
Husk å komprimere bilder og presenstasjon med  (bilde av knappen) knappen i Shape format fanen

Petroleum i Forskningsrådets 
Næringsrettede utlysninger 2022

Øyvind Veddeng Salvesen

Kimberly C. Mayes

                       

• PETROMAKS 2

• DEMO 2000

https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview
https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview
https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview
https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview


1 Om petroleumsforskning, teknologiutvikling 
og demonstrasjon

3 Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet (IPD)

5 Prosjekteksempler

7 Videohilsen fra Mari Sundli Tveit

2

4 Søknadsbehandling, kriterier og krav 

6 Eventuelle spørsmål og svar

2

Agenda

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)



Tekniske tips

Justere bilde                                      Justere lyd          Stille spørsmål

Ved problemer – refresh nettleseren

Ytterligere spørsmål: ip-n@forskningsradet.no 



Mål for forskning, teknologiutvikling og demonstrasjon 
innen petroleumssektoren
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Samfunnsmål:

Bærekraftig forvaltning av miljø, 
ressurser, natur og arealer

Bærekraftig og konkurransedyktig 
norsk Petroleumsindustri

Kompetanse og industri i 
verdensklasse innenfor norske 
havnæringer

Anvendelsesområde:

Prosjekter skal ha kobling til 
problemstillinger tilknyttet 
petroleumsvirksomheten i åpne 
områder på norsk kontinentalsokkel

For problemstillinger knyttet til 
sikkerhet i norsk petroleumsindustri 
er også landanlegg relevant
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Aktuelle søknadstyper for Petroleum i 2022

Kompetanse- og 
samarbeidsprosjekt 

Utvikle ny kunnskap og bygge 
forskningskompetanse som 

samfunnet eller næringslivet 
trenger for å møte viktige 

samfunnsutfordringer.

Forskerprosjekt
Fremme fornyelse og utvikling i 
forskningen innenfor alle fag og 

tematiske områder

Innovasjonsprosjekt 
i næringslivet

Fremme verdiskaping og fornyelse 
i næringsliv og offentlig sektor

IP-N: Innovasjonsprosjekt
IP-D: Demonstrasjonsprosjekt

Grunnforskning Anvendt forskning
Industriell forskning 
og Eksperimentell 

utvikling



Temaområder i petroleumsporteføljen

Reduksjon av klimagasser, 
energieffektivisering og miljø

Undergrunnsforståelse

Boring, komplettering, intervensjon og 
permanent avstengning av brønner (P&A)

Produksjon, prosessering og transport

Storulykker og arbeidsmiljø

6
Illustrasjon: Equinor ASA



Vi ønsker å bevilge minst 35 millioner kroner til prosjekter som er 
rettet mot energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp 
knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel i 2022

Gjelder på tvers av utlysningene:

• Innovasjonsprosjekt i næringslivet

• Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 

• Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

• Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og 
næringsliv

Må redegjøre for hva dere ser for dere av totale 
utslippsreduksjoner for teknologien(e) som prosjektet skal utvikle 

Energieffektivisering og reduksjon av 
klimagassutslipp på norsk sokkel

Foto: Harald Pettersen, Equinor



Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N)

Foto : ConocoPhillips



Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Formål:
Stimulere bedrifter til økte investeringer i 
Forskning og Utvikling

Bidra til fornyelse, verdiskapning og 
bærekraftige innovasjoner hos bedriftene

Samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny 
kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig

LØPENDE

Søknadsfrister 2022:

• 9. mars

• 14. september



Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Energi, 
transport og 

lavutslipp
Petroleum Hav

• Prosjektvarighet: 2 - 4 år

• Støtte: min 2 millioner kroner, maks 16 millioner kroner

• Prosjektoppstart må være senest 4 måneder etter 
melding om bevilgning

• En felles utlysning innen flere temaområder

Ca. 1,27 mrd. kroner til prosjekter innenfor:

Foto: Badger Explorer AS

Industri og 
tjeneste-
næringer

Muliggjørende 
teknologier

Landbasert mat, 
miljø og 

bioressurser



Skal løse en utfordring eller et behov hos en bedrift

Søkes av bedrift i samarbeid med minst én 
samarbeidspartner fra industrien eller én FoU-leverandør

Må inneholde forskning

• Kan omfatte rekrutteringsstillinger

Prosjektene skal bidra til bærekraftig utvikling innenfor 
FNs bærekraftsmål

Kan søke om inntil 50 % av prosjektkostnadene

Støtten må være utløsende for FoU-aktivitetene

Kort om Innovasjonsprosjekter i 
næringslivet (IPN)

Illustrasjon: Aker Solutions AS

Webinarer om IPN-utlysningen 2022

Søkerwebinar for bedrifter: Praktisk gjennomgang av søkeprosessen 
for Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022 (forskningsradet.no)

Søkerwebinar for bedrifter: Bærekraft som tildelingskriterie
(forskningsradet.no)

