "Forskning finansiert av KLD gjennom Forskningsrådet skal bidra til å nå de
nasjonale og internasjonale klima- og miljømålene og fremme grønn og rettferdig
omstilling." Relevant for dette tema er behovet for vurderinger knyttet til tilgang på
biologiske ressurser, arealbruk og eventuelle fremtidige behov for karbonnegative
løsninger.

Energi21 fra 2018 er avgrenset til teknologi, men følgende prioritering er nevnt under
"Digitaliserte og integrerte energisystemer": Regulering, markedsdesign, modellering av markeder
og infrastruktur, kundeadferd, diffusjon av nye teknologier og bærekraftsperspektiver. I tillegg er
tverrfaglige utfordringer i grenseflaten mellom prioriterte teknologiområder og
samfunnsvitenskap nevnt. Energi21 kommer med ny strategi i løpet av 2022.
Norge har energi- og klimapolitiske målsetninger som innebærer behov for endringer og
omstilling i energisektoren:


Overordnede
målsettinger
og sentrale
dokumenter






Kompetanse/
fortrinn

Klimaloven utgjør rammene for norsk klimaspolitikk og skal fremme omstillingen til et
lavutslippsamfunn, med mål om at utslippene i 2050 reduseres med 90-95 prosent. Iht
Parisavtalen meldte Norge i februar 2020 inn et forsterket klimamål, som innebærer å
redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030
sammenliknet med 1990-nivå. Klimaloven stadfester dette forsterkede målet. Norge og
EU samarbeider om gjennomføringen av klimamålene for 2030.
Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan (klimameldingen) og Stortingets behandling av
denne, jf. Innst. 325 S (2020-2021). Gjennom behandlingen ble Stortinget enig om et
mål på 45 prosent utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor.
I juni 2020 ble det lagt frem en ny stortingsmelding om energipolitikken, Meld. St. 36
(2020-2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.
Stortingsmeldingen adresserer viktige energipolitiske utfordringer, og presenterer
satsinger på nye næringer (eksempelvis hydrogen og havvind) samt styrking av
strømnettet.2
Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal transportplan 2022-2033 og Stortingets behandling
av denne, jf. Innst. 653 S (2020-2021), viderefører måltallene fra Nasjonal transportplan
2018-2029, bl.a. om at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i
2025.

Norske miljøer har kompetanse innen blant annet: miljø- og ressursøkonomi, internasjonal
energi- og klimapolitikk, energisystemmodellering, omstilling og innovasjon, og bærekraft og
miljø.

Meldingen er ikke behandlet av Stortinget enda. Støre-regjeringen la frem Meld. St. 11 (2021-2022) Tilleggsmelding til
Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser i april 2022. Energi- og
miljøkomiteen planlegger å behandle meldingene i juni 2022.
2
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Innspill fra
miljøer



Sentrale brukere har begrenset kapasitet til å delta i FMEer og prosjekter. Dette gjør
kravet om brukermedvirkning krevende for flere forskningstemaer.
Gjennom intervjuer med miljøer og brukere er det tidligere avdekket et behov for bedre
tilgjengeliggjøring og formidling av resultater.

4.1.2. Fornybar energiproduksjon
Fornybar energiproduksjon omfatter produksjon av elektrisitet og varme fra fornybare energikilder.
Området deles inn i undertemaene solenergi, vannkraft, vindenergi, bioenergi og annen termisk
energi (geotermisk/spillvarme etc.). Bruk og utvikling av varmepumper og termiske solfangere ligger i
temaet Løsninger for energibruk i bygg og bebygde områder. Biodrivstoffproduksjon
(Biofuel/Biogass) er lagt inn under temaområdet Hydrogen, andre hydrogenbaserte energibærere og
biodrivstoff.
Samlet var investeringsporteføljen innen fornybar energiproduksjon i 2021 på noe over 150 mill.
kroner. Av dette utgjorde ENERGIX-porteføljen rundt 115 mill. kroner. I tillegg er det tre FME-er som
til sammen hadde finansiering fra Forskningsrådet på i overkant av 50 mill. kroner. Dette er Susoltech
på solenergi, HydroCen på vannkraft og NorthWind på vindkraft.
Dette temaområdet har hatt en nedgang i relativ andel av porteføljen de siste årene. Dette til tross
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Figur 4-6. Figursett: Fornybar energi

for at det har vært arbeidet med mobilisering av næringsliv, spesielt innenfor vind og solenergi.
Produksjon av fornybar energi er et næringstungt område og innen ENERGIX dominerer innovasjonsog kompetanseprosjekter porteføljen. Kompetanseprosjektene dekker temaer som er viktige for de
forskjellige delområdene. Forskerprosjektene innen solenergi omfatter hovedsakelig
materialforskning.
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Solenergi

Tyngdepunktet i solporteføljen til ENERGIX
har tidligere vært prosjekter rettet mot
verdikjeden for fremstilling av solceller,
med et tyngdepunkt i silisiumbaserte
løsninger, både for mono- og
multikrystallinske solceller. Dette har
reflektert profilen i den norske
solcelleindustrien. I de senere år har det
vært en forskyvning i markedet mot
monokrystallinske solceller, noe som også
preger prosjektene i porteføljen.
Denne typen prosjekter utgjør fremdeles
en viktig del av porteføljen, både i
forskerprosjekter og IPN-prosjekter fra
norske produsenter. I tillegg er det
prosjekter som ser på tosidige solpaneler
og hvordan disse kan optimaliseres.
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Solenergi i denne porteføljen omfatter
løsninger for produksjon av solenergi. I det
inngår både forskning på materialer for
solpaneler, forskning og innovasjon rundt
produksjon av wafermaterialer og paneler
og teknologi for bruk og anvendelse av
solpaneler. Selv om markedet i Norge også
vokser så utgjør ikke solenergi noen viktig
del av norsk energiproduksjon.
Hovedvekten av prosjekter er på teknologi
og produksjon av utstyr for
energiproduksjon i andre land.
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Når det gjelder deltemaet Bruk og system
ser vi nå at de senere års arbeid for å vri
Figur 4-7. Figursett: Solenergi
porteføljen over mot anvendelse av
solceller har fått effekt. Slike prosjekter står
i 2021 for nesten halvparten av investeringsporteføljen. Det er nå 10 innovasjonsprosjekter innen
dette deltemaet, i hovedsak jobber disse med tre typer anvendelser:
 Bruk av solceller i og på fasader i Norge, både for bolig- og næringsbygg. Her er både
tradisjonelle bedrifter fra byggebransjen og oppstartsselskaper representert.
 Teknologi for drift av større solparker. Dette er et felt hvor norske aktører gjør seg gjeldende
internasjonalt.
 Flytende solkraftanlegg. Dette er et nytt anvendelsesområde, en potensielt «stor nisje», som
krever maritim kompetanse. Flere norske bedrifter satser på dette feltet.
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FME-et innenfor sol heter SuSoltech. Susoltech ledes av IFE og forskningen i senteret er sentral for
aktiviteten innen solenergi i Norge. SuSoltech hadde i 2021 et totalt budsjett på 32 mill. kroner. Av
dette finansierte Forskningsrådet noe over halvparten.
Beskrivelse av prosjektporteføljen
Samlet portefølje av solenergi-prosjekter i 2021 var på i underkant av 100 mill. kroner. Investeringsporteføljen utgjør 55 prosent av dette mens prosjekter finansiert av andre deler av Forskningsrådet
og av EUs forskningsprogrammer utgjorde hver noe over 20 prosent av samlet innsats.
Rundt halvparten av den samlede innsatsen er prosjekter ledet av næringslivet. Her er det ENERGIX
og EU som står for finansieringen. Instituttene har prosjekter for noe over 30 mill. kroner. Her er
investeringsporteføljens andel av prosjektene noe lavere enn for næringslivet. Av øvrig portefølje fra
Forskningsrådet er det særlig grunnbevilgningen til IFE som er viktig. Figur 4-7 viser også at UHsektoren får mer prosjektmidler fra Forskningsrådets øvrige portefølje enn fra
investeringsporteføljen, Her er det særlig Forskerprosjekter på materialer egnet for solceller fra
FRINATEK og NANO2021 som er viktige.
I 2021 ble det bevilget et Grønn Plattform-prosjekt som jobber med hybride flytende sol- og
vannkraftverk. Bedriftsdelen av prosjektet (hovedprosjektet) er finansiert av Innovasjon Norge, mens
Forskningsrådet finansierer et stort KSP-prosjekt ledet av IFE som skal støtte opp om
hovedprosjektet. Dette KSP-prosjektet vil innebærer en markant økning av sol-porteføljen fra 2022.

Forventet utvikling fremover og betydning for porteføljen


Fremstilling av silisium og solceller, en næring som har sprunget ut av norske miljøer knyttet
til material- og prosessindustrien, har blitt til en betydelig næring i Norge. Bransjen har
gjennomgått en betydelig restrukturering, men det er fortsatt norskbaserte aktører som
leverer inn i denne verdikjeden. Det har vært og delvis er en krevende markedssituasjon. For
de norske produsentene er det å kunne levere et produkt med lavt CO2-avtrykk et viktig
konkurransefortrinn. Dette krever en vedvarende satsing på teknologiutvikling. Det treffer
også godt inn i EUs taksonomi for bærekraftige investeringer.



Det er sterke norske forskningsmiljøer langs hele verdikjeden, og de norske
forskningsmiljøene er godt koordinert, samarbeider og har i noe grad funnet en god
arbeidsdeling. Dette er blant annet en følge av samarbeidet de har utviklet gjennom FME på
sol og samarbeid om nasjonal forskningsinfrastruktur på området.



Internasjonalt har markedet vokst med mellom 20 og 40 prosent årlig siden 2000. Det er
forventet at veksten vil fortsette. Det er også forventet at prisene vil fortsette å synke, selv
om takten på prisnedgangen vil avta noe.



I Norge er det en betydelig fremvekst i bruken av solenergi. Norge ligger likevel langt bak en
rekke andre land. Potensialet for kostnadseffektiv bruk av solceller i Norge er stort, og
representerer et uutnyttet potensial. De høye strømprisene en har opplevd denne vinteren
vil trolig kunne bidra til å øke bruken av solceller i Norge.



Det er flere norske aktører som har markert seg internasjonalt med bygging og drift av
solparker. Her kan teknologiområder som digitalisering og bruk av AI bli svært viktige.



Norge har også flere aktører som satser på feltet flytende solkraft. Dette er et felt hvor man
kan utnytte norsk kompetanse fra offshoresektoren.
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Temaanalyse: Solenergi
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Ingen spesielle føringer for solceller i bevilgningsbrevet til OED.
Det forventes at den nasjonale forsknings- og utviklingsstrategien Energi21 legges til grunn
for prioriteringen av støtte til prosjekter og aktiviteter på energiområdet. Energi21 peker på
flere viktige områder uten å prioritere:
 Utvikling og demonstrasjon av fremtidens prosesser for produksjon av materialer
til kostnadseffektive og miljøvennlige silisiumbaserte solceller, samt utvikling av
fremtidige materialer for solkraft.
 Høyeffektive, kostnadseffektive og miljøvennlige silisiumsolceller.
 Teknologi, konsept og løsninger for flytende solkraft.
 Teknologi, konsept og løsninger for bygningsintegrerte solceller.
 Konsepter og systemer for reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader og økt
energiutbytte fra solkraftanlegg
Energi21 er i ferd med å revidere sin strategi. I en omverdensanalyse som er en del av denne
prosessen blir det pekt på at solkraft er et av temaene der det er behov for endringer av
strategien. Behovet for endring er basert på endrede markedsutsikter for norske
leverandører. Det sies videre at det vil kunne bli økt fokus på utvikling av hjemmemarkedet.
Det foregår en betydelig satsing på innfasing av PV i Europa. Det er også prioritert i Horisont
Europa.
Sterke europeiske forskningsmiljøer er bygget opp sammen med europeisk solcelleindustri.
Internasjonalt er sol og vind de energikildene som forventes å måtte dekke opp den største
andelen av fornybar energi som må fases inn i verdens kraftproduksjon. Markedspotensialet
er tilsvarende stort.
Internasjonalt ble det i 2019 installert mer enn 140 GW ny kapasitet og det var ved utgangen
av 2020 773,5 GW installert kapasitet i verden. Tallet vokser raskt.
I Norge er det også god vekst i bruk av solceller i og på bolig- og næringsbygg. Markedet er i
vekst, og kostnadene er på vei ned. Dette skyldes både en modning av teknologi, markedet
og aktørene.
Flytende solceller kan bli en ny norsk nisje, godt understøttet av sterk kompetanse både på
sol, materialer og maritim virksomhet.
Etablering og drift av større solparker er også et område der norske aktører gjør seg
gjeldende internasjonalt.
Sterk kompetanse innen prosess- og materialteknologi.
Fortrinn knyttet til å oppnå lavt karbonfotavtrykk ved produksjon i Norge. God tilgang på
kaldt vann, effektive produksjonsprosesser og fornybar kraft som innsatsfaktor.
Ny nisje innen flytende solkraftanlegg kombinerer inn maritim teknologi – et sterkt norsk
kompetanseområde.

Vannkraft
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Turbin og generator: Forskning på
komponter i vannkraftverk som
turbin, ledeskovler, generator,
ventiler og vannvei oppstrøms til
inntak.
Modeller og hydrologi: forskning
på modeller for nedbør, snø,
hydrologi, produksjon. Dette kan
være på både lang og kort sikt.
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Turbin og generator

Vann - ENERGIX og FME finansiering fordelt på
virkemiddel
Millioner

Vannkraft har en svært viktig rolle i det
norske energisystemet med betydelige
bidrag til samfunnets verdiskaping og
fremtidig potensial knyttet til både energiog effektleveranser til det nasjonale og
internasjonale kraftmarkedet. Vannkraft er
avgjørende for at Norge har et tilnærmet
utslippsfritt energisystem og samtidig høy
forsyningssikkerhet. Norge har fortsatt en
ledende rolle innenfor planlegging,
utbygging og drift av vannkraft. Det er
viktig å opprettholde og fornye
vannkraftkompetansen, blant annet
gjennom forskning og utvikling.
Forskningsaktivitet er et viktig element for
å sikre kunnskapsutvikling og rekruttering
på dette området. Forskningen skal sikre
miljøvennlig og kostnadseffektiv utbygging,
effektiv og lønnsom drift, bidra til økt
fornybar produksjon i Europa og styrke
norske leverandørers konkurransekraft i
norske og internasjonale markeder.
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Figur 4-8. Figursett: Vannkraft



Drift og vedlikehold: forskning på
daglig drift og vedlikehold av
vannkraftverk



Dam og vassdrag: forskning på dammer og andre vannkraftinstallasjoner, nedbørsfelt, vann,
elver og bekker.
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Beskrivelse av prosjektporteføljen

Den totale vannkraftporteføljen i Forskningsrådet var på 83 mill. kroner i 2021. Dette er en god
økning fra 2020. FME-et på vannkraft hadde en finansiering fra Forskningsrådet på 31 mill. kroner i
2021, mens for ENERGIX var samlet bevilgning inkludert overføringer på 12 mill. kroner i
2021. Finansiering av norske deltagere i EU-finansierte prosjekter var på 14 mill. kroner i
2021. Andre budsjettformål i Forskningsrådet finansierte prosjekter
med 26 mill.kroner. Investeringsporteføljen utgjør 49 prosent av totalporteføljen, mens andre deler
av Forskningsrådet utgjorde 29 prosent og EU utgjorde 22 prosent. Finansiering fra Forskningsrådet
for øvrig har økt kraftig siden 2020. Mye av økningen skyldes bevilgningen til oppgradering av
vannkraftlaboratoriene finansiert via Infrastruktur (20 mill.kr)
Vannkraftporteføljen domineres av UoH-sektoren. Årsaken er at NTNU er ansvarlig for både FME
Hydrocen og infrastruktur med et samlet forbruk i 2021 på 51 mill. kroner. I FME HydroCen går
halvparten av budsjettet til NINA og Sintef Energi, dvs. instituttsektoren. Næringslivet har seks
prosjekter (IPN) i ENERGIX med budsjett på ca. 4 mill. kroner. Mye går til deltagende
forskningsinstitutter, særlig Sintef Energi. Det er også to kompetanseprosjekter som ser på
vannkrafttunneler og luftovermetning i vannstrømmen nedenfor turbinen. Det siste er koblet til
miljøaspekter ved vannkraftproduksjon.

Forventet utvikling fremover og betydning for porteføljen


FME HydroCen (2017-2025) har ført til svært god mobilisering av vannkraftbransjen. Mange
produsenter, leverandører og konsulenter deltar i senteret. Dette har ført til økende interesse for
FoU. Bransjen er veldig opptatt av problemstillinger rundt mer variabel eller fleksibel kjøring,
både markedsmessig og teknologisk. Dette er et område HydroCen satser på forover. HydroCen
arbeider også med oppgradering av gamle kraftverk. Forskere i HydroCen er engasjert i debatten
om opprusting av kraftverk og utbygging av nye vassdrag.



Budsjettmessig er andelen av innovasjonsprosjekter og kompetanseprosjekter like. Det
er fortsatt ønskelig med flere innovasjonsprosjekter for å ta kunnskapen utviklet i KSP-er og FME
til markedet.



