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Forord 

Menon Economics har på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en kartlegging av 

infrastruktur for testing, pilotering, visualisering og simulering i Norge.  

Næringslivet har uttrykt et økende behov for å teste, simulere og visualisere ny teknologi, nye produkter og 

løsninger. Både næringslivsaktører og offentlige virkemiddelaktører peker på at behov for tilgang til fysisk 

infrastruktur for gjennomføring av denne type aktiviteter er av stor betydning for konkurransekraften i norsk 

næringsliv, og at tilbudet i Norge på dette området er lite. En oversikt over hvilke anlegg og fasiliteter som 

eksisterer vil gi departementet et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt det er et reelt behov for offentlige 

støtteordninger på dette området. 

Leo A. Grünfeld har vært ansvarlig for analysen. Anders Myklebust har vært operativ prosjektleder. Siri Voll 

Dombu har vært prosjektmedarbeider. 

Vi takker alle som har bidratt med gode innspill underveis i prosessen, og dette gjelder særlig Innovasjon 

Norge, SIVA, Enova og Forskningsrådet. Vi har også hatt kontakt med universiteter, bransjeforeninger, 

næringsklynger og enkeltbedrifter og gjennomført intervjuer og spørreundersøkelser både med bedrifter og de 

offentlige aktørene. Mange av disse har bistått med nyttige innspill til kartleggingen. 

Mette Hjermann har vært kontaktperson i Nærings- og fiskeridepartementet og vi takker for verdifulle innspill 

og et spennende oppdrag. Forfatterne står ansvarlig for alt innhold i rapporten. 

 

______________________ 

September 2016 

Leo A Grünfeld  

Prosjektansvarlig 

Menon Economics 
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Sammendrag 

Menon Economics har i arbeidet med denne rapporten kartlagt en rekke anlegg og infrastruktur som brukes til 

testing, pilotering, visualisering og simulering av ny teknologi. Vi har konsentrert oss om anlegg som er bygd 

opp i kommersielle industriselskaper, men også tatt for oss forskningsinfrastruktur ved forskningsstiftelser, 

universiteter og høyskoler. Anleggene vi har kartlagt er i varierende grad såkalte flerbruksanlegg, og de er i 

varierende grad kommersielt tilgjengelige for eksterne aktører. 

Pilotanlegg er ofte for små til å fullt ut utnytte stordriftsfordelene som er mulig med teknologien, og anleggene 

er derfor ikke nødvendigvis lønnsomme i seg selv for bedriften. Som en følge av dette vil bedrifter ofte vegre 

seg for å ta investeringer hvis det er stor usikkerhet knyttet til teknologiens egenskaper. Våre undersøkelser 

viser i så måte en positiv trend ved at det er tatt flere initiativer til å bygge åpne test- og pilotanlegg som kan 

deles med og av flere bedrifter. Flere av initiativene er private, og store selskaper viser betydelig aktivitet på 

området. Vi finner også at mye av forskningsinfrastrukturen ved høyskoler, universiteter og 

forskningsinstitusjoner er tilgjengelig for eksterne aktører. Det kan likevel eksistere barrierer som gjør at disse 

fasilitetene ikke brukes i så stor grad som ønsket. For eksempel setter reglene for offentlig støtte 

begrensninger på hva offentlige institusjoner kan gjøre i et kommersielt marked. Det stilles også ofte strenge 

krav til kompetanse hos personell som anvender anleggene, samt en rekke andre praktiske begrensninger. 

Vi har vært i kontakt med et bredt utvalg av offentlige aktører, næringslivsklynger, forskningsmiljøer og andre 

interessenter i dette prosjektet. Det har resultert i en oversikt på til sammen 202 anlegg som er relevante for 

bedrifter som ønsker å teste ny teknologi. Anleggene er kategorisert etter geografisk beliggenhet, 

næringstilknytning, eierskap og formål. Flest anlegg finner vi innen energinæringen og prosessindustrien. 

Anleggene befinner seg geografisk rundt de største byene og de tradisjonelle næringsregionene. 