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/sokerwebinar-for-bedrifter-praktisk-gjennomgang-av-sokeprosessen-for-innovasjonsprosjekt-i-naringslivet-2022/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/sokerwebinar-for-bedrifter-barekraft-som-tildelingskriterie/


Tematiske føringer:

• Utlysningen rettes mot et av de 5 
del-temaene

Strategiske føringer:

• Øremerkede midler til prosjekter 
som har energieffektivisering og 
reduksjon av klimagassutslipp på 
norsk sokkel som hovedformål

Prioriteringer:

• Prioritering av prosjekter ut fra 
effekt på bærekraft og miljø blant 
søknader med lik kvalitetsvurdering

• Prioritering av prosjekter med 
kvinnelig prosjektleder blant 
søknader med lik kvalitetsvurdering

Søknadsfrister:

• 9. mars

• 14. september

Tema 1

Red. av klima-
gasser, energi-

effektivisering og 
miljø

Tema 2

Undergrunns-
forståelse

Tema 3

Boring, 
komplettering, 

intervensjon 
og P&A

Tema 4

Produksjon, 
prosessering og 

transport

Tema 5

Storulykker og 
arbeidsmiljø

Reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering

FNs Bærekraftsmål

Sektorovergripende samarbeid mellom energi- og 
petroleumsforskning og/eller CO2-håndtering

PETROMAKS 2: 
87 mill. kroner til 
Innovasjonsprosjekt i næringslivet



Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet (IP-D)



Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Formål:

Forsterke næringslivets egen satsing på å 
demonstrere ny teknologi for anvendelser med 
høy samfunnsøkonomisk nytte.

Prosjektene skal bidra til å sikre kompetanse, 
arbeidsplasser,  verdiskaping og en 
konkurransedyktig industri.

Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid 
mellom aktørene i næringslivet.

LØPENDE

Søknadsfrister 2022:

• 9. mars

• 14. september



Demonstrasjonsprosjekt i 
næringslivet

Petroleum Maritim
Landbasert 

mat, miljø og 
bioressurser

• Prosjektvarighet: 1 - 3 år

• Støtte: min 1 mill. kroner, maks 16 mill. kroner

• Løpende mottak av søknader, men tildeling til de beste 
prosjektene vil skje to ganger i løpet av året, henholdsvis i 
slutten av juni, og i midten av desember.

• Prosjektoppstart må være senest 6 måneder etter melding 
om bevilgning.

• En felles utlysning for de tre temaene som er nevnt.

• Ca. 120.millioner totalt, hvorav 90 millioner er avsatt til 
petroleum.

Foto: Badger Explorer ASFoto: Equinor



Bygger på en konkret innovasjon hos bedriftene som deltar i prosjektet. 

• nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å 
levere produkter og tjenester på. 

• Innovasjonen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye 
egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser.

Demonstrasjonsprosjekter inneholder FoU-aktiviteter som er definert under 
kategorien Eksperimentell utvikling i Statsstøtteregelverket. Det er ingen krav til 
forskning.

Støtte gis i henhold til Eksperimentell utvikling, fra 25-45% avhengig av bedriftens 
størrelse. Støttegraden beregnes for hver enkelt aktør og deres kostnader i 
prosjektet, og ikke ut ifra prosjektets totalkostnader.

Prosjektene skal ha samarbeid med minst én annen bedrift eller aktør i 
verdikjeden. Disse kravene varierer noe mellom temaene. 

Det skal foreligge støttebrev (Letter of Intent/Letter of Interest) som bekrefter 
samarbeid dersom prosjektet skulle få bevilging. Samarbeidspartnerne skal 
vanligvis bidra med finansielle og faglige forpliktelser til prosjektet.

Hva kjennetegner et 
Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet?



Prosjektet defineres under kategorien Eksperimentell utvikling i 
Statsstøtteregelverket. For petroleumsnæringen betyr det at 
teknologien bør være på TRL-nivå 3 eller høyere ved prosjektstart, slik 
at ved prosjektslutt har teknologien nådd TRL 4 eller høyere.

Primært skal prosjektet teste ut en ny teknologi offshore, men det kan 
også gjennomføres på land, dersom det er mer hensiktsmessig. Testing 
kan også gjennomføres i utlandet.

Leverandørindustrien søker og eier prosjektet. 