Tidligere var vannkraftporteføljen dominert av prosjekter innen hydrologi og
produksjonsplanlegging. Etter etableringen av Norsk Vannkraftsenter og FME HydroCen har dette
endret seg. Nå øker andelen prosjekter innen mer vannkrafttekniske temaer som turbiner,
generatorer, dammer og tunneler.



FME HydroCen arbeider også med miljøaspekter innen vannkraft. Det er tre prosjekter innen
bærekraft under temaområdet Energiomstilling. To av dem omhandler laks i regulerte vassdrag.



NTNU i Trondheim skal lede programmet for vannkraftforskning i den europeiske alliansen for
energiforskning, EERA (European Energy Research Alliance).



HydroCen har etablert samarbeid med bl.a. USA, India, Australia, Nepal m.fl. Etter hvert vil dette
føre til konkrete prosjekter, forskersamarbeid, PhD utveksling og annet.

Temaanalyse: Vannkraft
Det er ingen spesielle føringer for vannkraft i bevilgningsbrevet til OED. Det forventes
at den nasjonale forsknings- og utviklingsstrategien Energi21 legges til grunn for
prioriteringen av støtte til prosjekter og aktiviteter på energiområdet. Energi21 peker
Departementenes føringer, 21
på flere viktige områder uten å prioritere:
Strategier

Nedbør, tilsig og miljø

Fjellanlegg inkludert boreteknologi og turbinteknologi

Erosjon- og sedimenttransport (også internasjonale problemstillinger)
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Digitalisering som verktøy for å øke verdien og konkurransekraften til norsk
vannkraft

IKT – sikkerhet

Markedsdesign og verdien av fleksibilitet

Konsekvenser av kort- og langtids balansekraft
Energi21 kommer med ny strategi i løpet av 2022.
•
I juni 2020 ble det lagt frem en ny stortingsmelding om energipolitikken,
Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske
Overordnede målsettinger og
energiressurser.1 Stortingsmeldingen understreker at vannkraftens rolle blir
sentrale dokumenter
viktigere i årene fremover, ettersom behovet for regulerbar og fleksibel
kraftproduksjon øker.
•
EU har ikke etablert en teknologiplattform innen vannkraft. Derfor er det
ikke utarbeidet noen Strategic Research Agenda (SRA) for området. Det er
heller ikke etablert noen gruppe under SET-planen.
FoU Andre strategier og behov
•
Pumpekraft er et tema under EERA Energy Storage. NTNU/SINTEF leder EERA
Joint Program (JP) for hydropower.
•
Med en gjennomsnittlig årlig produksjon på 130 TWh har Norge fortsatt en
ledende rolle innenfor planlegging, utbygging og drift av vannkraft.
•
De siste årene har vi sett en økning i reinvesteringer knyttet til
oppgraderinger, utvidelser og vedlikehold.
Marked
•
Det er viktig for Norge å opprettholde og fornye vannkraftkompetansen,
/teknologi
blant annet gjennom forskning og utvikling. Forskningsaktivitet er et viktig
element for å sikre kunnskapsutvikling og rekruttering på dette området som
bidrar med høy verdiskaping og har stor betydning for det norske
samfunnet.
•
Vannkraft har et godt renomme generelt i befolkningen, men lokalt er det
større forskjeller. Som all arealbruk har vannkraft
samfunnsmessige, biologiske og miljømessige konsekvenser.
Vassdragsregulering påvirker fisk og akvatisk liv og har bidratt til nedgang i
Samfunnsaksept/miljøaspekter
laksebestand. Dette skaper konflikter med sportsfiskere og utleiere av
fiskeretter. Tilsvarende med reinsdyr og ryper. Dette har ført til konflikter
ved fornyelse av konsesjoner.

Norge har sterke miljøer innen turbiner, generatorer, dammer/vannvei,
miljøkonsekvenser og modellering av produksjon og hydrologi.

Norge har en internasjonal leverandør av store turbiner, flere leverandører
Kompetanse
av små turbiner og flere konsulentselskaper. Store og små
anleggsentreprenører arbeider med vannkraft prosjekter. Bedriftene leverer
også på det globale vannkraftmarkedet.
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Vindenergi

Forskningsaktiviteten skal styrke
innovasjonsevnen til norske leverandører
av produkter og tjenester til et
internasjonalt marked, inkludert
kompetanseoverføring fra andre sektorer.
Forskningen er viktig for å sikre
miljøvennlig og kostnadseffektiv utbygging.

Millioner

Vind - ENERGIX og FME finansiering fordelt
påtema
70
Turbinkomponenter

60
50

Modellering og
ressurskartlegging
Installasjon

40
30
20

Fundament

10

Drift og Vedlikehold

0
2013

2015

2017

2019

2021

Vind - ENERGIX og FME finansiering fordelt på
virkemiddel
Millioner

Det internasjonale markedet for havvind er
voksende. Særlig gjelder dette bunnfaste
konstruksjoner. Selv om havvind allerede
er Norges største fornybare eksportnæring,
finnes det fortsatt betydelig potensial for
videreutvikling av et internasjonalt
konkurransedyktig norsk næringsliv.
Myndighetene legger nå til rette for
konsesjoner i norske havområder slik at
man vil få et hjemmemarked. Allikevel vil
det globale markedet være dominerende i
de nærmeste årene.
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Turbinkomponenter: Forskning på
komponter i vindturbiner.
Modellering og ressurskartlegging:
forskning på modeller for å
beregne potensial for
energiproduksjon fra vindturbiner.
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Vindenergi på land er nå konkurransedyktig
i forhold til annen energiproduksjon, og det
har vært stor utbygging av vindenergi på
land i Norge de siste årene. Motstand mot
utbygging har ført til endringer av
konsesjonsregler og dette vil føre til
mindre utbygging de nærmeste årene.
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Figur 4-9. Figursett: Vindenergi



Installasjon: forskning på løsninger for installasjon av vindturbiner, særlig til havs både
flytende og bunnfast.



Fundament: Forskning på forskjellige fundamentløsninger til havvind, både flytende og
bunnfaste, mye modellering av krefter og belastninger fra vind og hav på konstruksjonen.



Drift og vedlikehold: forskning på daglig drift og vedlikehold av vindturbiner,
dekommisjonering og resirkulering.
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Beskrivelse av prosjektporteføljen

Den totale vindenergiporteføljen i Forskningsrådet var på om lag 165 mill. kroner i 2021. For ENERGIX
var samlet bevilgning på om lag 28 mill. kroner i 2021. Finansiering av norske deltagere i EUfinansierte prosjekter var på rundt 99 mill. kroner i 2021. Andre budsjettformål i Forskningsrådet
finansierte prosjekter med rundt 35 mill. kroner.
Investeringsporteføljen utgjør 19 prosent av totalporteføljen, mens andre deler av Forskningsrådet
utgjorde 21 prosent og EU utgjorde 60 prosent. Finansiering fra EU har økt kraftig siden 2020.
Havvind er et satsingsområde for EU, og norske FoU-miljøer og næringsliv har vært flinke til å sikre
seg finansiering. En av årsakene til lavt bidrag fra Investeringsporteføljen er at det ikke har vært et
FME på vindområdet. FME Northwind ble startet opp i 2021 og vil føre til økning i
investeringsporteføljen. Porteføljen domineres av næringslivsektoren pga. mange EU-prosjekter. For
investeringsporteføljen er det instituttsektoren som dominerer. Årsaken til dette er at det var fem
store kompetanseprosjekter og et samarbeidsprosjekt med Kina i 2021.
Vindporteføljen i ENERGIX på ca. 28 mill. kroner i 2021 er fordelt på fem KSP, ni IPN og ett
internasjonalt samarbeidsprosjekt med Kina. Porteføljen domineres nå av prosjekter innen havvind.
Andelen innovasjonsprosjekter har økt de siste årene. I tillegg til porteføljen som vises her er det
ett forskerprosjekt innen vind i Energiomstilling som omhandler miljø/samfunnsaksept. UiA er
prosjektansvarlig.
Fundament er det største delområdet i porteføljen. Dette kan føre til næringsutvikling basert på
leveranser til utenlandske offshore vindparker. Drift og vedlikehold er det nest største delområdet i
porteføljen. Et stort samarbeidsprosjekt med Kina, CONWIND, bidrar til dette.
Forskningsmiljøene på området er samlet rundt FME Northwind (SINTEF Energi, SINTEF Ocean,
NTNU, NGI, UiO og NINA) og det tidligere FME NORCOWE (UiB, UiS, UiA og NORCE).
Innovasjonsprosjektene i porteføljen er ledet av både små og store bedrifter, omtrent likt fordelt.

Forventet utvikling fremover og betydning for porteføljen


Norsk industri har et godt utgangspunkt for å bidra i en lønnsom havvindnæring.



Kostnadsnivået for flytende havvind er fortsatt høyt. Fortsatt teknologiutvikling og
kostnadsreduksjoner er nødvendig om flytende havvind skal bli konkurransedyktig på sikt.



Havvind har fått stor oppmerksomhet fra politisk hold, og er trukket frem som et eksempel
på en teknologi som kan føre til fremtidig økt energiproduksjon og næringsutvikling.



Påvirkning på miljø og andre næringsinteresser må konsekvensutredes.



Andelen av innovasjonsprosjekter har økt i forhold til kompetanseprosjekter. Det er en
ønsket utvikling fra porteføljestyret med flere innovasjonsprosjekter for å ta kunnskapen
utviklet i FME-ene og kompetanseprosjekter til markedet og skape næringsvekst. Dette er
spesielt viktig gitt den hurtige utviklingen på offshore vind-markedet i Europa og den
betydelige offshore-kompetansen i den norske leverandørindustrien.



I 2021 startet et nytt FME på havvind, Northwind. Etableringen skal øke volumet og
konsentrere satsingen på feltet.

Temaanalyse: Vindenergi
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Dep. Føringer og 21-strategier

Det er ingen spesielle føringer for vind i bevilgningsbrevet til OED.
Energi21 har havvind som et satsningsområde, og peker på flere viktige områder
uten å prioritere:

Fundamenter

Installasjon

Drift og vedlikehold

Digitalisering

Ressurskartlegging og strømningsmodellering

Miljø

Samfunnsvitenskap
Energi21 har ikke vindenergi på land som satsningsområde, men har satt opp
vindressurser, drift/vedlikehold og miljø/samfunn som forskningstemaer.
Energi21 kommer med ny strategi i løpet av 2022.

Overordnede målsettinger og
sentrale dokumenter

Solberg-regjeringen åpnet i juni 2020 områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for
søknader om fornybar energiproduksjon til havs, og la frem sin politikk for vindkraft
til havs i Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra
norske energiressurser.1 Den nye regjeringen understreker sine ambisjoner innen
vindkraft til havs i Hurdalsplattformen og la frem sin satsing på havvind i februar
2022.

Eksterne FoU- strategier og
behov

EU SET Plan Implementation Plan for Offshore Wind har følgende prioriteringer:

System Integration
•
Wind Energy Offshore Balance of Plant
•
Floating offshore wind
•
Wind Energy Operations and Maintenance
•
Wind Energy industrialisation
•
Wind Turbine Technology
•
Basic Wind Energy Science
•
Ecosystem and Social Impact
•
Human Capital Agenda
EU sin "Fit for 55"-strategi har vindenergi som et viktig element.
Havvind: Forventninger om større turbiner og tro på støtteordninger på kontinentet
har bidratt til betydelig prisfall for havvind. Det er sterk vekst i det europeiske
markedet og stort potensial for det globale marked.
Vind er den største fornybare eksportnæringen i Norge (kilde: Eksportkreditt).

Markedet
/Teknologi

Norske myndigheter har satt i gang prosesser for utbygging av havvind i Norge. To
områder er utpekt, Utsira Nord (flytende) og Sørlige Nordsjø II (bunnfast).
Interessen er stor. En grundig konsesjonsprosess fører til at utbygging ikke vil starte
før 2028.
Landbasert vind: Utbygging av vindparker på land har blitt økonomisk lønnsomt, og
særlige utenlandske selskaper er interessert i å investere i Norge. I 2019 ble det
produsert 10,6 TWh (3,3 GW installert) fra vind og ytterligere 6,9 TWh (2 GW) er
under utbygging. Det har vært mye lokal motstand mot utbygging. Myndighetene
besluttet nylig å gjenoppta konsesjonsbehadnlingen av vindkraftg på land der
vertskommunene er positive til evt. utbygging. I parallell arbeides det med å følge
opp Stortingets vedtak om å innlemme planlgging og bygging av vindkraftanlegg i
plan- og bygningsloven.

Mens det har vært mye lokal motstand mot utbygging av landbasert vind, synes det
å være større oppslutning og aksept vedvindkraft til havs.
Samfunnsaksept/miljøaspekter Vindenergi på land har en del miljøkonsekvenser, naturinngrep (inkl. anleggsveier),
fugledød og påvirkning på pattedyr. Også vindkraft til havs har virkninger for areal
og miljø.

Kompetanse

29

Norge har sterke miljøer innen kabler, fundament, substasjoner, modellering,
offshore service-fartøyer, drift og vedlikehold i følge Norwegian
Energy Partners (NORWEP)

Bioenergi
Bioenergiporteføljen omfatter prosjekter knyttet til bærekraftige verdikjeder og effektiv
ressursutnyttelse av bioenergi og avfall, i hovedsak til varmeenergi, samt sidestrømmer fra varme- og
biokarbonproduksjon (bioraffineri). Utvikling og konvertering av biomasse og avfall til biodrivstoff og
biogass er lagt til temaområdet Hydrogen, andre hydrogenbaserte energibærere og biodrivstoff.

Tematikk i investeringsporteføljen
(ENERGIX og FME)





Millioner

Bioenergi - ENERGIX og FME finansiering fordelt
påtema

Den totale bioenergiporteføljen
i Forskningsrådet var på ca 75 mill. kroner i
2021. For ENERGIX var samlet bevilgning
inkludert overføringer på 23 mill.
kroner. Finansiering av norske deltagere i
EU-finansierte prosjekter var på hele 52
mill. kroner i 2021, en betydelig økning fra
året før. Norske miljøer innen bioenergi har
lykkes godt i internasjonale utlysninger i
løpet av året.
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Beskrivelse av prosjektporteføljen
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Råvarer og verdikjeder: Forskning
på ulike typer biobaserte ressurser
(trevirke, planter, marine ressurser,
organisk avfall m.m.) med fokus på
tilgjengelighet, bærekraftig uttak,
logistikk og energiinnhold.
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Figur 4-10. Figursett: Bioenergi

ENERGIX-porteføljen består av fem innovasjonsprosjekter (IPN) og to kompetanseprosjekter. IPNprosjektene omhandler utnyttelse av sidestrømmer fra produksjon av Black Pellets, rentbrennende
og energieffektive vedovner samt utnyttelse av biokarbon i prosessindustri.
KSP-prosjektene omhandler mer effektive og miljøvennlige forbrenningsprosesser for bioressurser og
organisk avfall, herunder fokus på sirkulærøkonomi og fremtidige avfallstrømmer, samt
verdikjedefokus knyttet til norsk biokarbonproduksjon.
Samarbeid med temaområdene Løsninger for energibruk i bygg og bebygde områder og
Energieffektivisering og avkarbonisering av industriprosesser er viktig. Videre er det et tett
samarbeid med øvrige porteføljer/budsjettformål som fokuserer på bruk av bioressurser.

Forventet utvikling fremover og betydning for porteføljen


Det er en positiv utvikling med økt samarbeid mellom forskning og næringsliv. Deltakelsen i
EU-programmer og øvrige internasjonale programmer har økt vesentlig de senere år, mens
den nasjonale innsatsen har gått noe ned.



Prosessindustriens satsing på FoU for å sikre tilgang på kompatibelt biokarbon som kan
erstatte kull er økende. Bruk av norsk skogsavfall kan bety ny, norsk verdiskaping i tillegg til
at industrien reduserer sine klimautslipp og bedrer sitt omdømme.



Bioenergi er en sentral og integrert del av bioøkonomien. I takt med et økt fokus på størst
mulig utnyttelse av bioressursene, utvikles det løsninger som både medfører
energiprodukter (varme) samt produksjon av sidestrømmer til andre produkter som kan
erstatte fossile alternativer.



Fokuset på bioenergiens rolle i tilknytning til energifleksible systemer for
oppvarmingssektoren er økende. Samspill mellom elektriske og termiske systemer bidrar til
økt fleksibilitet og forsyningssikkerhet, samt bidrar til reduksjon i investeringer i el-nettet.

Temaanalyse: Bioenergi
Dep. Føringer og
21-strategier






Overordnede
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sentrale
dokumenter

FoU-strategier
og behov
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LMD tildelingsbrev: Innovativ utnytting av skogsråstoff for grønn omstilling.
Ingen spesielle føringer for bioenergi i bevilgningsbrevet til OED.
Energi 21 fokuserer på bruk av bioenergi for økt norsk verdiskapning, ikke minst innen
primærnæringene.
Prosess 21 omtaler hvordan norske bioressurser kan bidra til optimal verdiskapning for
prosessindustrien.



Klimakur 2030: Biomasse skal prioriteres til høyverdig bruk som mat, medisiner, materialer og
kjemikalier, mens avfallet eller restene fra disse produksjonsprosessene er egnet for
bioenergi. Klimakur 2030 skisserer bruk av ca. 5 TWh mer bioenergi i 2030 enn de 16TWh som
ble brukt i 2018.