Gjennom en spørreundersøkelse har vi også søkt å avdekke hvorvidt det er ubenyttet og ledig kapasitet og 

hvorvidt restkapasitet kan benyttes av andre aktører ved behov. 

Resultatene viser at mer enn 60 prosent av anleggene har ledig kapasitet og av disse er hele 85 prosent åpne 

for å la andre aktører få tilgang til fasilitetene. Det er også klart fra undersøkelsen at det for de fleste anleggene 

er det flere næringer hvor det kan tenkes å være potensielle brukere. Etter vår vurdering er det sannsynlig at 

det eksisterer et tilbud av infrastruktur egnet til testing, pilotering, visualisering og simulering som kan møte 

mye av den uttrykte etterspørselen etter slike fasiliteter. Det kan argumenteres for at det offentlige bør ta en 

mer aktiv rolle i å koordinere og informere om den eksisterende infrastrukturen. Vi har likevel vanskelig for å se 

at staten har hensiktsmessige virkemidler for å gjøre det på en god og effektiv måte. 
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 Bakgrunn 

 Næringslivet uttrykker et behov for mer infrastruktur 

Norge står i dag overfor store nasjonale utfordringer relatert til endringer i oljesektoren og tilhørende 

leverandørindustri. Samtidig møter norsk næringsliv et stadig større behov for å kunne møte det grønne skiftet 

med konkurransedyktig teknologi. Digitalisering, automatisering og bruk av big data preger i galopperende grad 

både industri og tjenestenæringer, og øker behovet for arenaer og fasiliteter der nye løsninger kan testes ut og 

demonstreres. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for at opparbeidet kunnskap, teknologi og 

kompetanse i norsk industri og næringsliv skal kunne overføres til nye anvendelsesområder, slik at norsk 

næringsliv står rustet til å møte de globale endringene og sterk internasjonale konkurranse. 

Næringslivet har uttrykt et økende behov for å teste, simulere og visualisere ny teknologi, nye produkter og 

løsninger. Både næringslivsaktører og offentlige virkemiddelaktører peker på at behov for tilgang til fysisk 

infrastruktur for gjennomføring av denne type aktiviteter er av stor betydning for konkurransekraften, og at 

tilbudet i Norge på dette området er lite. 

Formålet med infrastruktur for testing, pilotering, simulering og visualisering er å teste ny teknologi eller 

løsninger i en begrenset skala. Dette innebærer at det meste av forskningsarbeidet og mye av 

utviklingsarbeidet er tilbakelagt. Et pilotanlegg lar ofte både bedriften og dens kunder gjøre seg erfaringer med 

produktet i anlegget før produksjonen eventuelt skal skaleres opp. Denne type infrastruktur kan egne seg for 

deling mellom flere bedrifter, da anleggene ofte vil kreve betydelige investeringer, og få bedrifter har løpende 

behov for slike fasiliteter. Ifølge Innovasjon Norge og SIVA kjøper mange norske bedrifter i dag slike tjenester 

ved sentre i utlandet, noe som kan medføre at viktig kompetanse og holdes utenfor landet. 

Formålet med denne rapporten å bidra til å gi Nærings- og fiskeridepartementet et bedre grunnlag for å 

vurdere eventuell bruk av offentlige midler til å støtte næringslivets behov for testing, simulering og 

visualisering, og hvordan støtten kan innrettes mest mulig effektivt. I prosjektet har vi kartlagt eksisterende og 

relevant infrastruktur som vi har kategorisert etter geografisk beliggenhet, næring, eierskap og formål. 

Gjennom en spørreundersøkelse til de kartlagte anleggene har vi også søkt å avdekke hvorvidt det finnes 

ubenyttet og ledig kapasitet ved anleggene og hvorvidt restkapasitet kan benyttes av andre aktører ved behov.  

I kapittel 2 redegjør vi for hvilke metoder, kilder og avgrensninger som ligger til grunn for denne kartleggingen. 

