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Forskningsrådet er myndighetenes viktigste rådgiver på FoU

• Investere ~11 milliarder til de beste prosjektene

• Løse store samfunnsutfordringer

• Gjøre den beste forskingen og innovasjonen som mulig

• Skape sterke forskningsmiljøer

• Forsking av fremste kvalitet og høy relevans

• Bærekraftig verdiskaping for bedrifter

• Bidra til at forskningen tas i bruk
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Forskningsrådet 
- Forskning og innovasjon for bærekraftig utvikling

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning skapes, 
brukes, utfordres, verdsettes og deles av alle slik at det 
faktisk bidrar til omsetning og et mer bærekraftig samfunn 



Oppstrøms olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel 
- Fra grunnforskning frem til kommersialisering

PETROMAKS 2 DEMO2000

Grunnforskning
Industriell 
Forskning

Eksperimentell 
utvikling

Kommersialisering

PETROSENTER
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1. Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering 
og miljø

2. Undergrunnsforståelse

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

4. Produksjon, prosessering og transport

5. Storulykker og arbeidsmiljø

Stort fokus på energieffektivisering og reduksjon 
av klimagassutslipp på norsk sokkel

03.06.2021
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Offshore Petroleumsforskning
- Prioriteringer



Rapport om reduksjon av klimagassutslipp fra norsk sokkel

• Utslippsreduksjon fra energiproduksjonen er det 
enkeltbidraget som kan ha størst effekt

• Økt energieffektivitet innen en rekke nye teknologier

• Teknologiene er tilgjengelig for sluttbrukerne før de 
er kommersielle

• Risikofaktorer for at teknologi ikke når ferdig produkt
• Felttester og tilgang på feltdata

• Villighet til endring, regelverk og kvalitetskrav hos sluttbruker

• Kostnader er største barriere for å ta ny teknologi i bruk

Energieffektivisering og reduksjon av 
klimagassutslipp fra norsk sokkel

5

Analyse av offentlig petroleumsforskning (2015-2018)

• 60 prosent av prosjektene i PETROMAKS 2 og DEMO2000 
bekreftet potensiale, hvis teknologien tas i bruk



• Løpende utlysninger for industrien

• Innovasjonsprosjekt i næringslivet

• Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

• Skattefunn

• Kommende utlysninger akademia

• Kompetansebyggende prosjekt for 
næringslivet  

• Forskerprosjekter

• Forskningssenter for petroleum

www.forskningsradet.no/utlysninger
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Hvordan legger forskningsrådet til 
rette for teknologiutvikling



Tema 1 - Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø:

• Oljevernberedskap

• Integrerte miljømonitorerings- og modelleringssystemer

Tema 4 - Produksjon, prosessering og transport:

• Integrert monitorering og overvåking

• Ubemannede operasjoner, autonome systemer og beslutningsstøtte 

• Undervannsteknologi

Tema 5 - Storulykker og arbeidsmiljø:

• Metoder for helhetlig barrierestyring og – overvåkning 

• Forenklet og forbedret risikostyring

• Indikatorer for storulykkerisiko

Andre program, som:

• IKT Pluss, Hav, Forskningssentre (SFI, SFF), Infrastruktur
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Lekkasjedeteksjon på havbunnsanlegg
- Aktuelle temaområder innen petroleum



Rundt 40 av 530 bevilgede prosjekter er relevant for 
deteksjon av hydrokarbonlekkasjer fra havbunnsinstallasjoner

• 13 av prosjektene er direkte målrettet 

Majoriteten av prosjektene ligger innenfor:

• Subsea målesystemer

• Punktdeteksjon

• Distribuert målesystem

• Vannsøyle

• Biologiske sensorer

• Akustiske sensorsystem, Droner, ROV 

• Overflate

• Radar, IR sensorer

• Satellitt 
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Lekkasjedeteksjon på havbunnsanlegg
- Relevante prosjekter (2010 – 2020)

Foto: Kimberly C. Mayes



METAS AS, Equinor, Kongsberg Maritime, Aker Solutions, Christian Michelsen Research, 
Universitetet i Bergen, Petrobras, Federal University Rio de Janeiro