IEA fokuserer på bioenergi som en sentral løsning i sine fremtidsscenarioer og fremhever
bærekraftig bioenergi som en av de fire dominerende teknologiene i
sitt Sustainable Development Scenario (sammen med elektrifisering, hydrogen og CCSU).
FNs klimapanel: Bioenergi har et stort potensial for å redusere klimagassutslipp hvis ressursen
forvaltes bærekraftig. Opp mot 1/3 av verdens energibehov i 2050 kan dekkes av bioenergi.
SET implementation Plan for bioenergi/biofuels (action 8) definerer følgende prioritering og
mål for FoU: Utvikling, demonstrasjon og oppskalering av fast og flytende/gassformig
bioenergi gjennom biokjemisk/ termokjemisk/kjemisk omdannelse av bærekraftig biomasse.






Norsk skogsindustri er i sterk endring ved at vi de siste fire-fem årene har eksportert ca. 1/3 av
all avvirking til våre naboland, i fremste rekke til Sverige. I tillegg har vi betydelig potensiale
for økt avvirkning fremover i takt med at større andel av skogen når hogstmoden alder. Dette
gir store muligheter innen økt bruk av bioenergi både til oppvarmingssektoren og til utfasing
av fossile innsatsfaktorer i industrien. Løsninger for BioCCS vil bli viktig fremover for
ytterligere å øke klimabidraget for bioenergi (negative utslipp).



Norge har et betydelig kompetansemiljø innen produksjon og bruk av bioenergi basert på
skogressurser og avfall gjennom det tidligere FME CenBio (2009-2017), hvor både de største
forskningsmiljøene og industriaktørene var tilknyttet.

Markedet
/Teknologi

Kompetanse

Geotermisk energi

Tematikk i investeringsporteføljen
(ENERGIX og FME
Porteføljen er tredelt og dekker tre ulike
områder:
 Topside: Løsninger for
energiproduksjon på
overflate/bakkenivå.
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Geo - ENERGIX finansiering fordelt på virkemiddel

Millioner

Dyp/mellomdyp geotermisk energi har en
begrenset rolle i det norske energibildet.
Norsk deltakelse i EU-prosjekter og øvrige
internasjonale prosjekter har økt de siste
årene. Halvparten av dette er deltakelse i
Era-Net Geothermica, hvor norske miljøer
har hatt god uttelling. Dette er i tråd med
Energi21-strategien om at satsingen på
geotermisk energi hovedsakelig skal være
rettet mot et internasjonalt marked.

Geo - ENERGIX finansiering fordelt på tema

Millioner

Området omfatter både dyp/mellomdyp
geotermisk energi for varme- og elproduksjon, samt lagring av energi i
reservoarer. Det er en sterk kobling mot
temaområdet Løsninger for energibruk i
bygg og bebygde områder for grunn
geotermisk energi (energibrønner på
grunnere nivå). Hovedfokus er på å utvikle
norsk kompetanse og teknologi for både et
internasjonalt marked med vekt på å
overføre kunnskap og teknologi fra andre
sektorer (olje og gass), samt for utnyttelse
nasjonalt i forbindelse med termisk
energilagring.

Instituttsektor UoH-sektor

Figur 4-11. Figursett: Geotermisk energi

modellering/simuleringer av reservoarer, samt ny bore- og materialteknologi for hardt fjell og
ekstreme miljøer.

Beskrivelse av prosjektporteføljen

Den totale porteføljen for geotermisk energi i Forskningsrådet var på nær 30 mill. kroner i 2021. For
ENERGIX var samlet bevilgning inkludert overføringer på 10 mill. kroner i 2021.
ENERGIX-porteføljen består i 2021 av 8 prosjekter (3 KPN, 2 IPN og 3 Era-Net Geothermica).

Forventet utvikling fremover og betydning for porteføljen


EU ved H2020 har vært en viktig driver for FoU-samarbeid innen dyp geotermisk, og
store H2020-prosjekter har etablert viktige nettverk der Norge er godt representert. Det
er forventet at denne satsingen vil bli videreført i Horisont Europa



Universitetet i Bergen er en viktig aktør innen reservoarmodellering og simulering i hardt
fjell; såkalt "enhanced engineering". Det er et tett samarbeid med Island på flere
prosjekter. SINTEF Industri er en viktig aktør på området boring og brønnutforming
sammen med norsk og internasjonal industri.



Norge deltar i 2nd call i ERA-Net Geothermica. Det har vært stor norsk interesse rundt
denne utlysningen. Totalt 3 søknader med norsk deltakelse ble innvilget og ble startet
opp i 2021. I prosjektene samarbeider Norge med flere europeiske land samt
USA. Norge deltar også i Joint Call Era Net SES/Geothermica gjennom den nye Heating
and cooling-utlysningen i 2022.

Temaanalyse: Geotermisk energi
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Ingen spesielle føringer i tildelingsbrev fra finansierende departementer.
Energi21 anbefaler å videreutvikle en solid kunnskaps- og teknologiplattform innen dyp
geotermisk energi, med fokus på:
 Effektive metoder for geologisk/geofysisk kartlegging
 Reservoarkarakterisering og simulering
 Instrumentering- og monitoreringteknologi
 Scale-håndtering
 Utnyttelse superkritisk damp
Materialteknologi/overflateprosesser samt varmekonvertering av varme
Energi 21 kommer med ny strategi i løpet av 2022.
Land med høytemperatur geotermireservoarer for kraftproduksjon (“ring of fire”).: Tyrkia,
Italia, Island, USA, Mexico, Sør-Amerika, Øst-Afrika, Asia, New Zealand,
Høy "enthalpy aquifer" (lag med stort energipotensiale) for kraft og varmeproduksjon
Aktuelt for land som: Tyskland, Frankrike, UK og Ungarn.
Avanserte geotermiske systemer (Enhanced Geothermal Systems) for kraft og
varmeproduksjon. Overalt i verden, men p.t. høye investeringer og lav lønnsomhet
For Norge er geotermisk energi mest aktuelt for mellomdypt/grunt nivå med fokus på
varmeproduksjon og termisk energilagring i brønner og reservoarer
For alle disse markedene kan norske bedrifter innen olje og gass og forskningsmiljøene bidra
med kompetanse og investeringer.
Norge har sterke komparative fortrinn med basis i petroleumsvirksomheten. Dette omfatter
brønnteknologi (boring), reservoarkartlegging/-håndtering, korrosjon/scaling samt
leteteknologi. Det er mange viktige synergieffekter i samspillet mellom
petroleumsvirksomheten, landbasert industri og fornybarnæringen.

4.1.3. Infrastrukturer for energidistribusjon inkludert et integrert og
digitalisert strømnett
Prosjektene under temaområdet infrastrukturer for energidistribusjon inkludert et integrert og
digitalisert strømnett (heretter energisystem) er innrettet mot å knytte sammen brukere og
produsenter av energi og energirelaterte tjenester på en sikker, robust, effektiv og
miljøvennlig måte. Energisystemporteføljen understøtter nødvendig infrastruktur for det grønne
skiftet.
Figur 4-12 viser sammensetningen av energisystemporteføljen fra 2013 til i dag. Som det fremgår av
figuren, har vi en balansert støttefordeling mellom innovasjonsprosjekter og kompetanseprosjekter.
Porteføljen er anvendt, og den inneholder for tiden ingen forsker- eller radikalt nyskapende
prosjekter.

Tematikk i investeringsporteføljen
(ENERGIX og FME)
Millioner

Energisystem-prosjektene kan
hovedsakelig deles inn i to grupper:

Infrastruktur - ENERGIX og FME finansiering
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sammensatte systemer
(som f.eks. sensorløsninger, smarte
strømmålere,
transformatorer og delsystemer i
transmisjons- og distribusjonsnettet).

Anvendelse og kommersialisering av
forskningsresultatene foregår
hos system- og
komponentleverandører, systemansvarlig i
det norske kraftsystemet, nett- og
kraftselskap og leverandører av
energirelaterte systemtjenester.
Kraftnettet er en kritisk infrastruktur og
økende kompleksitet gir nye utfordringer
når det gjelder cybertrusler og
sårbarhet. Cybersikkerhet er en viktig og
integrert del av energisystemet.
Forskningsrådet har, i samarbeid
med forskningsmiljøer og NVE, hatt fokus
på koordinert kompetanseheving innen
feltet.
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Figur 4-12. Figursett: Infrastruktur

Beskrivelse av prosjektporteføljen

For ENERGIX var samlet bevilgning inkludert overføringer på 111,9 mill. kroner i 2021, mens
finansiering fra Forskningsrådet til FME CINELDI var på 20,5 mill. kroner. Porteføljen inneholder også
pågående ERA-NET-prosjekter samt fire PILOT-E-prosjekter som løp fra 2017-2021. Finansiering av
norske deltagere i EU-finansierte prosjekter var på 59,5 mill. kroner i 2021. Andre budsjettformål i
Forskningsrådet finansierte prosjekter med 19,4 mill. kroner, herunder forskningsinsfrastrukturprosjektene ElPowerLab og SmartGridLab som tematisk hører til energisystem-porteføljen, men som
er finansiert av Forskningsrådets infrastrukturprogram (FORINFRA). Den totale energisystemporteføljen i Forskningsrådet var på 191 mill. kroner i 2021.
I 2021 ble det bevilget et Grønn Plattform-prosjekt om havnett med oppstart i første halvdel av 2022.
Prosjektet skal utvikle norsk teknologi og leverandørindustri for leveranser av nye kabeldesign,
subsea-teknologi og flytende omformerstasjoner. Det vil samtidig adressere markedsdesign og
regulatoriske forhold knyttet til utbygging og drift av et havnett for tilkobling av store havvindparker.
Prosjektet inkluderer også et kompetanse-underprosjekt (forskningsdel) som skal løse spesifikke
forskningsutfordringer relatert til hovedprosjektet. Bedriftsdelen av prosjektet (hovedprosjektet)
som ledes av Equinor er samfinansiert av Forskningsrådet og Innovasjon Norge, mens
Forskningsrådet finansierer KSP-prosjektet ledet av SINTEF.

Forventet utvikling fremover og betydning for porteføljen


Elektrifisering og klimavennlig omstilling i samtlige sektorer vil føre til økt behov for elektrisk
kraft, økt overføringskapasitet og klimavennlige energiteknologier.



Energisystemet har en nøkkelrolle i realiseringen av det grønne skiftet. Et digitalisert og
sikkert kraftnett er en avgjørende forutsetning for omleggingen til lavutslippssamfunnet og
klimavennlige løsninger, blant annet gjennom elektrifiseringen.



Norge har en sterk posisjon innen vannkraft og levering av systemtjenester, og det er viktig
at energisystemet videreutvikles på en måte som ivaretar mulighetene for næringsutvikling.



Energisystemet er en internasjonal infrastruktur, og det bør også i fortsettelsen arbeides for
å samarbeide med andre land om å utveksle erfaringer og løsninger gjennom felles
utlysninger og samarbeidsprosjekter.



Optimal integrasjon av fornybare energiressurser, spesielt av ikke-regulerbare
energiressurser som vind og sol, digitalisering og robotisering er viktige områder som driver
frem mye forskning og utvikling samt innovative løsninger.



Energisystem vil inkludere flere og mer avanserte anvendelser av kunstig intelligens,
maskinlæring, stordata, sensorikk og droner. Dette vil kreve større innsats på bl.a.
datahåndtering og cybersikkerhet.



Det vil bli økt fokus på teknologi, modellering, regulering og samspill mellom disse for
optimal utnyttelse av fornybare energiressurser og fleksibilitet i kraftnettet.



I tillegg til utbygging av nytt nett, er det nødvendig med bedre utnyttelse av eksisterende
kraftnett for å møte behovet for økt overføringskapasitet.



Havvind kommer til å være en meget viktig faktor i norsk og internasjonal strømforsyning
fremover. Her finner man store og komplekse utfordringer, men også mulighet for betydelig
norsk verdiskaping.
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Temaanalyse: Infrastrukturer for energidistribusjon inkludert et integrert og
digitalisert strømnett


Føringer fra Dep. Og 21strategier

Overordnede målsettinger og
sentrale dokumenter

Andre FoU strategier og behov

Markedet/ Teknologi

Tildelingsbrev fra OED: Forskningsrådet har tilstrekkelig oppmerksomhet på
cybersikkerhet/IKT-sikkerhet innenfor energisektoren.

Energi21 (2018, en ny strategi er forventet i 2022)

Energi21, supplerende rapport: Digitalisering av
energisektoren- Anbefalinger om forskning og innovasjon, 2020
 Digitaliserte og integrerte energisystemer (smarte nett)
 Tilgjengeliggjøring av data
 Cybersikkerhet

I juni 2020 ble det lagt frem en ny stortingsmelding om energipolitikken,
Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske
energiressurser.2 Stortingsmeldingen adresserer viktige energipolitiske
utfordringer, og peker bl.a. på:
 stabil og forutsigbar tilgang på elektrisitet er et viktig
konkurransefortrinn for norsk industri.
 et bidrag for å oppnå en god balanse mellom energiproduksjon og
miljøhensyn er å bevare og videreutvikle det norske kraftsystemet med
vannkraften som ryggrad.
 Over tid vil elektrifisering føre til et økende effektbehov i industri,
næringsliv og i transportsektoren og påvirke forsyningssikkerhet. Det må
tilrettelegges for framtidig elektrifisering uten at forsyningssikkerheten
for kraft svekkes.
 Økt elektrifisering krever et velfungerende overføringsnett, og det er
viktig at nettet planlegges, utvikles og driftes mest mulig effektivt .
 Muligheten for bedre samspill mellom kraftsystemet,
fjernvarmesystemet og forbrukerfleksibilitet.

Klimakur 2030, spesielt med hensyn til elektrifisering.
• The European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan)

European Technology and Innovation Platforms - (ETIP SNET)
• TSO nettutviklingsplaner: For å svare på det grønne skiftet vil Statnett bruke
anslagsvis 60-100 milliarder frem til 2030 på å oppgradere transmisjonsnettet,
inkludert investeringer i havnett. For både transmisjonsnettet og det
regionale/lokale distribusjonsnettet er investeringsbehovet estimert til å være
140-180 milliardar kroner frem til 2030.


Like viktig som produksjon av fornybar energi er et godt utbygd
overføringsnett



Teknologiutvikling med mål om å bytte ut miljøfarlige stoffer, som for
eksempel SF6-gass og bly i komponenter er et viktig og nødvendig bidrag til
det grønne skiftet.
Effektivisering og digitalisering av energisystemet gir bedre utnyttelse av
ressursene, lavere kostnader og større brukerfleksibilitet. Dette gir
samfunnsmessige gevinster og må synliggjøres.
Økende kompleksitet og integrasjon på tvers av flere teknologiområder gir
samtidig nye utfordringer, bl.a. når det gjelder cybertrusler og sårbarhet.
Regulering og markedsmekanismer må følge den teknologiske utviklingen
slik at innovasjonene faktisk blir tatt i bruk.
Norge har sterk kompetanse innen elektrisk transmisjon og distribusjon.
Norge har kompetanse og en ledende posisjon innen vannkraft.
Tidlig utvikling av markeder for elkraft og nettjenester.
Norge er blant de fremste landene på digitalisering.



Samfunnsaksept/miljøaspekter



Kompetanse/ fortrinn
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4.1.4. Løsninger for energibruk i bygg og bebygde områder
Området omfatter nye, energieffektive løsninger for ny og eksisterende bygningsmasse, samt for
energifleksible områder som nabolag, byer og regioner. Dette inkluderer lokal produksjon og forbruk,
energilagring, samspill med sentrale infrastrukturer, konsekvenser for natur og samfunn, samt
digitale teknologier og løsninger. Utviklingen fordrer nye materialer, nye teknologiske løsninger, samt
økt brukerkompetanse og innsikt i ikke-teknologiske barrierer. Faglig og kommersielt er området
sammensatt, med hovedtyngden på anvendt forskning, relativt høye TRL-nivåer og
industrideltakelse.

Tematikk i investeringsporteføljen (ENERGIX og FME)
Porteføljen i på dette området er strukturert i fem
delområder:
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Forskningsrådet utgjorde 19 prosent og EU
utgjorde 38 prosent. Finansiering fra EU har økt
siden 2020. Næringsliv er størst i porteføljen pga
mange prosjkter i både ENERGIX (12 IPN) og EU.
Instituttsektoren har også en stor andel. Årsaken til
dette er at det var fem store kompetanseprosjekter
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og et samarbeidsprosjekt med Kina i 2021. FME og Innovasjonsprosjekt er de største virkemidlene i
porteføljen.

Forventet utvikling fremover og betydning for porteføljen


Porteføljen har prosjekter som ser på blant annet planleggingsverktøy for områder,
effektkontroll og smart strømproduksjon, grunn geotermisk energi, lavtemperatur
energiforsyning og energiløsninger for fremtidens bygg, blant annet innen ventilasjon,
varmtvann og fasadeløsninger.



Byggenæringen er en bransje med lav FoU-intensitet, samtidig som det skjer mange
innovasjoner i bransjen, og norske industriaktører er langt fremme internasjonalt. Det er
derfor viktig å rette FoU-innsatsen mot bransjens prioriteringer og stimulere til en fortsatt
økning av gode IPN-er innen byggområdet. I tillegg vil det være viktig med langsiktig
mobilisering, og det er ønskelig å opprettholde nivået for KSP.