Deretter gir kapittel 3 en oversikt over dagens virkemidler som er aktuelle hos offentlige aktører samt nye 

initiativer på dette området. Resultatene av kartleggingen og hvordan anleggene fordeler seg blant næringer, 

geografisk og nivå på teknologiutvikling utdypes i kapittel 4 mens det i kapittel 5 gis en overordnet vurdering av 

behovet for en offentlig koordinering.  

Sammen med denne rapporten følger det en excel-fil med en detaljert og fullstendig oversikt over alle 

anleggene vi har kartlagt. Anleggene er beskrevet i henhold til informasjon vi har funnet om eierskap, 

næringstilhørighet, kapasitetsutnyttelse, mottatte støttebeløp, geografisk beliggenhet og hvorvidt de er åpne 

for å la andre aktører benytte fasilitetene eller ikke. 

 Tidligere kartlegginger  

Det har tidligere blitt gjennomført flere arbeider for å dokumentere behovet for fasiliteter for testing, 

pilotering, simulering og visualisering, og flere initiativ for å stimulere slik aktivitet er satt i gang.  
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Menon Economics skrev i 2014 en rapport, «Pilotinvest – En vurdering av ordninger med statlig involvering for 

å stimulere til investering i pilot- og demonstrasjonsanlegg»1 for NHO. Bakgrunnen for dette var at NHO over 

tid hadde observert at norsk næringsliv ikke alltid er gode nok til å omsette forskningsresultater til produkter 

og tjenester. Det ble pekt på flere utfordringer i overgangen fra vellykket innovasjon til 

kommersialiseringsfasen. NHO pekte på at det finnes offentlige støtteordning for pilot- og 

demonstrasjonsanlegg i Norge, men de opplevde det som en svakhet at utformingen av disse ordningene i 

praksis gjør det vanskelig for større prosjekter å få tilstrekkelig finansiering. Det var NHOs vurdering at det 

finnes et stort potensial for å utløse flere radikale innovasjoner som er kostnadskrevende å realisere, men at 

det finnes få eller ingen offentlige virkemidler som er egnet til å bidra med midler. 

NHO tok til orde for å foreslå at det etableres en ny støtteordning rettet mot større pilot- og 

demonstrasjonsprosjekter – «Pilotinvest». Rapporten drøfter i hvilken grad eksisterende støtteordninger hos 

det offentlige virkemiddelapparatet er egnet til å løfte frem og realisere store pilot- og demonstrasjonsanlegg. 

Videre drøfter rapporten hvordan en ordning som «Pilotinvest» kan utformes med tanke på organisering og 

finansiering i henhold til gjeldende regelverk og eksisterende ordninger. Rapporten drøfter fire eksplisitte 

former for støtte: Bruk av en utvidet skattefunnordning, tilbud av innovasjonslån med statlig risikoavlastning, 

statlig eide pilotanlegg fortrinnsvis styrt gjennom Siva, og økt bruk av særskilte støttetiltak som hver krever 

egen notifisering gjennom ESA. Rapporten tok ikke stilling til hvilke typer tiltak som egner seg best. 

Konsulentselskapet Bene Agere har foretatt en kartlegging der de har sett på tilgjengelige ressurser innen syv 

områder som er av interesse for et Toppindustrisenter. Disse er automasjon, simulering, marin teknologi og 

biologi, digitalisering, material- og nanoteknologi, mekanisk prototyping og energi og elektrisitet. De har 

fokusert på å identifisere tilgjengelige ressurser ved høyskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner, men de 

har ikke kartlagt anlegg og ressurser som finnes hos bedriftene i norsk næringsliv. Kort oppsummert er 

resultatene deres at universiteter og høgskoler leier ut fasiliteter både alene og i kombinasjon med ekstern 

kompetanse gjennom oppdrag som er knyttet opp mot dem, mens forskningsinstitusjoner som SINTEF, 

Christian Michelsens Research, FFI, IFE og Nofima sjelden låner ut ressurser selv om det skulle være ledig 

kapasitet. Forskningsinstituttene selger i større grad tjenester og oppdrag som inkluderer bruk av deres 

fasiliteter. Det er flere årsaker til dette, blant annet at mye av utstyret er så avansert at det kreves 

spesialkompetanse for å kunne bruke det. 