Utvikle og demonstrere neste generasjon aktiv akustiske metodikk for deteksjon av 
hydrokarbon-lekkasje ved hjelp av bredbåndsakustikk
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Neste generasjon subsea hydrokarbon lekkasjedeteksjon 
basert på et bredbånd aktiv akustikk sensor system (L-BAS)

• Kostnadseffektiv overvåking, gjennom vid 

områdedekning

• Høy akustisk følsomhet for 

hydrokarbonlekkasjer i vann

• Fleksibel teknologi som støtter en rekke 

applikasjoner 

• Innebygd autonomi som sikrer overvåkning 

i lange perioder

• Målinger i eller nær sanntid

• Fleksibilitet i forhold til vanndyp



NORCE, Universitetet i Washington

Bruke ESP (Environmental Sample Processor) for å påvise endringer i sammensetning 
av mikrobiell biologisk mangfold, ved å målrette mot spesifikke mikrobielle gener 
involvert i biologisk nedbrytning av olje for tidig deteksjon av oljeforurensning
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Gjennomføring av gen-basert analyser på en ubemannet geno-
sensor teknologi platform for offshore marint miljø overvåking

Foto: NORCE

• Finne mikrobielle funksjonelle gener 

• Vurdere innflytelsen av miljøvariabler 

• Tilpassede mikrobielle gen-baserte analyser

• Kompakt måleenhet, med spesielle DNA-strukturer

• Muliggjøre ubemannet in-situ miljøovervåking



NORBIT APTOMAR AS, Equinor, Vår Energi

Et nytt system for multisensorer med automatisk deteksjon av oljesøl under boring, 
for produksjonsenheter, skytteltankere og terminaler, for nær og lang rekkevidde

11

Aptomar multi-sensor Oil Spill Detection tracker (AOSD) for TCMS

Illustrasjon: Aptomar

• Automatisk deteksjon av oljesøl

• Redusere antall falske positive 

deteksjoner

• Henter data fra flere sensorkiler

• IR, satellitt, radarer

• meteorologiske sensorer

• subsea prosess-sensorer 



Universitetet i Bergen, ca. 20 partnere fra universitets-, høyskole- og instituttsektoren, 
industribedrifter, nasjonale myndigheter og industriklynger

Skape en fleksibel, robust, energieffektiv og kostnadseffektiv smart 
sensornettverksplattform for marine målinger og datahåndtering
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SFI Smart Ocean - Fleksibel og kost-effektiv monitorering for 
forvaltning av et bærekraftig og produktivt hav

Illustrasjon: 
Universitetet i Bergen

• Overvåking på og rundt undervannsinstallasjoner

• Autonome smarte undervanns-sensorer

• Store mengder informasjon om havmiljøet og offshore 

installasjoner

• Avansert dataanalyse

• Varselsignal om hendelser og anomalier

• Beslutningsunderlag for tiltak og intervensjon



Havforskningsinstituttet, SINTEF, UiT, FFI, Nansensenteret NERS, UiB, Norges Fiskarlag, 
NORCE, Uni Research, CMR, Aker BP og Equinor

Kabelobservatorium på havbunnen for følge med på livet i havet og miljøet på tvers av 
kontinentalsokkelen, for å vurdere tilstand og dynamikk i det marine miljøet og dets 
bioproduksjon, til støtte for bærekraftig forvaltning
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Lofoten-Vesterålen kabelobservatorium – LoVe Infrastruktur 

Foto: Geir Pedersen / Havforskningsinstituttet

• Observasjonsplattformer på havbunnen 

• Samle data om havets fysikk, kjemi og biologi

• Fra havbunnen til overflaten

• Egen sensor for metan

• Strømning av data til land

• Også lyd og bilde

Foto: 
Havforskningsinstituttet
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Informasjon om prosjekter bevilget av Forskningsrådet: 

//prosjektbanken.forskningsradet.no

Ta gjerne kontakt om dere ønsker mer informasjon! 

Kimberly C. Mayes / kcm@rcn.no