Da FME ZEN hovedsakelig fokuserer på områder og system, vil det være viktig å legge til rette
for KSP-er som fokuserer på bygningsutfordringer (som en oppfølging av ZEB).



Aktørene i porteføljen har også stor FoU-aktivitet utenom investeringsporteføljen, og det vil
være viktig å koordinere porteføljen og kommende utlysninger med andre
investeringsporteføljer og med internasjonal aktivitet.



Norske aktører har i tillegg fått god finansiering fra Horisont Europe, og innen smarte
byer/områder har miljøene lyktes meget godt. Både Trondheim og Stavanger har blitt såkalte
fyrtårnbyer innen "Smart Cities and Coummunities" under Horisont Europe.

Temaanalyse: Løsninger for energibruk i bygg og bebygde områder
I tildelingsbrevet fra OED står det at ENERGIX skal følge opp Energi21. Energi21 beskriver
energieffektive og smarte bygg som et viktig fagområde for fremtidens lavutslippssamfunn.
Sentrale forskningstema som fremheves er:

Materialer og løsninger for effektivisering i eksisterende og ny bygningsmasse.

Insentiver for å stimulere utvikling og implementering av nye, integrerte
energiløsninger.

Bygninger og koblingen mot energisystemet for øvrig.
Departementenes

Metoder og insentiver for realisering av prosjektert, beregnet og simulert
føringer og 21energiutnyttelse, samt monitorering av systemytelse.
strategier

Teknisk og økonomisk optimalisering av lokal og bygningsintegrert fornybar energi og
forbruksbruksprofiler.

LCA-analyser for bygg.
Digitalisering nevnes også som et viktig område fremover for denne bransjen.
Energi21 kommer med ny strategi i løpet av 2022.
Bygg21 har en arbeidsgruppe for kvalitet og bærekraft som blant annet fremhever bransjens
betydning for klimagassutslipp.

Norge har et nasjonalt mål om 30 pst. forbedring i energiintensiteten fra 2015 til 2030,
jf. Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring og Stortingets behandling av denne (Innst.
401 S (2015-2016)) (fra 2015-2021 har intensiteten minket med 5,7 prosent). I
forbindelse med behandlingen mente et flertall på Stortinget at det i tillegg burde settes
Overordnede
et mål om 10 TWh energieffektivisering i eksisterende bygg innen 2030.

I Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske
målsettinger og
energiressurser la Solberg-regjeringen frem en konkret nedtrappingsplan for 10 TWh
sentrale dokumenter
energieffektivisering i eksisterende bygg i tråd med målet satt av Stortinget.2 Det
fremgår at NVE estimerer et lønnsomt potensial på 10–13 TWh energieffektivisering i
eksisterende bygg.
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FoU strategier og
behov








SET Plan Working Group on Smart Cities and Communities
EERA Smart Cities (Annemie Wyckmans er JP-koordinator)
SET-Plan key action 5: New materials & technologies for buildings
SET-Plan Action 3.2 Positive Energy Districts
IEA TCP Energy in Buildings and Communities (EBC)
IEA TCP TCP on Decarbonisation of Cities and Communities (DoCC) – under opprettelse

Markedet/
Teknologi

I ENERGIX er bygg og bebygde områder det fagområdet med flest aktører, og byggenæringen er
Norges største distriktsnæring og nest største fastlandsnæring. Energibruk i bygg står for omtrent
35 prosent av energiforbruket i Norge.

Kompetanse

Norske prosjekter opplever stor oppmerksomhet internasjonalt og Norge er langt fremme når det
gjelder plusshus.
Smart styring av energi og effekt i bygg og områder får stadig en større del av porteføljen.

4.1.5. Energieffektivisering og avkarbonisering av industriprosesser
Området omfatter industrielle løsninger for omlegging til fornybare energibærere og innsatsfaktorer
som hydrogen, biokarbon og elektrisitet, mer energieffektive produksjonsprosesser, høyere
utnyttelse av spillvarme og energisamspill i industriklynger eller områder. Dette vil øke norsk
industris muligheter i et internasjonalt marked dels på grunn av høyere energieffektivitet og dermed
lavere kostnader, dels på grunn av produkter med lavt karbonfotavtrykk.
Området vil først og fremst bidra til å nå målet om effektiv bruk av nasjonale fornybare
energiressurser og reduksjon av norske klimagassutslipp. Forskningen skal bidra i industri- og
tjenestenæringene, samt inkludere effektive energilagringsløsninger.
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Tematikk i investeringsporteføljen
(ENERGIX og FME)
Millioner
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Den totale porteføljen for
energieffektivisering i industri i
Forskningsrådet var på rundt 90 mill.
Figur 4-14. Figursett: Energieffektivisering og avkarbonisering av
kroner i 2021 (inkl. EU). FME-et
industriprosesser
HighEFF hadde finansiering fra
Forskningsrådet på 23,7 mill. kroner, mens samlet bevilgning fra ENERGIX inkludert overføringer
var på 43 mill. kroner. Finansiering av norske deltagere i EU-prosjekter var på 25 mill. kroner.
I ENERGIX-porteføljen har det vært en jevn økning i porteføljen fra 2013, og andelen KSP doblet seg
fra 2015 til 2016. Andelen er opprettholdt siden. Det er også en økning i IPN-er, noe som kan skyldes
spin-offs fra FME-et. Når vi legger til FME HighEFF, har industriporteføljen mer enn doblet aktiviteten
siden 2013.
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Forventet utvikling fremover og betydning for porteføljen









Prosessindustrien i Norge sysselsetter 25.000 personer og omsetter for om lag 200 mrd.
kroner. Eksportverdien i 2020 var på ca 170 mrd kroner. Dette er 18 prosent av den samlede
eksporten av fysiske varer fra Norge.
Klimagassutslippene fra prosessindustrien utgjør 11,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019,
noe som representerer 23 prosent av de totale norske utslippene. Utslippene er redusert
med 41 prosent siden 1990 tilsvarende 8,0 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Samtidig har
prosessindustrien økt sin verdiskaping.
Porteføljen består hovedsakelig av store aktører, med hovedtyngde på prosessindustri og
varmepumper. Det kunne vært ønskelig og få inn annen type industri, samt teknologileverandører i prosjektporteføljen.
Det er viktig å opprettholde nivået på KSP for å sikre god faglig tyngde på de løsningene som
utvikles, og omvendt; sikre relevant innretning og nytteverdi på forskningen.
Det er en fin arbeidsdeling med HighEFF, da prosjektene i ENERGIX-porteføljen hovedsakelig
fokuserer på kjerneprosesser, mens FME-et hovedsakelig fokuserer på energigjenvinning og
teknologier for dette.
Prosjekter innen styringssystemer/digitalisering har siden 2018 fått en større del av
porteføljen, og vi ser at denne typen prosjekter er økende.
Norske aktører har god uttelling i EU-utlysningene.

Temaanalyse: Energieffektivisering og avkarbonisering av industriprosesser
I tildelingsbrevet fra OED står det at ENERGIX skal følge opp Energi21 hvor klimavennlig og
energieffektiv industri er en av hovedprioriteringene. I tillegg nevner tildelingsbrevet
fra KLD spesifikt utslippskutt fra prosessindustrien som viktig å følge opp.
Energi21 peker på flere viktige områder uten å prioritere:

Prosessforbedring

Økt bruk av biomasse i metallindustrien

Konvertering og oppgradering av spillvarme

Videreutvikling av tekniske komponenter

CCS (ikke inkludert i denne porteføljen)
Energi21 vil komme med en oppdatert strategi i løpet av 2022. Prosess21 og Digital21 gir
ytterlige føringer på området. Blant ambisjonene uttrykt i Prosess21 har disse spesiell
relevans for våre strategiske vurderinger:
Departementenes

Realisering av utslippsreduksjoner fra kjente prosjekter i prosessindustrien, som
tilsvarer 2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, slik at industriens utslipp reduseres
føringer og 21-strategier
med mer enn 50 % sammenlignet med 1990.

Utvikle og produsere høyt spesialiserte grønne produkter med tilhørende tjenester.

Etablere ny lavutslippsindustri i Norge

Utvikling av nye innovasjonsprosjekter i prosessindustrien, som bidrar til ytterligere
klimakutt, herunder etablering av karbonfangst på større industrielle punktutslipp
utover det som i dag ligger inne i Langskip

Ta en ledende posisjon globalt i å realisere potensialet for økt verdiskaping fra
digitalisering.
Stortingets investeringsbeslutning om “Langskip” og ambisjonen om å demonstrere og
utvikle en komplett verdikjede for CO2 der fangst, transport og lagring av CO2 knyttet til blant
annet industrielle punktutslipp, representerer en overordnet nasjonal ambisjon som gir
føringer for mange av Forskningsrådets porteføljer.

Det er satt et nasjonalt mål om å redusere energiintensiteten (energibruk/BNP)
med 30 prosent innen 2030. I Meld. St. 36 (2020-2021): Energi til arbeid – langsiktig
Overordnede
verdiskapning av norske energiressurser1 lagt frem av Solberg-regjeringen, fremgår
det at "Forskning, utvikling og utprøving er viktige for industriens mulighet til å ta i
målsettinger og sentrale
bruk nye løsninger som over tid kan gi mer effektiv bruk av energi."
dokumenter

Meld. St. 4 (2018-2019): Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og
Stortingets behandling av denne, jf. Innst. 164 S (2018-2019). Det fremgår bl.a. at
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FoU strategier og behov

Markedet
/Teknologi




SET Plan Working Group 6 on Energy Efficiency in Industry
EERA Energy Efficiency in Industrial Processes

Markedet er todelt:

Energiforedlende industri: produserer hovedsakelig for et globalt marked

Teknologi- og utstyrleverandører


Kompetanse

"Ytterligere utslippsreduksjoner fra industrien vil derfor kreve utvikling av ny,
klimavennlig teknologi og nye løsninger …."
Meld. St. 27 (2016-2017): Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende, og
Stortingets behandling av denne (Innst. 453 S (2016-2017)).
Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan (klimameldingen) og Stortingets behandling av
denne, jf. Innst. 325 S (2020-2021).



Norge er verdensledende innen bærekraftig energiforedlende industri. Dette
bygger på at Norge har en industri-tradisjon, tilgang til billig og fornybar vannkraft
og god industriell kompetanse.
Norge har verdensledende forskningsmiljøer innen energieffektivisering
(bransjeoverskridende teknologier)
(prosessintegrasjon, systemforståelse, varmepumpeteknologi).

4.1.6. Batteri og elektrifisering av transport
Store deler av dagens fossile energibruk vil kunne elektrifiseres, særlig innen transport.
Tyngdepunktet på dette teknologiske deltemaet er knyttet til produksjon, lading, bruk og gjenvinning
av batterier, samt sikkerhet. Det er også åpent for prosjekter rettet mot stasjonær batterielektrisk
energilagring. Tilknyttede samfunnsvitenskapelige problemstillinger ligger under temaet
Energiomstilling og virkninger for samfunn, klima og natur.
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Tematikk i investeringsporteføljen
(ENERGIX og FME)

Batteri/elektrisk - ENERGIX og FME finansiering
fordelt påtema
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batterisystemer.
De nye Grønn plattform-prosjektene vil
først gi utslag på tallene i 2022.
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Tyngdepunktet i batteriporteføljen er
prosjekter rettet mot å få fram
bærekraftige batterimaterialer som kan
muliggjøre høyere energi- og effekttetthet,
med akseptabel, pris, levetid og sikkerhet.
PILOT-E-prosjektene er rettet mot å
implementere de første batterielektriske
løsningene innen godstransport, på
byggeplasser og i nye maritime
applikasjoner.
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Figur 4-15. Figursett: Batterier og elektrifisering av transport

Forventet utvikling fremover og betydning for porteføljen


Batteri er et energitema med raskt økende betydning, både for elektrifisering av transport,
men også for energibalansering, effektstyring og frekvensregulering i et energisystem med
stadig økende andeler variabel ikke-regulerbar fornybar kraft fra sol og vind.



Produksjon av batterimaterialer og battericeller er i Norge foreløpig på FoU-stadiet og på et
tidlig kommersielt stadium, men det er økende aktivitet og sterk interesse for å etablere ny,
framtidsrettet verdiskaping på dette området.



FME gir et beskjedent bidrag til forskningsaktiviteten på batteriområdet og det taler for en
økt satsing på kompetanse/samarbeid- og innovasjonsprosjekter.
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Basert på Norges sterke posisjon i maritim sektor, er det naturlig med en betydelig
satsing rettet mot produksjon og bruk av store batterisystemer til framdrift av skip.



Norge har verdens høyeste andel elbiler og dette danner et godt grunnlag for innovasjoner
og ny verdiskaping knyttet til både ladeinfrastruktur og integrering med kraftsystemet, og til
storskala materialgjenvinning fra utrangerte batterisystemer.



Fordelingen mellom virkemidler er god, og reflekterer at forskningen adresserer
teknologiutfordringer som ligger på ulike TRL-nivåer. Kommersialisering kan skje både i form
av produksjon/installasjon i Norge og ved lisensiering/eksport av teknologi.

Temaanalyse: Batterier og elektrifisering av transport
NFD arbeider for tiden med en nasjonal batteristrategi. Den bygger i stor grad på et
kunnskapsgrunnlag på batteri som er blitt utviklet av Prosess21.
Teknologiutvikling rettet mot reduserte utslipp av klimagasser i transportsektoren fremheves i
tildelingsbrevene fra både SD og KLD.

Departementenes føringer, 21- Energi21:
strategier

Omverdensanalysen utført av Thema Consulting for Energi21 fremhever at “Batterimarkedet





Overordnet
politikk
Eksterne FoUstrategier og
behov

Markedet
/Teknologi


EU:


I 2021 ble EUs co-programmerte partnerskap BATT4EU etablert under rammeprogrammet
Horisont Europa, med et budsjett fra kommisjonen på 925 mill. Euro. Dette matches med
925 mill. Euro i in-kind-budsjett fra bedrifter og forskningsorganisasjoner



Globalt har markedet for elbiler og ladbare hybrider vokst eksponentielt i perioden fom.
2010 tom. 2020 (IEA Global EV Outlook), til tross for pandemien. Ved utgangen av 2020 var
0,7 prosent av verdens bilpark ladbar, dvs. ca. 10 mill. kjøretøy. Den kraftige veksten er
ventet å fortsette.
Norge har hatt en tilsvarende vekstkurve, men på et mye høyere nivå og etter hvert
dominert av helelektriske biler. Ca. 65 prosent av bilsalget er nå elbiler og markedsveksten
er ventet å fortsette. Ca. 16 prosent av den norske bilparken er nå helelektriske kjøretøy.
I Norge pågår det for tiden også en rask elektrifisering av bybusser, distribusjonslastebiler,
bilferjer og andre skip, og det er ventet at utviklingen vil spre seg til stadig nye
transportformer, både i Norge og internasjonalt.
Norge har sterk kompetanse innen prosess-, material- og maritim teknologi.
En rekke fortrinn for produksjon inn mot batterimarkedene, blant annet råvarer, tilgang til
relativt billig vann- og vindkraft nord i landet, og et tørt og kaldt klima.




Kompetanse/
fortrinn

vokser raskt og Norge har stort potensial som vertsnasjon for batteriproduksjon”
I forbindelse med revidering av strategien i 2022 er det avholdt et eget arbeidsmøte med
utvalgte miljøer og aktører."Klimavennlige energiteknologier til maritim transport" er ett av
seks satsingsområder.
Norges ambisiøse mål og sterke incentiver for kjøp og bruk av elbiler.
Direktivet om CO2-utslipp fra nye, lette kjøretøy (2009) tvinger bilprodusentene til å selge
økende andeler ladbare biler.
Offensiv nasjonal politikk for maritim elektrifisering.