Kongsberg Gruppen med hjelp av Bene Agere har trolig gått lengre i å dokumentere infrastruktur og anlegg 

innen forskningsmiljøene enn det vi har hatt anledning til i vår kartlegging. De har også sett nærmere på hvilke 

muligheter næringslivet har når det gjelder tilgang på fasilitetene som finnes på dette området og til hvilke 

vilkår og betingelser. Menon besitter ikke den endelige rapporten fra dette arbeidet. Vi har kun fått en 

oppsummering, men vi anbefaler at resultatene fra de to prosjektene ses i sammenheng dersom analysen fra 

Bene Agere på noe tidspunkt blir offentlig tilgjengelig. 

                                                                 

1 Menon publikasjon 13/2014 - Pilotinvest 
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 Metode og definisjoner 

Dette prosjektet har som hovedhensikt å kartlegge omfanget av anlegg for pilotering, demonstrasjon, testing 

og simulering som er av relevans for næringslivet. Fra oppdragsgivers side har det vært ønskelig at man ikke 

avgrenser anleggene til enkelte næringer eller regioner.  

Kartleggingen står og faller på to sentrale problemstillinger: For det første må man definere hva man mener 

med slike anlegg, ettersom det i dag ikke finnes noen operasjonell og entydig definisjon på hva slike anlegg er 

og gjør. For det andre krever en slik kartlegging at man kommer i tett dialog med næringslivet og 

virkemiddelapparatet, i en form som gjør det mulig å identifisere slike anlegg. Metoderammeverket vårt har 

tatt utgangspunkt i disse to problemstillingene. 

 Avgrensninger i oppdraget 

Erfaringer fra tidligere prosjekter tilsier at det er nødvendig med en tydelig avklaring om hvilke anlegg og 

infrastruktur som skal kartlegges. Vi anbefaler at en slik avgrensning gjøres både mot størrelsen på anlegg og 

hvilke sektorer og næringer som er relevante. Det er enkelt å finne frem til de største pilot- og 

demonstrasjonsanleggene og kartlegge disse, men etter hvert som anleggene og infrastrukturen blir mindre og 

mindre så blir det nødvendigvis vanskeligere og mer uoversiktlig å finne frem til disse.  

Pilot- og demonstrasjonsanlegg omfatter anlegg og infrastruktur med svært ulike kjennetegn. Det omhandler 

alt fra det planlagte pilotanlegget til Hydro på Karmøy til pilotering av små tekniske utvidelser for finjustering 

av energisystemer i utvalgte bygg. Avhengig av hvordan vi avgrenser og operasjonaliserer definisjonen av hvilke 

anlegg og infrastruktur som skal inkluderes kan det bli en omfattende oversikt. Innenfor de rammene som 

gjelder for dette oppdraget har vi vært nødt til å gjøre noen praktiske avveininger, både når det gjelder 

definisjon og omfang. 

 Hva er et pilot-, demonstrasjons- og testanlegg? 

Denne studien handler om å identifisere og kategorisere pilot-, test- og demonstrasjonsanlegg 

Menon har gjennomført flere prosjekter tidligere med tilgrensende problemstillinger, og vi hadde derfor god 

kjennskap til mange av dagens anlegg og de relevante virkemiddelaktørene. Vår erfaring tilsier at det er et 

fragmentert aktørbilde, og avhengig av hva som defineres som et pilotanlegg vil vi kunne finne et stort antall 

anlegg i de aller fleste næringer. Valg av definisjon påvirker da også listen over hvilke aktører som har nyttig 

informasjon og innspill til kartleggingen. 

Formålet med et pilot- eller demonstrasjonsanlegg er å teste ut ny teknologi eller løsninger i en begrenset 

skala. Dette innebærer at det aller meste av forskningsarbeidet og mye av utviklingsarbeidet allerede er 

tilbakelagt. Et pilotanlegg lar ofte både bedriften og dens kunde gjøre seg erfaringer med produktet i anlegget 

før det eventuelt skal skaleres opp produksjonsaktivitet. Pilotanlegget kan også signalisere til markedet at 

bedriften besitter teknologien og kompetansen som benyttes ved anlegget. Pilotanlegg er ofte for små til å fullt 

ut utnytte stordriftsfordelene som er mulig med teknologien, og anleggene er derfor ikke nødvendigvis 

lønnsomme i seg selv for bedriften.  

