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1
Målrettet 
petroleumsforskning

2
Olje og gass i det 21. 
århundre (OG21)

3
Noen eksempler relevant 
for oljevern

4
Andre kilder til FoU-støtte hos 
Forskningsrådet



Grunn-
forskning

Anvendt 
forskning

Teknologiutvikling/Demo/Pilot

PETROMAKS 2 (forskning og innovasjon)
Budsjett: 276 mill. kroner
Søkere fra norske forskningsaktører og næringsliv

Innovasjon

DEMO 2000 (teknologiutvikling og demonstrasjon)
Budsjett: 70 mill. kroner
Søkere fra norsk næringsliv (hovedsakelig)

PETROSENTER (forskning)

Budsjett: 32,5 mill. kr
ARCEx (UiT)
National IOR-centre (UiS)
LowEmission (Sintef Energi)

Forskningsrådets målrettede satsinger innen petroleum

Relevans for norsk sokkel



Grunn-
forskning

Anvendt 
forskning

Teknologiutvikling/Demo/PilotInnovasjon

Forskningsrådets målrettede satsinger innen petroleum

- Forskningsorganisasjoner
- Høy vitenskapelig kvalitet

- Forskningsorganisasjoner
- Støtte fra industri
- Fokus på vitenskapelige 

resultater som har relevans 
for industrien på norsk sokkel

- Ikke oppdragsforskning 

- Bedrifter
- Fokus på utvikling av 

teknologi/tjenester
- Prosjektene må inneholde 

forskningselementer

- Bedrifter
- Fokus på demonstrasjon og 

testing av nyutviklet 
teknologi/tjenester

- Prosjektene må inkludere 
samarbeid med 
sluttbruker-partnere
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Avdeling for petroleum – budsjett 2019

Budsjett petroleumsaktiviteter (mill. kroner) Budsjett departement (mill. kroner)
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OG21 påvirker offentlig og privat forskning og 
teknologiutvikling

https://www.og21.no/

https://www.og21.no/


Tematiske prioriteringer hos PETROMAKS 2 og 
DEMO 2000:

1. Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering 
og miljø

2. Leting og økt utvinning

3. Boring, komplettering og intervensjon

4. Produksjon, prosessering og transport

5. Storulykker og arbeidsmiljø

Tema for forskning og innovasjon følger opp OG21-strategien



OG21 løfter frem følgende teknologibehov med 
direkte relevans for oljevernberedskap:

1. Nordområdene: Olje i islagte farvann

2. Nordområdene: Vinterisering av utstyr

3. Responsteknologier tilpasset høye bølger

4. Subsea injeksjon av dispergeringsmidler

5. Teknologier for subsea lekkasjedeteksjon

Tema for forskning og innovasjon følger opp OG21-strategien
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Noen eksempler på oljevern-prosjekter

Foto: SINTEF Ocean AS

Illustrasjon: Kongsberg Satellite Services AS

Foto: Blue Impact AS

Foto: Apollon/UiO



17.09.2019 10

Andre satsinger som støtter forskning og teknologiutvikling 
med relevans for oljevern
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SkatteFUNN – muligheter for FoU-støtte til bedrifter

• SkatteFUNN er en ordning som administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med 
Skatteetaten

• Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få en andel av prosjektkostnadene som skattefradrag:

– Små og mellomstore kan få 20 prosent

– Store bedrifter kan få 18 prosent

• Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder, men et SkatteFUNN-
prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, 
tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften

• For å søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften 
faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten 
gjennom skatteoppgjøret.
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Kilder til mer informasjon

http://www.forskningsradet.no/
https://www.skattefunn.no/
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Takk for meg!

Andreas Q. Nielsen
Seniorrådgiver petroleum
aqn@forskningsradet.no

mailto:aqn@forskningsradet.no