4.1.7. Hydrogen, andre hydrogenbaserte energibærere og biodrivstoff
Deltemaet består av forskning innen to temaer: hydrogen og biodrivstoff.
Det vil i fremtiden være et betydelig og økende behov for hydrogen og andre energibærere som vil
kunne utnyttes med tilnærmet null utslipp av klimagasser. Innenfor hydrogen må forskningen ha et
helhetlig perspektiv. Den må omfatte samfunns-, sikkerhets- og miljømessige aspekter ved utstrakt
bruk av hydrogen i tillegg til forskning og teknologiutvikling som kan bidra til kostnadsreduksjon i
produksjon, lagring, transport, distribusjon og bruk.
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Relevante sektorer vil i utgangspunktet være industri som i dag bruker fossile energiråvarer og
transport, primært maritim og annen langdistanse transport. Prosjekter som skal utvikle løsninger på
områder der Norge har eller kan utvikle fortrinn vil bli prioritert, og målene for 2030 og 2050
i veikartet for hydrogen vil være førende for forskningsinnsatsen.
Noen områder i transportsektoren vil vanskelig la seg elektrifiseres, ihvertfall på kort eller
mellomlang sikt. Dette gjelder ikke minst innenfor langtransport, tung anleggstrafikk, internasjonal
skipstrafikk samt langdistanseflyvninger. Her vil biodrivstoff fremstilt fra bærekraftige ressurser bidra
til redusert utslipp av fossilt CO2. Bærekraftig biodrivstoff bidrar i dag betydelig til reduserte fossile
CO2-utslipp gjennom omsetningskrav, foreløpig innenfor veitransport, men det er også innført
omsetningskrav innenfor flytrafikk, samt vurderes innen maritim sektor.
Det legges til grunn at økt bruk av biodrivstoff i transportsektoren skal skje med avansert flytende
biodrivstoff og biogass. Avansert biodrivstoff er viktig for å redusere risikoen for ytterligere press på
landarealene i verden. Det stilles krav til oppfyllelse av bærekraftskriterier til ressurser for
biodrivstoff både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
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Hydrogen

Millioner

Hydrogen er en energibærer som har betydelig potensial til å bidra til å redusere utslipp lokalt,
nasjonalt og globalt, og til å skape verdier for norsk næringsliv. Dette temaområdet omfatter ren
hydrogen, det vil si blå hydrogen fra fossile
ressurser med CO2-håndtering og grønn
hydrogen fra fornybar energi, både
Hydrogen - ENERGIX og FME finansiering fordelt
gjennom elektrolyse og nye teknologier.
påtema
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Forskningen omfatter samfunns-,
sikkerhets- og miljømessige aspekter ved
utstrakt bruk av hydrogen i tillegg til
forskning og teknologiutvikling som kan
bidra til kostnadsreduksjon i produksjon,
lagring og distribusjon samt bruk og system
i transport og industri. Også kjemi og
materialteknologi utgjør viktige
forskningsfelt. Porteføljen er de siste årene
blitt mer anvendt.
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Investeringsporteføljen er inndelt i
områdene distribusjon, fremstilling,
sikkerhet, materialteknologi og bruk og
system.
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andre deler av Forskningsrådet utgjorde 17
prosent og EU utgjorde 26 prosent. FMEinvesteringen er hydrogenaktiviteter i
MOZEES. I 2021 ble det utlyst et nytt eget
Figur 4-16. Figursett: Hydrogen
FME på hydrogen som vil starte opp i 2022.
Hydrogenporteføljen har hatt en kraftig vekst siden 2015. I 2021 ble det totalt innvilget omtrent 285
mill. kroner til hydrogenprosjekter.
60

Materialteknologi og forskning på produksjon av hydrogen, har vært et dominerende fag i
hydrogenporteføljen. Prosjektene er blitt mer anvendte. Dette ser man bl.a. gjennom en stor økning
av innovasjonsprosjekter i næringslivet og Pilot-E-prosjekter. Porteføljen er dominert av prosjekter
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innen framtilling/materialteknologi samt bruk og system, men antallet nye
materialteknologiprosjekter er synkende.
Det er stor vekst av prosjekter innen bruk og system med hovedvekt på maritim sektor bl.a. gjennom
Pilot-E-prosjekter. Forskningsrådet bevilget to Pilot-E-prosjekter på hydrogen i 2021 i tillegg til syv
allerede løpende prosjekter. Alle prosjektene er knyttet til maritim virksomhet.
Porteføljen omfatter også prosjekter rettet mot bruk i industri. Innen framstilling av hydrogen er
porteføljen dominert av innovasjonsprosjekter i næringslivet som hovedsakelig fokuserer på grønt
hydrogen, men det er også prosjekter innen blått hydrogen. Bedrifter av ulik størrelse er
representert i porteføljen. mellom store og små bedrifter.
I 2021 ble det innvilget flere prosjekter på sikkerhet og metallsprøhet ved transport av hydrogen i
gassrørledninger.

Forventet utvikling fremover og betydning for porteføljen


Hydrogenforskningen Forskningsrådet støtter er rettet mot ren hydrogen, det vil si hydrogen
fra fornybar energi eller fra fossil energi med CO2-håndtering.



De siste årene har det vært en sterkt økende interesse for bruk av ren hydrogen som
energibærer, både i industriprosesser og i transportsektoren.



Hydrogenteknologi representerer en mulighet for norsk leverandørindustri.



Hydrogen kan framstilles fra naturgass med CCS og fra uregulerbar kraftproduksjon og kan
bidra til økt utnyttelse av norske energiressurser til både det norske og internasjonale
markedet.



Det er særlig fokus på hydrogen i maritim sektor i Norge. Det fremste eksempelet nå er at
regjeringen stiller krav om hydrogendrift på ferjene i Vestfjorden i Nordland fra 2024. De
fleste av Pilot-E- og Grønn plattform-prosjektene er rettet inn mot maritim transport.



Foruten maritim industri ser man i Norge muligheter for bruk av hydrogen i tungtransport og
på lengre sikt potensielt i flysektoren.



I tillegg til bruk av hydrogen som transportdrivstoff, er det muligheter for reduksjon av CO2utslipp ved bruk av ren hydrogen i eksisterende kunstgjødselfabrikker, oljeraffinerier og
annen kjemisk industri. En annen viktig industriell mulighet er å bruke hydrogen
som reduksjonsmiddel ved produksjon av forskjellige metaller, for eksempel ved produksjon
av stål. Hydrogen kan også erstatte fossil gass i høytemperatur industriprosesser.



Den store aktiviteten på vannelektrolyse og hydrogenproduksjon er dels basert på at Norge
har mye fornybar kraft og dels at vi har internasjonalt ledende aktører på feltet. Nye aktører
for produksjon av ren hydrogen er under utvikling både innen produksjon av grønn hydrogen
og nye prosesser for produksjon av blå hydrogen.



Spesielt de to siste årene har det vært fokus på hydrogenutviklingen med en økt investering
fra det offentlige. Først fra noen hundre mill. kroner til nærmere 800 mill. kroner i 2020 og
deretter over 1,5 mrd. kroner i 2021. Som et resultat av den økte hydrogensatsingen ble
HEILO-samarbeidet etablert av Forskningsrådet og Enova i samarbeid med Innovasjon Norge
og Gassnova i 2021. HEILO skal bidra til bedre samkjøring og koordinering av aktiviteter på
området.
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Framover blir det viktig å fylle på med forskning på teknologi med lav modenhetsgrad, som
kan bidra til sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv utvikling av teknologi samt å sørge for
utdanning av kandidater som kan arbeide innenfor hydrogenområdet.

Temaanalyse: Hydrogen, andre hydrogenbaserte energibærere og
biodrivstoff
I OEDs tildelingsbrev er det bevilget 220 mill. kroner som skal støtte opp under utvikling og
etablering av nødvendig infrastruktur, løsninger for konkurransedyktige og energieffektive
leveransekjeder og/eller knutepunkter i kommersiell skala for hydrogen. Målet er en
koordinert og samlet satsing på hydrogen langs hele verdikjeden fra forskning til
markedsintroduksjon. Samfunnsmessige aspekter ved hydrogen, herunder blant annet
sikkerhet og LCA, vil også inngå i satsingen.
DepartementBåde OED, SD og KLD er opptatt av hydrogen som en løsning for å redusere norske
enes føringer,
klimagassutslipp. I Energi21 2018 ble det pekt på:
21-strategier

"Klimavennlige energiteknologier til maritim transport" er ett av seks satsingsområder.
Hydrogen er inkludert her.

Det fremheves "Elektrolysører, fyllestasjoner, brenselcelle-teknologi og annen
kjerneteknologi for hydrogenfartøy"
Energi21 jobber med en oppdatering av strategien som er planlagt ferdig denne våren.
Omverdensanalysen gjennomført i forbindelse med dette arbeidet pekte på hydrogen som et
mulig nytt satsingsområde.
Meld. St. 36 (2020-2021): Energi til arbeid – langsiktig verdiskapning av norske energiressurser
lagt frem av Solberg-regjeringen1 inneholder et veikart for hydrogen frem mot 2030. Som et
Overordnet
resultat av dette, ble det i 2021 for Forskningsrådet øremerket 100 mill kroner til hydrogen
politikk
med fokus på næringsrettede tiltak. I tillegg ble det øremerket midler til utlysning av et nytt
senter for miljøvennlig energi (FME) på hydrogen.
 EU: Hydrogensatsingen FCH 2 JU videreføres i det partnerskapet med
navnet Clean Hydrogen JU. Første utlysning i partnerskapet vil komme i mars og i
september 2022. I Europa er hovedfokus på grønt hydrogen og hovedsatsingen innen
Clean hydrogen er grønt hydrogen og brenselceller. Det er ikke planlagt utlysninger
FoU strategier
innen hydrogen i det ordinære Horisont Europa rammeprogrammet. Det er uklart om
og behov
hydrogen vil bli et område i partnerskapet CETP (Clean Energy Technology Platform).
 Globalt: MI Clean Hydrogen Mission ble etablert i 2021 og har som mål å øke
konkurranseevnen for ren hydrogen ved å redusere kostnadene til 2 USD per kg
hydrogen. MI Clean Hydrogen Mission ser muligheter i både grønt og blått hydrogen.
 En av hovedutfordringene for økt produksjon og bruk av hydrogen er gode
forretningsmodeller og reduserte kostnader.
 På grunn av politiske holdninger i Europa, er et framtidig internasjonalt marked for
blått hydrogen fra Norge usikkert.
 I Norge er det hovedfokus på bruk av hydrogen til maritim industri, hydrogen som
innsatsfaktor i industrielle prosesser og produksjon av ammoniakk som
hydrogenbærer
 Det er fremdeles usikkert om det er hydrogen under trykk, flytende hydrogen eller
Markedet
hydrogenbærere som ammoniakk som vil bli dominerende innenfor maritim industri.
/Teknologi
 Det er et begrenset antall fyllestasjoner for hydrogendrevede personbiler. Dette
skyldes tildels at elbilmarkedet er godt etablert i Norge og at hydrogen til bruk i
personbiler ble kraftig bremset opp etter en eksplosjon på en fyllestasjon i Sandvika
sommeren 2019, hvorpå alle fyllestasjoner for biler ble stengt i flere måneder.
 Innen maritim industri er flere skip planlagt å gå på hydrogen. Flere produksjonssteder
er under planlegging.
 Norge har sluttet seg til IPCEI (Important Project of Common European Interest)
initiativet for hydrogen.
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Kompetanse/
fortrinn





I Norge innvilget ENOVA i 2021 til sammen over 1 milliard kroner til tre hydrogen
aktører, Yara, Norge AS (Grønn ammoniakk), Tizir Titanium and Iron AS (Reduksjon) og
Horisont Energi AS (Blå ammoniakk).
Det arbeides aktivt for å etablere verdikjeder for bruk av hydrogen til langdistanse
landtransport.
Norge har sterk kompetanse innen prosess-, material- og maritim teknologi.
Norsk kompetanse bygd opp over lang tid, bl.a. basert på deltagelse i FCH JU.
I Norge kan hydrogen produseres både fra fornybar energi ved elektrolyse og fra
naturgass ved reformering og CCS. Det er stor industriaktivitet og -interesse i begge
retninger.

Biodrivstoff
Teamet omfatter ny teknologi og nye prosesser for energieffektiv innsamling og konvertering av
avfall, skogsråvarer og annen bærekraftig biomasse, til biogass og biodrivstoff. Hovedteknologier for
konvertering er i hovedsak termokjemi, biokjemi og anaerob forråtning.
Biodrivstoff, både i form av fornybart drivstoff til erstatning for fossilt i eksisterende
forbrenningsmotorer, samt biogass til transportformål bidrar vesentlig til reduserte norske fossile
utslipp i dag. Dette skyldes i stor grad myndighetenes innblandingskrav til veitransporten. Det er også
etablert tilsvarende krav innen flysektoren og det gjøres vurderinger innen maritim sektor.
Flere andre land, både i og utenfor Europa har innført, eller er i ferd med å innføre tilsvarende krav.
Biodrivstoff anses å være en viktig faktor i de fleste industrialiserte land for å kunne oppnå
klimamålene mot hhv. 2030 og 2050. Mye av fokuset er rettet mot ny teknologi som kan bidra til
bærekraft og reduserte kostnader.

Tematikk i investeringsporteføljen (ENERGIX og FME)
Prosjektporteføljen knyttet til Biodrivstoff er strukturert i tre delområder:
Kjemisk: Forskning knyttet til termokjemiske prosesser for forbehandling og konvertering av ulike
typer biomasse
Biologisk: Forskning knyttet til biologiske prosesser for forbehandling, og konvertering av bilmasse
Biogass: Forskning knyttet til effektiv nedbryting av organisk materiale hovedsakellig i et oksygenfritt
miljø både i forbahandling og produksjon.
For alle temaene er det fokus på effektive verdikjeder samt forskning knyttet til ressursgrunnlag og
bærekraft samt utnyttelse av restfraksjoner og sidestrømmer til andre biobaderte produkter og
kjemikalier.
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Beskrivelse av prosjektporteføljen

Den totale biodrivstoffporteføljen i Forskningsrådet var på 55 mill. kroner i 2021. For ENERGIX var
samlet bevilgning inkludert overføringer på 35 mill. kroner. Norske institutter deltar i flere større EUprosjekter. Porteføljen har hatt en betydelig vekst ifm. etableringen av FME Bio4Fuels, men har totalt
gått noe ned fra 2018 til 2021
Biodrivstoff - ENERGIX og FME finansiering fordelt
påtema
Millioner

Termokjemisk og biologisk/biomekanisk
konvertering av biodrivstoff står for 65
prosent av porteføljen, mens de
resterende 35 prosent er knyttet opp mot
biogass. Den samme fordelingen
gjenspeiler seg når man ser ENERGIX og
FME Bio4Fuels sammen.



Forskningsmiljøene arbeider med
nye løsninger for økt energiutbytte,
lavere produksjonskostnader og
bærekraft. Det gjenstår fortsatt
mye forskning og utvikling, noe
som er viktig for biodrivstoffs
fremtidige markedsposisjon og
anseelse i transportsektoren.
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Norske myndigheter bidrar til økt
etterspørsel av biodrivstoff
gjennom opptrapping av
omsetningskravet for båre
veitrafikk og flytrafikk (se
temaanalyse). Andelen avansert
biodrivstoff (avfall
og lignocellulose etc.) skal økes og
drivstoff basert på matbaserte
ressurser (palme etc.) skal fases
ut.
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SINTEF/NTNU, NMBU og NIBIO. Aktørsiden
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Figur 4-17. Figursett: Biodrivstoff



Fra 2017 til 2020 ble andelen
biodrivstoff basert på palmeolje
sterkt redusert. Bransjeorganisasjonen Drivkraft Norge (drivstoffomsetterne) har forpliktet
seg til kun å selge biodrivstoff som oppfyller myndighetenes bærekraftskriterier, og
palmeolje er i all hovedsak faset ut som råstoff.



Bærekraftig biodrivstoff er en begrenset ressurs, og kan ikke alene kutte alle utslipp fra
transport. Biodrivstoff bør derfor brukes der det finnes få andre alternativer for å redusere
klimagassutslippene. Slik teknologiutviklingen ser ut i dag kan personbiler, varebiler,
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bybusser og mange ferger elektrifiseres på relativt kort sikt. I mellomtiden vil biodrivstoff
kunne bidra til å redusere utslippene fra disse. Det vil på lang sikt fortsatt være stort behov
for biodrivstoff i luftfart, skipsfart og til tyngre kjøretøy.


Gjennom de siste års forskerprosjekttildelinger har NTNU og SINTEF blitt store og tydelige
aktører. SINTEF har fått bra gjennomslag i EU-prosjekter. NMBU sin enzymforskning bidrar
jevnlig med gjennombrudd.



Relatert til ENERGIX portefølje er det er nå flere industriplaner om investeringer innen
biodrivstoff som kan bidra til bedre nasjonal ressursutnytting og verdiskaping. Både norske
og nordiske aktører deltar;



Omfanget av innovasjonsprosjekter utgjør ca. 25 prosent av porteføljen. De fleste IPN-er er
innen biogass. Fremover anbefales det at en større andel av porteføljen er IPN-prosjekter for
å understøtte nye norske etableringer og produksjon av avansert biodrivstoff.

Temaanalyse: Biodrivstoff
Departementenes
føringer og 21strategier
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Det er ingen spesielle føringer for bioenergi i bevilgningsbrevet til OED.
Energi21: Sentralt forskningstema: Biodrivstoff for maritim transport. Biodrivstoff vil stå for
50 prosent av skipsfartens drivstoffforbruk i 2060 i IEAs scenario B2DS. Energi21 vil komme
med en revidert strategi i løpet av 2022
Omsetningskrav for norsk veitransport på 24,5 prosent i 2021, hvorav min 9 prosent skal
være avansert (dobbelttelles). Det er også innført veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. juli
2020.
Innføring av omsetningskrav for norsk flytrafikk: 0,5 prosent avansert biojetfuel i 2020.
Ambisjon om 30 prosent i 2030.
Ambisjon skipsfart:Innen 2030 skal 40 prosent av alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff
eller være lav- og nullutslippsfartøy.
Klimakur 2030: For biodrivstoff er det viktig at mest mulig produksjon og bruk baseres på
såkalt avansert biodrivstoff. Bioressursene bør benyttes hvor de har størst verdi, og
fortrinnsvis i sektorer som ikke lett kan elektrifiseres.
EUs fornybardirektiv (RED II): Ambisjonene for transportsektoren økt fra 10 prosent fornybar
energi i 2020 til 14 prosent i 2030. Andel avansert biodrivstoff og biogass på EU-nivå skal
minst være 1 prosent i 2025 og 3,5 prosent i 2030.
IEA fokuserer på biodrivstoff som en sentral løsning i sine framtidsscenarier. I Energy
Technology Perspectives 2020, fremheves avansert biodrivstoff som helt sentralt for utfasing
av fossilt drivstoff innen langdistansetransport, luftfart og marin sektor
(Sustainable Development Scenario).
SET-Plan for Renewable fuels (action 8) definerer følgende prioritering og mål for FoU:
Utvikling, demonstrasjon og oppskalering av avansert biogass/biodrivstoff gjennom
biokjemisk/termokjemisk/kjemisk omdannelse av bærekraftig biomasse og/eller (autotrofe)
mikroorganismer og fornybar energi.
Det er rom for økt avvirkning innenfor et bærekraftig skogbruk. Fremover vil det være store
volum av rester, biprodukter, avfall og lavverdig virke. Dette gir store muligheter innen
bioraffinering, der Norge har sterk prosessteknisk kompetanse. Avfallssektoren, landbruk,
havbruk og industri videreutvikler sin satsing på avfall til biogass/biodrivstoff gjennom FoU
og nye demoanlegg, og blir viktig for sirkulær økonomi i Norge.
Norge har et betydelig kompetansemiljø innen utvikling av avansert biodrivstoff basert på
skogressurser og avfall gjennom FME Bio4Fuels.