Det finnes i dag ingen internasjonal standard for hvordan man skal definere pilot- og demonstrasjonsfasen i en 

utvikling av et nytt produkt eller en ny tjeneste. I den siste tid har det imidlertid funnet sted nybrottsarbeid 

mht. til å definere prosjektfasene. Fra EUs side har man definert ulike teknologiske utviklingsnivåer (såkalte 
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readyness levels) som anvendes i det nye innovasjonsrettede forskningsprogrammet Horizon 2020. Her har 

man valgt å benytte følgende 9-delte kategorisering2 der nivå 1 er basalforskning mens nivå 9 beskriver et 

produkt som er klart for kommersiell omsetning basert på lønnsom teknologi.  

Tabell 1 Technology Readyness Level: Definert av EU for Horizon 2020 (2013) 

 

Den bakerste kolonnen inneholder kategoriseringer basert på våre egne vurderinger av hva slags aktivitet man 

står overfor i de ulike nivåene (vi har så langt ikke funnet et EU-dokument som grundig beskriver aktivitetene i 

de ni fasene). Vi ser det som hensiktsmessig å tilordne nivå 5 og 6 en pilotfase mens nivå 7 og 8 faller inn under 

en demonstrasjonsfase. Det innebærer eksplisitt at vi ser det som hensiktsmessig å dele prosjekter i pilot- og 

demonstrasjonsfasen inn i to typer:  

 Pilot: Konseptet er ferdig utviklet, men ikke i full praksis, kan gjenstå en del utviklingsarbeid (iterativ, 

men ikke publiserbar). Prosjektet skal lede til en skalerbar og testbar pilot, og det kan være behov for 

IPR-beskyttelse. 

 Demonstrasjon: Etablering av teknologi for utprøving og implementering i full skala. Teknologien er ikke 

nødvendigvis fullt multipliserbar (skalerbar). Det kan gjenstå en del i utvikling av forretningsmodell for 

å nå kommersielle faser i prosjektet. 

Prosjekter som befinner seg i pilot- og demonstrasjonsfasen, har nærmet seg markedet fordi utprøving og 

tilpasning nå gjøres i et miljø eller marked som ligner det ekte. Et pilot- eller demonstrasjonsanlegg benyttes 

for å gjennomføre et prosjekt i disse fasene. Anlegget definerer derfor en «infrastruktur» som man utfører 

prosjektet i. Infrastrukturen kan bestå av fysisk utstyr, en organisasjon og/eller en programvare. De har det til 

felles at det er satt av noen investeringskostnader til å etablere infrastrukturen. Det er vanskelig både 

konseptuelt og empirisk å skille mellom hva som er et prosjekt og hva som er et anlegg. Anlegget kan egne seg 

for flere prosjekter, men kan også være et såkalt «single purpose» prosjekt. Det er da opprettet kun for å teste 

ut et prosjekt. Mange vil betrakte slike single purpose-anlegg som noe annet enn det næringslivet og 

virkemiddelaktørene etterspør. Men erfaringene viser at anlegg for flere typer bruk gjerne starter som 

teknologi som først var tiltenkt ett enkelt utviklingsprosjekt. Det er derfor viktig å være åpen for å også 

inkludere denne typen anlegg. Problemet med å åpne for single purpose anlegg er at omfanget av 

kartleggingen kan bli alt for stort.  

