
FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Forskningsrådets virkemidler

Seminar om havvind og miljø
Oslo kongressenter, 2. november 2021

Cristina Mihai
rådgiver - energiavdelingen
Norges forskningsråd

@forskningsradet





11,4 mrd. i 
2020



Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem
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Grønt skifte

Forskningsrådet skal investere i forskning og innovasjon 
for å oppnå:

• Rask overgang til nullutslippsamfunnet og god 
tilpasning til klimaendringene

• En sirkulær økonomi med bærekraftig produksjon, 
tjenesteyting og forbruk

• Bærekraftig bioøkonomi og forvaltning av miljø, 
ressurser, natur og arealer

• Et konkurransedyktig næringsliv som leverer 
grønne energi-, klima- og miljøløsninger til globale 
markeder
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Porteføljestyring i Forskningsrådet



Nye planer viser hva vi prioriterer og hvilke tiltak vi planlegger



997 millioner i 2020 fra ENERGIX, CLIMIT og FME



Kolumnetittel

Forskningsrådets verktøykasse



105 mill. kroner til forskning på arealer under press i
havet og kystsonen
• Webinar om utlysningen

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/arealer-under-press/

50 mill. kroner til forskning på energiomstilling og 
virknigner for samfunn, klima og natur
• Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv
• Forskningsmiljøene kan søke – krav om faktisk samarbeid med andre aktører



170 mill. kroner til 
kompetansebyggende prosjekt for 
næringslivet

• alle delområdene innen energi og lavutslipp

• minimum to bedrifter må være partnere

• partnere må stille med 20 prosent 
kontantfinansiering til finansiering av 
forskningsmiljøenes kostnader

• prosjektene kan ha varighet mellom 2 og 5 år

• anbefalt søkt beløp fra 8 til 14 mill. kroner

• Frist 9. februar



240 mill. kroner til  
innovasjonsprosjekt i næringslivet 
(IPN) innen energi og lavutslipp

• alle delområdene i porteføljeplanen 

• bedrifter kan søke - fra 2 til 20 mill. kroner i 
støtte. 

• prosjektene kan ha varighet mellom 2 og 4 år

• støttegraden styres av statsstøtteregelverket og 
vil variere fra 25 til 50 %

• forventer to frister i 2022; 9. mars og 14. 
september

• OBS: Ny mal for prosjektbeskrivelse kommer i 
desember



128 mill til marin forskning

• Effekter av forurensninger og andre 
menneskeskapte påvirkninger på 
naturmangfold, økosystemer, 
populasjoner og arter i det marine 
miljøet

• Kun godkjente forskningsorganisasjoner
kan delta

• Søknadsfrist 2. februar 2022 

• Se opptak av webinar 29.okt

Søkerwebinar: Marin forskning (forskningsradet.no)

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-marin-forskning/




Noen relevante prosjekter i porteføljen (energi- og lavutslipp)

• Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME): NorthWind

• Marine spacial planning and cumulative impacts of blue growth on seabirds (MARCIS) 

• Flere prosjekter innen landbasert vindkraft i porteføljen – noen av disse kan ha en viss
relevans også for vindkraft til havs



Isutfordringer for 
vindenergi i områder med 
kaldt klima 

Bakgrunn:

Ising på vindturbinblader er en utfordring i områder med kaldt 
klima. I tillegg til utfordringer for vindkraftproduksjonen så 
kan is som bygges opp på vindturbinbladene falle av eller 
kastes og dermed påvirke annen bruk av områdene vinterstid. 
Driftspersonalet i vindparken må forholde seg til denne faren, 
men det vil også påvirke andre utenforstående slik som 
turgåere, jegere, reindriftsutøvere. I 2018 innførte NVE nye 
krav til risikovurderinger og tiltak for vindparker som settes i 
drift i Norge.

Mål:

Hovedmålet i prosjektet er å utvikle et robust system for 
isingsvarsling som kan benyttes innenfor vindkraftbransjen for 
på en kostnadseffektiv måte redusere risikoen knyttet til iskast 
og for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for alle ulike 
brukergrupper av vindparken.

Ansvarlig organisasjon: Norconsult, Prosjektleder Karl Ove Ingebrigtsen (karl.ove.ingebrigtsen@norconsult.com)

Partnere: Norconsult, Meteorologisk Institutt, Industri

Prosjektperiode: 2020-2022

Type: Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Offentlig finansiering: 2,6 mill. kroner + 2,6 mill. kroner fra industripartnere, totalt 5.2 mill. kroner 

Nettside: www.norconsult.com / www.vindteknikk.no

Prosjektnummer: 309751

https://stopthesethings.files.wordpress.com/2018/03/ice-covered-blade.jpg
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Ta gjerne kontakt: 

cmi@forskningsradet.no
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