4.1.8. CO2-håndtering
Klimanøytral industri og klimapositive løsninger vil i mange tilfeller kun være mulig gjennom CO2håndtering. Teknologi for fangst, transport og lagring av CO2 er tilgjengelig i dag, og CO2-håndtering
er tatt i bruk enkelte steder der rammebetingelser og forutsetninger er til stede. Det foreligger
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imidlertid betydelige tekniske og markedsrelaterte barrierer som må adresseres før CO2-håndtering
kan tas i bruk verden over. Forskning og innovasjon er nødvendig for å bringe ned kostnadene ved
CO2-fangst og redusere risiko knyttet til CO2-lagring. I tillegg må gode forretningsmodeller
identifiseres.

Tematikk i investeringsporteføljen (CLIMIT)

CO2-håndtering - CLIMIT og FME finansiering
fordelt på tema
Millioner

Porteføljen innen CO2-håndtering har i flere år vært
jevnt fordelt mellom CO2-fangst og -lagring, samt
en mindre andel til CO2-transport. Dette er en
fornuftig fordeling som reflekterer hvor FoUbehovene ligger.
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CO2-håndtering - CLIMIT og FME finansiering
fordelt på virkemiddel
Millioner

De siste årene har industrien vist en økende
interesse for CO2-håndtering. Dette er et resultat av
Paris-avtalen som viser at CO2-håndtering er helt
nødvendig for å nå klimamål. Samtidig har
lanseringen av det norske fullskala CO2håndteringsprosjektet Langskip medført økende
industriell interesse for CO2-håndtering. Et resultat
av dette er at porteføljen siden 2017 har fått en
stadig mindre andel Forskerprosjekter og en
økende andel av prosjekter hvor næringslivet enten
er prosjekteier (IPN) eller partner (KSP). I tillegg har
en betydelig internasjonal satsing gjennom ERANET Cofund ACT (Accelerating CCS Technologies)
medført at porteføljen nå har en stor andel
internasjonale prosjekter.
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Beskrivelse av prosjektporteføljen
Forskningsrådets portefølje i 2022 innen CO2håndtering er på ca 200 mill. kroner. CLIMIT er det
Figur 4-18. Figursett: CO2-håndtering
største virkemiddelet med nærmere 80 mill.
kroner. Andre store virkemidler innen CO2håndtering er FME. CLIMIT har budsjettert med utbetalinger på rundt 90 mill. kroner til 46 prosjekter
i 2022.
Det er ett forskningssenter innen CO2-håndtering, FME Norwegian CCS Research Center (NCCS) ledet
av SINTEF Energi. Det er sterke synergier mellom CLIMIT og FME NCCS ved at partnerne i prosjektet
også leder CLIMIT-prosjekter som er tett tilknyttet senteret.
Tidligere år er det brukt mye midler til forskningsinfrastruktur gjennom den norske noden av ECCSEL
som er et ESFRI1-prosjekt ledet av NTNU. ECCSEL er i ferd med å fullføre bygging av
forskningsinfrastruktur støttet av Forskningsrådet, og fremover blir det viktig å sikre at
infrastrukturen tas i bruk. ECCSELs laboratorier benyttes allerede av både FME NCCS og CLIMITprosjekter.
Det er verd å merke seg at CLIMIT er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova. Omtalen av
CLIMIT i dette dokumentet omfatter kun Forskningsrådets del av programmet.
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Viktige momenter


Det har vært en betydelig internasjonal satsing innen CO2-håndtering. En betydelig del av
tilgjengelige midler har de siste fem år vært satt av til ACT hvor flere land samarbeider om
fellesutlysninger og kunnskapsdeling. Rundt en fjerdedel av CLIMITs midler i 2021 gikk til
ACT-prosjekter.



CLIMIT har jevnt og trutt fått kutt over statsbudsjettet siden toppåret i 2017. Programmet er
tildelt 82 mill. kroner for 2022, hvilket er identisk med 2021. Med en reduksjon på 22 prosent
siden 2017, kombinert med en stor internasjonal satsing, har midler til nasjonale utlysninger
blitt betydelig redusert over siste femårsperiode. For 2020 prioriteres utlysning av
samarbeids- og kompetanseprosjekter, samt ny internasjonal ACT-utlysning. Kun et mindre
beløp, 20 mill. kroner, settes av til utlysning av innovasjonsprosjekter. Ingen midler settes av
til utlysning av forskerprosjekter i 2022.



CLIMITs portefølje domineres av teknologisk forskning. Samfunnsvitenskapelig forskning
utgjør kun en mindre del av porteføljen, men denne andelen øker nå til rundt 15 prosent
etter at samfunnsvitenskapelig forskning var prioritert i utlysningene i 2021.



CLIMITs portefølje har i mange år vært dominert av forskerprosjekter, men etter at utlysning
av forskerprosjekter har vært nedprioritert i flere år, vil porteføljen i 2022 domineres av
samarbeids- og kompetanseprosjekter. I 2020 vil porteføljen ha en fordeling på 67 prosent til
samarbeids- og kompetanseprosjekter, 18 prosent til forskerprosjekter, 14 prosent til
innovasjonsprosejkter og 1 prosent til koordinering og støtteaktiviteter.



De siste årene har interessen fra industrien økt, spesielt etter at det norske prosjektet for
fullskala CO2-håndtering, Langskip, ble lansert. Parisavtalens ambisiøse klimamål gjør at CO2håndtering blir helt nødvendig før mange industrisektorer. Dette bidrar også til økt industriell
interesse for CLIMIT-programmet.Det er også viktig å merke seg at det er en rekke bedrifter
med i FME-et NCCS og næringslivet bidrar med en betydelig innsats inn i FME-et.

Temaanalyse: CO2-håndtering
Tildelingsbrevet fra OED gir følgende føringer innen CO2-håndtering:

Samarbeid med Gassnova.

Ta hensyn til prioriteringene som kommer frem i SET-planens implementeringsplan
for CCUS og arbeidet som er satt i gang for å følge opp implementeringsplanen.
Departementenes føringer

Deltagelse i følgende internasjonale fora: ACT, CETP, Mission Innovation, CSLF, IEA
GHG og EXCEL ERIC.

Følge opp MoU med USA.

Følge opp MoU med UK.
Stortinget har vedtatt å investere i storskala CO2-håndtering gjennom Langskip-prosjektet.
Det er en ambisjon at prosjektet i neste fase skal utvides ved at store utslippskilder av CO2 i
inn- og utland inkluderes i den norske infrastrukturen for transport og lagring av CO2. Dette
omtales ofte som gevinstrealisering av Langskip. CLIMIT-programmet støtter opp
Overordnet politikk
om gevinstrealiseringen ved å vektlegge dette i utlysninger.
E21 fremhever CO2-håndtering som et prioritert område. Både OG21 og Prosess21
fremhever CO2-håndtering som en viktig satsing.
For å lykkes med CO2-håndtering kreves internasjonalt samarbeid. Synergier med følgende

Eksterne FoU- strategier og Internasjonale CO2-strategier blir derfor viktig:

SET-planens implementeringsplan for CCUS
behov
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Det er kun et begrenset marked for CO2-håndtering, men her forventes det vekst. Markedet
kommer når kostnadene for CO2-utslipp kommer opp på nivå med kostnadene for CO2håndtering og det er behov for politiske insentiver for å oppnå dette. Målet for satsingen på
Langskip er at CO2-håndtering på sikt skal bli lønnsomt også uten statlige insentiver.
Det eksisterer nisjemarkeder skapt av gunstige insentiver. Et eksempel er den norske CO2skatten offshore som har ledet til CO2-lagring fra Sleipner- og Snøhvit-feltene.
Ved bruk av CO2 til produksjon av salgbare produkter, såkalt CCU
(CO2 Capture and Utilisation) eksisterer det markeder. Klimaeffekten er her begrenset, men
CCU kan bidra til teknologiutvikling med relevans for CO2-håndtering.
Manglende samfunnsaksept har vært en flaskehals for CO2-håndtering. Mange er skeptiske
til hvor trygt det er å lagre CO2 og enkelte har sett på CO2-håndtering som en unnskyldning
for å fortsette med fossile brensler. Etter at Parisavtalen ble signert er det nå internasjonale
målsetninger om nullutslipp, og det begynner å bli en bred aksept for at slike ambisiøse mål
kun kan nås dersom CO2-håndtering er en del av verktøykassen. CO2-håndtering er eneste
alternativ for nullutslipp i mange industrielle bransjer.
Miljøaspekter har vært adressert gjennom forskning og skal med dagens kunnskapsnivå
være godt ivaretatt. Det blir fokus på å tilfredsstille miljøkrav når CO2-håndtering skal
implementeres i industriell skala.
Norge har sterke miljøer innen både fangst, transport og lagring av CO2. Norske forskere er
verdensledende på flere tema, for eksempel fangst ved bruk av solventer, sorbenter,
membraner til CO2-fangst, korrosjon ved CO2-transport, og modellering av CO2-lagring. Norsk
kompetanse fra petroleumssektoren er i tillegg svært relevant for CO2-lagring.

4.2.

Delportefølje – Transport

I 2021 er det finansiert transportrelevant
forskning for 517 mill. kroner i
Forskningsrådet, noe som tilsvarer en økning i
porteføljen på 23 prosent fra 2020 da det ble
finansiert transportforskning for 421 mill.
kroner.

Delportefølje transport
600,0
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Det har vært jevn vekst innenfor EUporteføljen. Norge har særlig stor suksessrate
innenfor integrasjon og anvendelse av energi
i transport og i maritim transport.
Det foreligger ikke tall på øvrig finansiering av
transportforskning utenfor Forskningsrådet og
EU.
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Forskningsrådet

Figur 4-19 Finansiering av transportrelevante prosjekter i
Forskningsrådet (mill. kroner)

Figur 4-20 gir en oversikt over hvilke programmer/aktiviteter som er de største finansiørene av
transportprosjekter i Forskningsrådet. TRANSPORT (inkludert Pilot-T) og ENERGIX utgjør de største.
Det har vært en særlig vekst i Pilot-Transporter og følgelig TRANSPORT. Dette er prosjekter hvor
næringslivet skal utvikle og teste ny teknologi i samarbeid med andre bedrifter, offentlig sektor
og/eller FoU-miljøer. Hovedfokuset på Pilot-T-prosjektene er skjæringsfeltet IKT/transport.

Programmer/aktiviteter som finansierer
transportrelatert forskning
TRANSPORT
SFI
RBGRUNMILJ
MAROFF-2
KLIMAFORSK
IKTPLUSS
FORINFRA
FMETEKN
ENERGIX
BIA

Det er også en økning i andelen prosjekter
som omhandler IKT til nytte for
transportsektoren i andre programmer.
Sensorikk, AI og autonomi er gjennomgående
tematikk i flere av de andre programmene og
aktivitetene.

Reduksjon av utslipp fra transportsektoren
omhandles i flere av programmene, hvorav
ENERGIX er største finansiør i tillegg til
Transport. I ENERGIX er det prosjekter
innenfor produksjon, lading, bruk og
Figur 4-20 Programmer som finansierer transportprosjekter for
gjenvinning av batterier, i tillegg til
mer enn 10 mill.
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20 i 2021
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hydrogen og biodrivstoff, som har utgjort
hoveddelen av porteføljen. Denne delen av
porteføljen inkluderer også prosjekter innenfor Energiomstilling og virkninger for samfunn, klima og
natur og Infrastrukturer for energidistribusjon. Status for temaområder innenfor miljøvennlig energi i
transport er kommentert i kapittel 4.1.1, 4.1.3 og 4.1.6. Klimaprosjekter finansiert av TRANSPORT
omhandler blant annet redusert transportbehov og overgang til mer miljøvennlige transportløsninger
– som kollektivtransport og andre delingsløsninger eller aktive transportformer. Status for
temaområder innenfor Transport og mobilitet er kommentert i kapittel 4.2.1.
Det har også vært vekst i transportrelaterte prosjekter i BIA og IKTPLUSS. Flere av prosjektene i BIA
omhandler problemstillinger relevant for anleggsnæringen, mens prosjektene finansiert av IKTPLUSS
omhandler digitaliseringen av transportsektoren. MAROFF finansierer også en rekke prosjekter
relevant for transportsektoren, blant annet autonome passasjerferger, satelittdata for sporing av skip
og bedre datadeling og samhandling mellom skip/skip og skip/havner (maritim ITS).
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Figur 4-21 viser oversikt over
delporteføljen transport fordelt på
FoU-sektor for årene 2020 og 2021.
Figuren viser at det i 2020 var
instituttsektoren som var den største
sektoren, mens det i 2021 er
næringslivet. Totalt er det ikke stor
endring i bevilgninger som går til
instituttsektoren, men figuren viser at
veksten innenfor delporteføljen i all
hovedsak har gått til næringslivet. Det
er også en vekst i kategorien "Øvrige",
som er offentlig sektor.

Delportefølje fordelt på FoU-sektor 2020 og 2021
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Figur 4-21. Transport delportefølje fordelt på FoU-sector

4.2.1. Transport og mobilitet - investeringsporteføljen
Transport 2025 (TRANSPORT) og Pilot-T
finansiererer i hovedsak prosjekter som
bidrar til at transport og mobilitet foregår
effektivt, sikkert og miljøvennlig.
TRANSPORT og Pilot-T er hovedsakelig
finansiert av Samferdselsdepartementet,
og prosjektene i porteføljen skal bidra til at
regjeringen når de transportpolitiske
målene på en effektiv måte. Prosjektene i
porteføljen omhandler både transport og
mobilitet av personer og varer, og dekker
transportformene vei, bane, sjø og luft.
Problemstillinger knyttet til
transportsystemet samt intermodalitet og
flermodalitet, er også inkludert i
porteføljen.

Klima og Miljø: Prosjektene bidrar blant
annet til redusert transportbehov gjennom
mer optimaliserte logistikkløsninger,
utviklingen av el-fly, bedre ladeløsninger og
kunnskap om reguleringer og andre tiltak
som skal bidra til å redusere klima- og
miljøpåvirkningen fra transport.
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Transport2025 finansiering - fordelt på søknadstype
Millioner

Tematikk i investeringsporteføljen

Transport2025 finansiering - fordelt på tema
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Sikkerhet: Nullvisjonen for drepte og hardt
Figur 4-22. Figursett: Transport
skadde er et premiss i transportpolitikken.
Disse prosjektene ser både på hvordan nye
mobilitetsløsninger og automatiseringen av transporten medfører nye utfordringer for
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transportsikkerheten, og hvordan ny teknologi som for eksempel førerstøttesystemer kan bidra til å
redusere ulykker.
Effektivitet: Omfatter prosjekter som legger til rette for bedre fremkommelighet og mer effektiv
planlegging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Prosjektene innen tema fremkommelighet gir ny
kunnskap og teknologi som legger til rette for effektive og bærekraftige mobilitetsløsninger, for
eksempel knyttet til ITS, logistikk, transportplanlegging og mikromobilitet. Prosjektene innen
planlegging, drift og vedlikehold utvikler og tar i bruk teknologi på nye måter for å bidra til å redusere
kostnader knyttet til planlegging, drift og vedlikehold av infrastruktur.
Det er en økning i andelen av prosjekter som omhandler godstransport, særlig i Pilot-T-prosjekter.
Dette er en positiv utvikling da logistikk og godstransport er sentralt for at Norge skal nå klima- og
miljømålene, og for å sikre næringslivets verdiskaping og konkurransekraft. Fordelt på
transportformer er det størst innsats innenfor vei – inkludert aktive transportformer som sykkel og
gange. Deretter er det flest prosjekter innenfor luftfart.

