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The Research Council of Norway
– our roles

• Adviser to the government

• Research funding

• Networking and dissemination

• International cooperation



The Research Council of Norway
– a key player in Norwegian R&D 

• Covers

• all subjects and disciplines

• all thematic areas

• from basic research to research-based 
innovation 
and commercialisation



PETROMAKS 2

Hovedmålsettingen er ny kunnskap og teknologi som 
gir optimal utnyttelse av de norske 
petroleumsressursene og som gjør norsk sokkel 
konkurransedyktig på kostnad, klimagassutslipp og 
miljø sammenlignet med andre petroleumsprovinser. 

Budsjett 2019: 277,4 mill. kroner (OED, KD, ASD)
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DEMO2000

Programmet har som formål å demonstrere og 
kvalifisere ny teknologi og nye systemer i nært 
samarbeid mellom leverandørindustrien, oljeselskaper 
og forskningsinstitutter. 

Budsjett 2019: 70 mill. kroner fra OED
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PETROSENTER

Forskningssenter for petroleum (PETROSENTER) er en 
ordning med næringsrettede, tematiske 
forskningssentre. Forskningssentrene er kjennetegnet 
ved en konsentrert, fokusert og langsiktig 
forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse 
definerte og avgrensede utfordringer for utnyttelse av 
petroleumsressursene. 

Budsjett 2019: 32,5 mill. kroner (OED, UD) 
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Oppstrøms olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel 
fra grunnforskning frem til kommersialisering

PETROMAKS 2 DEMO2000

Grunnforskning
Industriell 
Forskning

Eksperimentell 
utvikling

Kommersialisering

PETROSENTER



Hele 
porteføljen
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Portefølje petroleum – målrettet og øvrig
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Aktørbildet
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Hvor går pengene innen petroleum?

32 %

46 %

22 %

Bevilgning fra målrettede aktiviteter 
i perioden 2017-2019

(totalt 1,2 mrd. kroner)

Instituttsektor Næringsliv UoH-sektor Helseforetak



Geografisk
fordeling av 
aktørbildet
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Hvor går pengene innen petroleum?
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Tema 1
•Reduksjon av 
klimagasser, 
energieffektivisering og 
miljø

Tema 2
•Undergrunnsforståelse

Tema 3
•Boring, komplettering og 
intervensjon

Tema 4
•Produksjon, prosessering 
og transport

Tema 5
• Storulykker og 

arbeidsmiljø

Nordområdene

Reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering

Digitalisering

Utfordringer ved implementering og bruk av ny teknologi 



Tema 5 - Storulykker og arbeidsmiljø
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• Prosjekter som kan forebygge storulykker, eller 
bedre arbeidsmiljøet i petroleumsindustrien. 

• Totalportefølje innen tematikken på 100 mill. NOK

• Utløser midler på tilsammen 36 mill. NOK fra 
næringslivet

• Forskerutdanning: 11 PhD + 3 postdoc

Forebygge storulykke

Bedre arbeidsmiljø



• Forskerprosjekt: Kun åpent for tema 1 og tema 5
• 30 mill. NOK
• frist 10. februar 2021, 13:00

• Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet: 
• 100 millioner til petroleumsforskning
• Frist: 17. februar 2021, 13.00 CET

• Innovasjonsprosjekt i næringslivet: 
• 75 mill. NOK 
• Løpende utlysning
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Muligheter i 2021
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Takk