Det skal foreligge støttebrev (Letter of Intent/Letter of Interest) fra 
samarbeidspartner. For Petroleum er det krav om at dette er en 
sluttbruker av teknologien, som:

• Oljeselskap

• Rederi

• Riggselskap

• Andre aktører på sokkelen

Spesifikke krav for Petroleum (DEMO 2000)

Illustrasjon: Eelume



Tematiske føringer:

• Utlysningen rettes mot en av de fem del-
temaene

Strategiske føringer:

• Øremerkede midler til prosjekter som 
har energieffektivisering og reduksjon av 
klimagassutslipp på norsk sokkel som 
hovedformål

Særskilte prioriteringer:

• Kostnadseffektiv nedstenging av 
oljebrønner (P&A)

• Prosjekter som er modne for en tidlig 
oppstart og gjennomføring

• Prosjekter som sikrer arbeidsplasser, 
kompetanse og verdiskaping for 
petroleumsnæringen i Norge

• innebærer samarbeid av en vesentlig 
karakter, ikke rent proforma

90 millioner kroner til 
Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Tema 1

Red. av klima-
gasser, energi-

effektivisering og 
miljø

Tema 2

Undergrunns-
forståelse

Tema 3

Boring, 
komplettering, 

intervensjon 
og P&A

Tema 4

Produksjon, 
prosessering og 

transport

Tema 5

Storulykker og 
arbeidsmiljø

Søknadsfrister:

9. mars

14. september



Krav til utforming:

• Søknaden skal opprettes og sendes inn 
via Mitt nettsted. 

• Søknaden og alle vedleggene skal 
skrives på norsk eller engelsk

• Alle vedleggene skal være i PDF-format 
og lastes opp som vedlegg i 
søknadsskjema. 

Obligatoriske vedlegg:

• Prosjektbeskrivelse (maks 10 sider). 

• Partneropplysninger 
for prosjektansvarlig og for hver av 
samarbeidspartnerne. 

• CV for prosjektleder og andre sentrale 
prosjektmedarbeidere. (maks fem CV-
er). 

• Kun for Demonstrasjonsprosjekt: 
Intensjonsbrev fra alle registrerte 
samarbeidspartnere. 

Krav til utforming og maler IPN og IPD

NB. Nye maler i 2022



Behandlingsprosedyre:

• Søknadene med vedlegg blir gjort 
tilgjengelig i en digital nettportal for 
eksterne fageksperter. 

• Hvert prosjekt vurderes av minst 3 
habile fageksperter og av 
saksbehandler/fagrådgiver i 
Forskningsrådet. 

• Prosjektene legges frem for 
behandling i porteføljestyret som 
beslutter hvilke prosjekter som 
støtte. 

• Vektlegger å oppnå en balansert 
portefølje av prosjekter innenfor 
sine ansvarsområder, også sett i lys 
av pågående prosjekter, 
budsjettrammer og eventuelle 
søknader fra andre utlysninger. 

Vurderingskriterier

Både Innovasjonsprosjekter og Demonstrasjonsprosjekter 
vurderes etter fire kriterier:
• Forskning og Innovasjon
• Virkninger og effekter eksterne fageksperter
• Gjennomføring

• Relevans for utlysningen → Forskningsrådet

Utlysningsteksten beskriver nærmere hva som ligger under disse fire 
kriteriene. Det er lurt å sette seg inn i disse, slik at dere skriver en 
prosjektbeskrivelse som best mulig besvarer det ekspertene vurderer. 

Malen for prosjektbeskrivelse er bygd opp omkring disse fire 
vurderingskriteriene. 

Det er ulike maler for de to prosjekttypene, og noe ulike punkter under 
kriteriene 
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ACS: Always-clean Cooling System - Empig AS

Foto: Empig AS

Innovasjonen

• Ny metode for å håndtere både voks og hydrater i et kaldt regime.

• Muliggjør flerfase-transport ved omgivelsestemperatur (cold-flow).

Utfordringer

• Dagens metoder for transport av hydrokarboner fra brønn til videre 
prosessering er basert på å holde rørstrømmen varm og kjemisk inhibert 
(tilsatt kjemikalier) for å unngå voks- og hydratavsetninger.

Virkninger og effekter

• Muliggjør subsea tie-back over lengre avstander. 

• Fjerner behovet for kjemikalier, energi til oppvarming og store mengder 
isolasjonsmaterialer. Teknologien vil kunne gi store miljøgevinster.

Innovasjonsprosjekt Demonstrasjonsprosjekt

2017 2018 2019 2020 2021 2022



Spørsmål og svar
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Innovasjonsprosjekt

Kimberly C. Mayes, kcm@forskningsradet.no

Demonstrasjonsprosjekt

Øyvind Veddeng Salvesen, ovs@forskningsradet.no

mailto:kcm@forskningsradet.no
mailto:kcm@forskningsradet.no


Kontaktinformasjon utlysninger 
Petroleum 2022
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Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø

• Lars Erik Walle, lew@forskningsradet.no

Undergrunnsforståelse

• Ingrid Anne Munz, iam@forskningsradet.no

Boring, komplettering, intervensjon og P&A

• Øyvind Veddeng Salvesen, ovs@forskningsradet.no

• Halil Øzarpa, oeha@forskningsradet.no

Produksjon, prosessering og transport

• Kimberly C. Mayes, kcm@forskningsradet.no

• Inger-Lise Rismark, iri@forskningsradet.no

Storulykker og arbeidsmiljø

• Espen Forsberg Holmstrøm, efh@forskningsradet.no