Beskrivelse av prosjektporteføljen
Hovedtyngden i porteføljen er på anvendt forskning. Utviklingen av porteføljen fordelt på
søknadstyper vist i Figur 4-22 viser at det er en hovedvekt av innovasjonsprosjekter i porteføljen.
Gjennom en målrettet satsing på innovasjonsprosjekter gjennom Pilot-T og IP-O, har man ønsket å
øke næringslivets og offentlig sektors investeringer i forskningsbasert innovasjon. Det er imidlertid
essensielt at næringslivet, offentlig sektor og samfunnet har nødvendig forskningskompetanse. Det
er derfor ønskelig at det er god balanse mellom forskerstyrte prosjekter og innovasjonsprosjekter i
porteføljen. Tematisk ser man i Figur 4-22 at det har vært vekst i andelen prosjekter som omhandler
klima og miljø. Denne veksten er særlig å finne i Pilot-T-prosjektene. Sikkerhetsporteføljen er
historisk den delen av porteføljen med minst innsats, samtidig som det er et område hvor Norge har
sterke forskningsmiljøer. Det forventes en økning av sikkerhetsprosjekter i porteføljen som følge av
at temaet har blitt løftet frem som en tematisk prioritering i porteføljeplanen. Det er en økning i
prosjekter som omhandler "smart" vedlikehold, særlig fra offentlig sektor. Dette passer også godt
sammen med NTP-målet "Mer for pengene" og vi ser at det er et tema hvor offentlige aktører er
svært aktive søkere.

Forventet utvikling fremover og betydning for porteføljen


Reduksjon i utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål i 2030.



Den raske omstillingen innenfor bilparken vil gi et betydelig press på ladeinfrastrukturen. I
tillegg til utbygging av infrastruktur er både belastningsfordeling og enklere
betalingsløsninger eksempler på problemstillinger som er sentrale for å tilrettelegge for den
videre omstillingen.



Transportsektoren er fortsatt hardt rammet av Covid-19, særlig luftfarte og annen
kollektivtransport. Det forventes at endringer i reisevaner som følge av pandemien
fortsetter, hvilket øker behovet for rask omstilling i sektoren.



Markedet for smarte mobilitetsløsninger er fortsatt umodent, og for næringslivet vil samspill
med offentlig sektor være viktig både som et hjemmemarked, men også for å sikre godt
samspill mellom teknologiutvikling, regelverk og standardisering.



Det er behov for nye forretningsmodeller ettersom ny teknologi endrer forutsetningene for
hvordan transportsektoren vil utvikle produkter og tjenester fremover.
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Horisont Europa blir en enda viktigere aktør i finansieringen av transportforskningen. Det er
stort sammenfall mellom de transportpolitiske målene i EU og i Norge, og med omstillingen
av transportsektoren kan Horisont Europa bli en viktig markedsåpner for norske bedrifter.

Temaanalyse: Transport og mobilitet
Tildelingsbrev SD i 2022:

Bidra til å utvikle et helhetlig og framtidsrettet transportsystem.

Omfatte alle de fire transportformene.

Teknologiske endringer og ITS står sentralt, inkludert forståelsen av hvordan endringene vil
påvirke sektoren fremover.
Departement
Pilot-T forvaltes i felleskap mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
enes føringer

Pilot-T skal bidra til at nye, smarte mobilitetsløsninger raskere tas i bruk i transportsektoren
gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial
til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

Ordningen skal samtidig bidra til å utnytte potensialet for næringsutvikling og innovasjon
knyttet til nye mobilitetsløsninger.
Hurdalsplattformen, Transport: Grønne veivalg som binder hele landet sammen

Redusere klimagassutslippene fra transportsektoren, og bidra til at vi når våre internasjonale
klimaforpliktelser.

Intensivere arbeidet for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Bekjempe sosial dumping i transportsektoren.

Sørge for at samferdselsinvesteringer styrker norske bedrifter med norske lønns- og
arbeidsvilkår.

Overordnet
politikk

Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022-2033 har et effektivt, miljøvennlig og trygt
transportsystem i 2050 som det overordnede og langsiktige målet for transportsektoren. Planen har
fem likestilte mål som gir retningen for ressursbruken i planperioden.

Mer for pengene

Effektiv bruk av ny teknologi

Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål

Nullvisjon for drepte og hardt skadde

Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet
NTP varsler en kunnskapsstrategi som kan gi et samlet utfordringsbilde og strategisk retning
for forskningsinnsatsen i transportsektoren.
Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021 – 2030. Halvering av utslippene fra transportsektoren
innen 2030 blant annet gjennom økt CO2-avgift, klimakrav i offentlige anbud, innfasing av
nullutslippsteknologi for ulike kjøretøyer, samordnet areal og transportplanlegging og nullutslippssoner.

Transport 21

EU

Marked
/teknologi
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Transport 21 foreslår tre missions:

Zero: null drepte og hardt skadde, null utslipp og null støy.

Bevegelsesfrihet: frihet til å leve det livet man ønsker, fleksibilitet for varetransport, by og
land.

Verdiskaping og konkurransekraft, effektivitet, norske fortrinn og næringsutvikling.
For å oppnå disse peker strategigruppen på fire tilretteleggere (enablers); teknologi og digitalisering,
regulering, fysisk og digital infrastruktur og nye forretningsmodeller
I Horisont Europa klynge 5 Klima, energi og transport. Det er stort samsvar mellom områder som dekkes
gjennom Horisont Europa og norske prioriteringer. Det er EUs mobilitetsstrategi for fremtidens
transport, Fit for 55 og Green deal som ligger til grunn for prioriteringer i utlysningene. Det er
partnerskap innenfor alle transportformene herunder Europes rail, Clean Aviation, Sesar, CCAM, 2zero
og Driving Urban transision samt waterborn. EUs mission Climate-Neutral and Smart Cities er også
svært relevant for transport og mobilitet.
Det er omstillingsvilje og innovasjon i sektoren, men tradisjonelt lite forskingsbasert innovasjon. Smarte
transportløsninger kan bidra til utviklingen av nye næringsmuligheter, men markedet er under utvikling
og det mangler harmonisering og standardisering av løsninger. Klima, topografi og distrikter er
eksempler på områder der Norge skiller seg ut, som kan være relevante i utviklingen av nisjer.

Transport er et viktig forvaltningsområde i Norge. Kartlegging av transportmønster, nye
Kunnskap for transportmodeller, kunnskap om teknologiske muligheter og barrierer, virkninger av politiske tiltak og
hva som påvirker trafikantenes atferd er noen områder som trekkes frem. Ekspertutvalget for teknologi
politikk og
og fremtidens transportinfrastruktur peker på behovet for digital kompetanse i sektoren, ikke bare for å
forvaltning være konkurransedyktige, men for at vi skal kunne anvende nye teknologier og løsninger som blir
utviklet.

Norge har sterke miljøer innen trafikksikkerhet, simulering og optimering.

Vi ligger særlig langt fremme innenfor maritim sektor med batterielektriske og autonome
fartøy.
Kompetanse

Vi er et viktig marked/testområde for elektriske biler og fly.

Befolkning og næringsliv tar raskt i bruk og utnytter ny teknologi.
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5. Vurdering av måloppnåelse
5.1.

Kort beskrivelse av mål

Porteføljeplanen beskriver porteføljestyrets prioriteringer og tiltak for egne investeringer, i tillegg til
tiltakene som forutsettes ivaretatt av andre porteføljestyrer.
Porteføljeplanen for energi, transport og lavutslipp har følgende samfunnsmål (hentet fra
høringsversjonen pr. desember 2021):







Samfunnet er klimanøytralt og ivaretar naturmangfold gjennom inkluderende, rettferdig og
kunnskapsbasert omstilling.
Norske, fornybare energiressurser utnyttes bærekraftig og effektivt.
Transport og mobilitet foregår miljøvennlig, sikkert og effektivt.
Eksisterende og nytt næringsliv er konkurranse- og omstillingsdyktig.
Vitenskapelige miljøer innenfor energi, transport og by er relevante og fremragende.
Offentlig sektor er innovativ og samarbeider med næringsliv og sivilsamfunnet om
kunnskapsbaserte løsninger for bærekraftig omstilling.

En nærmere beskrivelse av bakgrunnen for disse målene og hvordan de er utledet finnes i
porteføljeplanen.
På bakgrunn av samfunnsmålene omtalt ovenfor, er det i porteføljeplanen utledet brukermål for
hver delportefølje som konkretiserer hvilken rolle de ulike brukerne har i oppnåelsen av
samfunnsmålene. Innen porteføljen for energi, transport og lavutslipp er både næringsliv, offentlig
sektor, forsknings- og utdanningsmiljøer, samt innbyggere og sivilsamfunnet sentrale aktører med en
viktig rolle i energiomstillingen. Brukermålene er nærmere beskrevet i porteføljeplanen.
Porteføljeplanen forklarer videre hvordan hver delportefølje er innrettet strategisk, gjennom
strategiske grep, med sikte på oppnåelse av de overordnede samfunnsmålene. Videre beskriver
porteføljeplanen innenfor hvilke tematiske delområder det er behov for forskning og nye løsninger
for å realisere disse strategiene. Dette er de tematiske delområdene som er nærmere beskrevet i
kapittel 4 i denne porteføljeanalysen.
Det er de tematiske prioriteringene som er førende for hvilke faglige og teknologiske tilnærminger
porteføljen inneholder, og porteføljestyret prioriterer ikke spesifikke fagområder. Det er et mål at
porteføljen samlet sett skal inneholde et bredt spekter av faglige disipliner (teknologisk,
naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig, juridisk og humanistisk forskning, i tillegg til tverrfaglig og
multidisiplinær forskning) slik at de tematiske prioriteringene beskrevet i porteføljeplanen blir dekket
på en tilfredsstillende måte.
Innenfor hver delportefølje er det satt ulike prioriteringer for forskningens anvendelsesområder.
Felles for de to delporteføljene er ønsket om å bygge kunnskap og kompetanse i forskningsmiljøer,
næringsliv og offentlig sektor, i tillegg til involvering av sivilsamfunn, interesseorganisasjoner og
innbyggere.
I tillegg beskriver porteføljeplanen hvilke strukturelle prioriteringer porteføljestyret legger til grunn i
sitt arbeid. Porteføljen innenfor energi, transport og lavutslipp skal strekke seg over hele FoUoIverdikjeden med en tyngde på anvendt forskning. Det er videre et mål at forskningsresultatene
kommer til anvendelse, og at det er godt samarbeid med andre aktører i virkemiddelapparatet.
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Andre mål inkluderer forskerrekruttering og godt internasjonalt forsknings- og
innovasjonssamarbeid. Porteføljestyret er også opptatt av å sikre mangfold og kjønnsbalanse, og at
forskning innenfor porteføljen skjer innenfor et rammeverk for ansvarlig forskning og innovasjon.
Porteføljeplanens kapittel 0 beskriver forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter.

5.2.

Vurdering av måloppnåelse

Målene i porteføljeplanen er i hovedsak kvalitative. Bruk av statistikk og kvantitative indikatorer kan
si noe om hvilke resultater som oppnås og hvordan porteføljen utvikler seg over tid. For å få en god
og helhetlig forståelse for porteføljens bidrag utover dette, er det imidlertid behov for egne studier
og analyser som også inkluderer kvalitative vurderinger. Arbeidet med måling av effekter og
virkninger av forskning er under utvikling i Forskningsrådet.
Porteføljens måloppnåelse kan vurderes ut fra ulike indikatorer og dimensjoner. Nedenfor følger en
overordnet fremstilling av resultater som vurderes å være de mest relevante for å kunne si noe om
måloppnåelse.

5.2.1. Resultater
Prosjekter og enkeltaktiviteter finansiert gjennom porteføljen gir flere direkte resultater. Som
vedlegg til denne analysen er det utarbeidet en tabell med oversikt over flere av disse. Selv om det
ikke er satt kvantitative mål for porteføljen, gir oversikten nyttig informasjon om aktiviteten og
sammensetningen i porteføljen og hvordan sentrale størrelser utvikler seg over tid.

Innrapporterte tellekanter

Sluttrapportene omfatter tallfestede resultatindikatorer (tellekanter) fra prosjektene. Dette
omfatter:
•

Vitenskapelige og formidlingsrettede resultater (vitenskapelige publikasjoner, inkludert
bøker, antologier, etc., allmen- eller brukerrettet formidling som foredrag, kronikker,
presseoppslag, etc.);
Innovasjonsrelaterte resultater (nye bedriftsetableringer, nye forretningsområder i
eksisterende bedrifter, lisenser, patentsøknader, nye prosesser, modeller eller
produkter);
Doktorgrader finansiert av prosjektmidler.

•
•

Vitenskapelige tellekanter

Antallet vitenskapelige publikasjoner er relativt høyt og utvikler seg relativt jevnt med porteføljens
omfang. Kompetanse- og samarbeidsprosjekter og forskerprosjekter har som regel flere
vitenskapelige publikasjoner enn innovasjonsprosjekter. Gjennomsnittlig antall vitenskapelige
tellekanter publisert av prosjektgruppene har de siste syv år variert mellom 1,6 og 2,3.
Publiseringskanalene (forlag, tidsskrifter etc.) er inndelt i to nivåer, der nivå 2 er høyere enn nivå 1.
Kanalene på nivå 2 omfatter de mest betydelige og kvalitetssikrede kanalene, og anses å være
ledende i brede fagsammenhenger. Disse kanalene utgjør ca. 20 prosent av fagets totale
vitenskapelige publikasjoner, mens kanalene på nivå 1 utgjør 80 prosent. Omtrent hver tredje
tidsskriftartikkel utarbeidet av prosjektene i porteføljen for energi, transport og lavutslipp publiseres
i et tidsskrift på nivå 2. Det innebærer at prosjektgruppenes publikasjoner er av høy vitenskapelig
kvalitet sammenliknet med normalfordelingen.
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Innovasjonsprosjekter står for den største andelen av innrapporterte innovasjonsrettede tellekanter.
Antallet innovasjonsrelaterte tellekanter var en del lavere i 2021 enn det var i 2020 og perioden
2015-2019. Denne utviklingen er noe uventet, ettersom antall innovasjonsprosjekter i samme
periode har økt. Det er normalt med noen svingninger, i tillegg til at det er rimelig å legge til grunn at
Covid 19-pandemien også i 2021 gjorde det vanskelig for prosjektgruppene.

Forskerrekruttering og kompetansebygging

Forskerrekruttering er en viktig oppgave og Forskningsrådet sikrer forutsigbare rammer for aktørene
med jevnlige utlysninger fra TRANSPORT, ENERGIX, CLIMIT og FME-er. Utviklingen i antall årsverk
som stipendiater og postdoktorerer har levert i prosjektene i investeringsporteføljen fremgår i figur
5-1.
I 2021 ble det registrert 159 dr.gradsårsverk i prosjektene i porteføljen. Figuren viser at det har vært
en markert nedgang av stipendiatsårsverk de siste årene. En viktig årsak er nedgangen i bruken av
forskerprosjekter i ENERGIX. I denne perioden har andelen innovasjonsprosjekter økt, og utviklingen
reflekterer at porteføljen de siste årene samlet sett er trukket i mer anvendt retning. For ENERGIX og
CLIMIT er 2021 fortsettelsen på en nedadgående trend, som startet etter en topp i 2018. I senere
utlysninger har administrasjonen med porteføljestyret derfor forpliktet seg til å vektlegge
doktorgradsutdanninger i vurderingen av prosjekters relevans. De nye tekniske FM-ene fra 2018
opprettholder imidlertid høy rekrutteringsgrad, og antall årsverk ved de teknologiske FME-ene har
steget jevnt siden 2018.
Antall årsverk for postdoktorer er også en god del lavere for 2020 og 2021, enn 2015-2019. Totalt var
det i 2021 43 postdoktorårsverk i prosjektene. Dette er trolig også en følge av færre forkerprosjekter
i porteføljen. I tillegg er det slik at mange postdoktorer rekrutteres fra utlandet, og en mulig
forklaring kan være redusert mobilitet over grenser som følge av Covid-pandemien. Forskningsrådet
vil fortsette å følge med på utviklingen.
Kjønnsbalansen har holdt seg på samme nivå for begge kategorier gjennom perioden 2015-2021, og
kvinner står for ca. 30 prosent av årsverkene.
Årsverk Dr.grad og Post.doc
ENERGIX, FME, CLIMIT og Transport

Figur 5-1, Årsverk for dr.grad og post.doc.
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Kvinneandel blant prosjektledere

I Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon har Forskningsrådet satt et
overordnet mål om at hvert kjønn skal være representert med minimum 40 prosent i tildelingene.3
Samtidig er det presisert at det er store variasjoner mellom fagområder og sektorer, og mål og tiltak
må tilpasses ulike utfordringer. Ifølge Forskningsrådet eget kjønnsbarometer når Norges
forskningsråd dette målet samlet sett.
I denne investeringsporteføljen har andelen kvinnelige prosjektledere ligget på omkring 30 prosent
de siste syv årene. Det er en lavere kvinneandel enn Forskningsrådets overordnede målsetting, men
bør sees i sammenheng med at menn utgjør en større andel enn kvinner i de viktigste søkergruppene
(realister og sivilingeniører).
I de fleste utlysninger porteføljen har deltatt i de siste årene, er det lagt vekt på å prioritere
prosjekter med kvinnelige prosjektledere under ellers like forhold.

5.2.2. Samfunnseffekter
Samfunnsmålene som er beskrevet i porteføljeplanen er overordnede og berører flere deler av
samfunnet. Omstilling i energi- og transportsektoren er en viktig del av det grønne skiftet og
innebærer behov for forskning, teknologiutvikling og innovasjon, i tillegg til et godt og solid
kunnskapsgrunnlag for relevante beslutningstakere. Dette alene vil imidlertid ikke løse utfordringene
vi står ovenfor. Dersom vi skal nå våre klimapolitiske målsettinger, er det nødvendig med en
omstilling som omfatter alle samfunnsområder og aktører. Sentrale beslutningstakere, næringsliv og
samfunnet for øvrig har ulike og viktige roller i en slik prosess.
Porteføljestyret er imidlertid med på å legge til rette for at samfunnsmålene kan realiseres gjennom
målrettede utlysninger som involverer relevante aktører og bidrar til kunnskap, innovasjon og
utvikling av nye løsninger innen de tematisk angitte delområdene beskrevet i kapittel 4. Mange
prosjekter som utvikler teknologi og løsninger som vi vil trenge i fremtiden, ville trolig ikke ha blitt
realisert uten risikoavlastningen som finansieringen fra Forskningsrådet utgjør.
En sammenstilling av prosjektene viser at de tematiske delområdene er godt dekket, og at
prosjektporteføljen er balansert med hensyn til fag og teknologi. Det legger grunnlaget for et bredt
og godt kunnskapsgrunnlag om problemstillingene vi står ovenfor, og ulike løsninger for å møte
disse. Porteføljestyret har et bevisst forhold til bruken av egne virkemidler, og legger til rette for
forskning langs hele FoUoI-verdikjeden bl.a. ved å benytte seg av de ulike søknadstypene som
Forskningsrådet har utviklet.
Når man vurderer oppnåelse av mer overordnede samfunnsmål, er det vanskelig å vite hvor mye som
skal krediteres forskning og utvikling, og hvor mye som er drevet frem av politikk- og lovendringer,
internasjonale forpliktelser, markedsforhold, andre aktører i virkemiddelapparatet,
investeringsmiljøer, m.m. Samfunnsmålene utgjør imidlertid en viktig ramme for porteføljestyrets
arbeid, og administrasjonen arbeider for at utlysninger skal legge til rette for forskning og
kunnskapsutvikling som bidrar til at målene skal kunne nås.
Av samfunnsmålene er det målet om at vitenskapelige miljøer innenfor energi, transport og by skal
være relevante og fremragende som er tettest knyttet opp til de virkemidlene Forskningsrådet
disponerer og kan påvirke mer direkte. Som omtalt under 5.2.1. legger Forskningsrådet forutsigbare
3

"Et overordet mål er at kjønnsfordelingen i våre tildelinger ikke er skjevere enn 40/60."
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rammer for aktørene gjennom jevnlige utlysninger, og tilpasser bruken av søknadstyper til de
aktuelle FoU-utfordringene. Bruk av kompetanse- og samarbeidsprosjekter skal for eksempel bidra til
at prosjektene treffer reelle problemstillinger, som samfunnet og/eller næringslivet har behov for
kunnskap om.
Mye tyder på at vi har svært kompetente forskningsmiljøer innen porteføljen. Bl.a. vurderes antallet
vitenskapelige publikasjoner som leveres i prosjektgruppene til å være relativt høyt, og
prosjektgruppenes publikasjoner er av høy vitenskapelig kvalitet sammenliknet med
normalfordelingen. Søknadene som innstilles til finansiering har høye karakterer.

Effektstudie og planer om nye evalueringer

I 2018 ble det gjennomført en studie av effekter av energiforskningen. I overkant av 600 prosjekter
med 4 mrd. kroner i finansiering fra Forskningsrådet inngår i studien. I tillegg til
Forskningsrådsfinansieringen, har prosjektpartnerene investert et tilsvarende beløp. Studien
omfatter 48 case valgt ut fra de 600 finansierte prosjektene. Dokumentert og realisert økonomisk
effekt i Norge fra disse 48 casene er 16 mrd. kroner, mens potensialet er beregnet til å være mer enn
100 mrd. kroner.
I tillegg til de direkte økonomiske effektene, har prosjektene bidratt til andre samfunnsmessige
effekter i form av energieffektivisering, reduserte klimagassutslipp, sikker energiforsyning og bedre
naturforvaltning.
På bakgrunn av studien, kan det fastslås at samfunnseffektene er mange ganger høyere enn
forskningsinvesteringene. Studien viser også at effekt bør dokumenteres ut fra en bredere portefølje
av prosjekter som har bidratt til kunnskapsoppbygging over tid og med et bredere spekter av aktører,
og ikke på grunnlag av enkeltprosjekter.
Tilsvarende analyse planlegges gjennomført med jevne mellomrom. Forskningsmiljøenes aktive
deltakelse i studien har økt bevisstheten i miljøene om behovet for å synliggjøre resultater og
effekter og har økt kunnskapen om hvordan dette kan gjøres.
Forskningsrådet vil de neste årene gjennomføre eksterne evalueringer av de fem strategiske
områdene i sin strategi "Idékraft verden trenger." Målet er bl.a. å få bedre kunnskap om hvilken
effekt strategien har hatt på utlysninger, sammensetning av porteføljene og måloppnåelse. I
evalueringen vil også samspillet internt i Forskningsrådet og eksternt med andre deler av
virkemiddelapparatet være et viktig tema. Porteføljen for energi, transport og lavutslipp er svært tett
knyttet til det strategiske området "Grønt skifte", og evalueringen vil derfor være et viktig
kunnskapsgrunnlag for å kunne si mer om porteføljens bidrag til de overordnede samfunnsmålene.
I 2013 gjorde Forskningsrådet en analyse av forskerrekruttering til energi- og petroleumsområdet, og
så blant annet på hvor stipendiater finansiert av de målrettede satsingene på området arbeider. I
2022 vil det bli gjennomført en tilsvarende studie.
Det er også vedtatt evalueringer av IP-O og offentlig sektor phd.

Fire case som illustrerer hvordan forskning bidrar til utvikling av piloter, kommersialisering
og kunnskapsgrunnlag til nytte for samfunnet
Hydrogen som erstatning for kull i titanproduksjon
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Den samfunnsmessige betydningen av langsiktig satsing på FoU innen miljøvennlig energi illustreres
godt av TiZir Titanium & Irons pilotprosjekt som fikk tilsagn om 260 mill. kroner fra Enova rett før jul
2021. Bedriften produserer titanslagg og jern, med et CO2-utslipp på 272 tusen tonn i 2020. TiZir har i
flere år arbeidet for å erstatte kull brukt i produksjonen med hydrogen. Målet er klimanøytral
produksjon i 2050. Finansieringen er nå på plass for bygging av et nedskalert demonstrasjonsanlegg
der 85 prosent av kullforbruket erstattes med hydrogen. Bak dette prosjektet ligger en årelang
satsing på FoU, gjennom deltakelse som partner i flere kompetanseprosjekter finansiert av
Forskningsrådet. Satsingen begynte i 2007 (prosjekt ROMA), fortsatte med prosjektene GassFerroSil
1 og 2 og skjer i dag i prosjektet Reduced CO2. TiZirs hydrogenprosjekt er det første av to norske
prosjekter som inngår i et europeisk IPCEI-prosjekt (Important Project of Common European Interest)
for industriell bruk av hydrogen.

Energipartner til utslippsfri byggeplass
Bygg- og anleggsbransjen slipper ut 2 mill. tonn CO2 hvert år; en betydelig andel av landets
klimagassutslipp. Fremtidens bygge- og anleggsplasser er utslippsfrie, og sektoren vil derfor bli mer
og mer avhengige av gode lademuligheter og tilgang til nok strøm og høy nok effekt. Denne
utfordringen tar PILOT-E-prosjektet Energipartner til utslippsfri byggeplass tak i. Prosjektet samler
åtte partnere inkludert entreprenører, maskinleverandører og nettselskap. De arbeider med å utvikle
digitale grensesnitt, med integrering og styring av batteri i energiløsningen, og ser på hvordan
termisk energi kan utnyttes for å tilgjengeliggjøre elektrisk energi. Prosjektet ser også på utvikling av
standarder og kravspesifikasjoner som må på plass for en effektiv overgang til utslippsfrie
byggeplasser. Prosjektet startet opp i 2020 og ledes av Eviny (tidl. BKK). Ved årsskiftet var 5
byggeplasser utstyrt med Evinys nye ladeløsning. Gjennom prosjektet har Eviny utviklet 3
generasjoner av ladeløsninger ved uttesting og erfaringsinnhenting på flere piloter, samt testet ut 4
ulike batteriløsninger. Siden oppstart av prosjektet i 2020 har Eviny levert utstyr til 11 prosjekter i
Bergensområdet og Oslo. Rett før jul 2021 inngikk Eviny samarbeid med Ramirent AS for å etablere
en nasjonal «utleiepool» der Ramirent tilbyr Evinys ladeløsninger som nå rulles ut i stor skala
sammen med et bredt spekter av utslippsfritt utstyr.

Effekten av politiske virkemidler som kan støtte overgangen til null- og lavutslippsbiler i Norge
Transport står for en høy andel av utslippene av klimagasser, og en innfasing av kjøretøy med null
eller svært lave klimautslipp vil være et sentralt bidrag til å nå klimamålene. Gjennom
forskerprosjektet Driving towards the low-emission society har Stiftelsen Frischsenteret for
samfunnsøkonomisk forskning m.fl. skaffet kunnskap om effektene av politiske virkemidler som
støtter overgangen til null- og lavutslippsbiler i Norge. Bl.a. undersøkes effekten av rushtidsavgiften
som ble innført for tradisjonelle biler i Bergen i 2016, mens elbiler var fritatt for bompenger.
Forskningen viser at de økte takstene førte til en stor reduksjon i trafikken i rushtiden, og lavere
konsentrasjoner av lokal luftforurensning. Mens nettoeffekten av rushtidsavgiften på totalt bilhold
var nær null, økte elbilholdet: omtrent 1/3 av økningen i elbileierskap mellom 2014 og 2017 blant
husholdninger hvor minst én person må passere bomringen på vei til jobb kan tilskrives
rushtidsavgiften. Effekten er størst for rike og høyt utdannede, husholdninger med barn, lang
avstand til jobb og dårlig tilgang til kollektivtransport. Resultatene viser at rushtidsavgift er en
effektiv måte å redusere utslipp og promotere grønn teknologi på, men at fordelingsvirkningene kan
være uheldige. Prosjektet har videre undersøkt hvilken rolle eksponering for bompenger og
kollektivfelt på arbeidsreisen spiller for bileierskap, kjøring, subsitusjonsmønstre mellom ulike
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bilmodeller og hvilken rolle elbiler spiller for beslutninger om kjøring og bileierskap på
husholdningsnivå.

Geofencing og C-ITS som verktøy for trafikkstyring
Biltrafikk i byene er en stor samfunnsutfordring som påvirker fremkommelighet, sikkerhet og miljø.
Dette var noe av bakgrunnen for GeoSUM, et innovasjonsprosjekt hvor Statens vegvesen i samarbeid
med Q-Free, Volvo, SINTEF og NTNU ville undersøke nytten av å bruke såkalt geofencing for
trafikkstyring og trafikantinformasjon. Geofencing er en metode for å lage digitale soner, hvor man
eksempelvis kan ha egen fartsgrense innenfor et avgrenset geografisk område, uten fysisk
infrastruktur. Geofencing nevnes ofte i forbindelse med veiprising, men har også andre potensielle
bruksområder innenfor dynamisk trafikkregulering. I dette prosjektet valgte prosjektpartnerne ut to
caser: vegbruksavgift i lavutslippssoner og dynamisk fartstilpasning rundt skoler. I en av pilotene
testet prosjektpartnerne integrert geofencing-teknologi i nyere kjøretøy, hvor hybride kjøretøy
automatisk byttet til elektrisk kjøring i lavutslippssoner og automatisk reduserte farten når bilen kom
inn i en skolesone. I den andre piloten ble det testet ettermontering av utstyr i bilene til
testpersonene, som ga sjåføren løpende informasjon om kjøremønster og (økonomiske) insentiver til
ønsket kjøreadferd. Resultatene fra pilotene viser høy aksept for begge teknologiformene og begge
reguleringene, og dokumenterer også endret kjøreadferd i piloten med ettermontert utstyr.
Prosjektet konkluderer selv med potensiell stor nytteverdi, men for å kunne ta i bruk teknologien i
utstrakt grad er det en forutsetning med standardisering og samarbeid med næringslivet.
Resultatene fra prosjektet videreutvikles i ytterligere to prosjekter, hvorav ett Pilot-T-prosjekt.
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6. Vedlegg – kunnskapsgrunnlag og sentrale
dokumenter
Porteføljen dekker flere tematiske områder med mange ulike trender som er oppsummert under
gjennomgangen av de respektive temaene i delporteføljene i kapitlene 3.1 til 3.3.
Eksempler på viktige kunnskapsgrunnlag og førende dokumenter er:
Sentrale norske politiske og strategiske dokumenter:










Meld. St. 4 (2018-2019) Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og Stortingets
behandling av denne, jf. Innst. 164 S (2018-2019)
Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030, og Stortingets behandling av denne jf.
Innst. 325 S (2020-2021)
Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser
(energimeldingen). Meldingen ble lagt frem av Solberg-regjeringen i juni 2021, og utgjør et
viktig kunnskapsgrunnlag. Støre-regjeringen har varslet at en tilleggmelding vil legges frem
før saken behandles i Stortinget.
Meld. St. 20 (2020-2023) Nasjonal transportplan 2022 – 2023, og Stortingets behandling av
denne, jf. Innst. 653 S (2020-2021)
Energi21 (2018)
Transport21 (2019)
Prosess21 (2021)
Den forrige regjeringens hydrogenstrategi. Strategien ble lagt frem av Solberg-regjeringen,
men det legges til grunn at hovedlinjene i denne har relativt bred oppslutning. Stortinget
vedtok bl.a. i forbindelse med behandlingen av Prop 1 S (2020-2021) å øremerke midler for å
følge opp hydrogenstrategien, jf. Innst. 9 S (2020-2021).

Kunnskapsgrunnlag og analyser





Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling (Miljødirektoratet, Klimatiltak og utslippsbaner
mot 2030, (rapport M386, 2016)
Klimakur 2030 (M-1625, 2020)
NVE (2021): Langsiktig kraftmarkedsanalyse (2021-2040)
Forskning for bærekraftig samfunns-og næringsutvikling (Forskningrådet 2017-2020)

EUs strategiske dokumenter







EU-kommisjonens A Clean Plant for All
EU-kommisjonens lang tids visjon om klimanøytralt EU i 2050 (2050 long-term strategy,
2018)
EU's Ren energi til alle (Clean Energy for all Europeans package, 2019)
EUs grønne pakke (Green Deal)
SET (Strategic Energy Technology) planen
EUs mobilitetsstratgi (Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport
on track for the future)

Andre internasjonale dokumenter
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Nordic Energy Technology Perspectives 2016 fra Nordisk Energiforskning
IEAs World Energy Outlook 2021
Energy Technology Perspectives IEA ETP2020
Clean Energy Innovation (part of ETP 2020)
CCUS in Clean Energy Transitions (Flagship report ETP 2020)
CSLF TRM (2017)
The World Cities Report 2020 - The Value of Sustainable Urbanization?
IPBES/IPCC (2021): Biodiversity and climate change
ITF Transport outlook 2021
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7. Vedlegg - resultater fra investeringsporteføljen
Resultater for hele investeringsporteføljen
Prosjektledere, doktor- og
postdoktorstillinger

2015-2019

2020

453

480

546

Gjennomsnittsalder

49

49

49

Andel kvinnelige prosjektledere (%)

29

30

30

161

180

159

Menn

107

115

101

Kvinner

55

66

58

79

53

43

Menn

59

36

32

Kvinner

59

36

32

Monografier

117,4

199

154

Rapporter/artikler i antologier

134,2

214

142

Artikler i tidsskrifter

448

590

632

Tidsskrifter nivå 1

317,8

394

448

Tidsskrifter nivå 2

130,2

196

184

Andre allmenne og brukerrettede
formidlingstiltak

6918,6*

1916

2005

Innovasjonsresultater (nye produkter,
tjenester, metoder, patenter, etc.)

434

556

375

Antall prosjektledere

Doktogradsstipend (årsverk)

Postdoktorer (årsverk)

2021

Vitenskapelig publisering

* CICEP ble omtalt omkring 1700 ganger i ulike medier i forbindelse med klimaforhandlingene i 2015
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Beskrivelse

EnergiX
2020
2015-19

Climit
2015-19 2020

2021

309

340

78

2021

FME
2015-19 2020

2021

59

59

10

11

Transport2025
Totalt
2015-19 2020 2021 2015-19 2020

2021

Prosjekter, utlysninger og innvilgning
Totalt antall aktive prosjekter
Forskerprosjekt
Innovasjonsprosjekt i næringsliet (IPN)
Kompetansebyggende prosjekt i næringslivet (KSP-K)
Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i
samfunn og næringsliv (KSP-S)
Internasjonalt

295

60

91

416

438

476

46

48

46

33

22

18

20

11

9

99

81

73

93

107

144

5

11

9

8

28

39

106

146

192

65

67

88

15

9

9

5

6

4

85

82

101

4

2

2

4

8

14

2

10

22

4

9

12

7

7

13

4

11

16

29

10

11

93

73

FME
Annet, herunder koordiering- og støtteaktivitet

43

10
87

78

46

16

8

6

11
10

7

21

113