                                                                 

2 Horizon 2020: Work Programme, General Annex G, Extract from Part 18 - Commission Decision C(2013)8631 

TRL nivå Beskrivelse av teknologiens modningsnivå

1 Basale prinsipper observert gjennom basalforskning Forskning

2 Formulering av teknologiske konsepter gjennom anvendt forskning Forskning

3 Eksperimentell støtte for konseptets validitet FoU

4 Validering av teknologien i laboratorie FoU

5 Validering av teknologien i et relevant miljø (industriell relevans) Pilot

6 Demonstrasjon av teknologien i et relevant miljø (industriell relevans) Pilot

7 Demonstrasjon av en prototype i et operasjonelt(drifts-)miljø Demo

8 Kvalifisering(sertifisering) og ferdigstilling av teknologien/systemet Demo

9 Teknologien/systemet er påvist drivverdig (konkurransedyktig og relevant) Markedsintro
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Omfanget av investeringskostnader knyttet til anlegg kan variere enormt. Hydros nye pilotanlegg på Karmøy er 

anslått til å koste 4,5 milliarder kroner. Vi har som hovedregel satt en nedre grense for anlegg med 

prosjektkostnader tilsvarende 1 million kroner. 

Vår kartlegging av anlegg har høy dekning for flerbruksanlegg og infrastruktur med offentlig og forskningsrettet 

involvering. Når det kommer til mer single purpose-baserte anlegg i bedrifter, er vår kartlegging godt dekkende 

for større industrielle anlegg og anlegg med støtte fra virkemiddelapparatet. For mindre anlegg er det et 

betydelig rom for å gjøre listen enda lenger, men da støter man fort på de definitoriske problemene som vi har 

trukket opp ovenfor.  

 Metoder for identifisering og kartlegging av anlegg  

I kartleggingsarbeidet har vi benyttet en rekke kilder som delvis er utfyllende, delvis overlappende og delvis 

korrigerende. Vi har benyttet lister over infrastruktur som er gjort tilgjengelige gjennom virkemiddelaktørene. 

Videre har vi aktivt benyttet internett og media som kilder for å identifisere anlegg. Vi har ikke hatt anledning 

til å gå bredt ut til enkeltbedrifter, men for å sikre at vi har fått med oss det vesentligste innen hver næring og 

region, har vi tatt kontakt med næringsklyngene og NHOs landsforeninger og bedt om innspill. Responsen fra 

flere av disse aktørene har ikke vært så bra som vi hadde håpet på. Trolig skyldes dette at tidspunktet for 

arbeidet har vært tett opptil avvikling av sommerferien. Det er også ulike definisjoner av test- og 

demonstrasjonsanlegg, simulering og visualiseringsanlegg, og vi kan ikke se bort ifra at usikkerhet rundt 

definisjoner kan ha bidratt til at noen ikke har svart. Andre igjen har svart at de ikke har hatt tid og anledning.  

De offentlige virkemiddelaktørene, særlig Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet, sitter på mye kunnskap 

om relevante anlegg gjennom deres tildeling av støttemidler. Enova har bistått med en oversikt over teknologi- 

og markedsintroduksjonsprosjekter fra 2005 som fått tilsagn om støtte. Majoriteten av søknadene er i 

forbindelse med støtteprogrammet «Introduksjon av ny teknologi». Oversikten inneholder totalt 112 

prosjekter som har mottatt støtte på mellom 42 580 kroner og 1,55 milliarder kroner. Foruten avgrensningen 

på 1 million kroner som minste støttebeløp har vi gjort en kvalitativ vurdering av prosjektene og relevans i 

forhold til formålet med dette prosjektet.  

SIVA har bistått med relevante rapporter som blant annet drøfter behovet for infrastruktur for testing, 

pilotering, simulering og visualisering. De har også gitt en oversikt over hvilke anlegg som SIVA er eller har vært 

involvert i, samt en liste med henvendelser vedrørende anlegg som har ønsket offentlig bidrag til finansiering 

av relevante anlegg og infrastruktur fra SIVA. 

Innovasjon Norge har bistått med en oversikt over prosjekter som har mottatt støtte gjennom 

Miljøteknologiordningen. Listen er avgrenset til støttebeløp over 1 million kroner og for perioden 2010-2016. 

De har påpekt at Innovasjon Norge gjennom Miljøteknologiordningen ikke støtter storskala test- og 

verifiseringsanlegg som legger til rette for at flere bedrifter kan komme og teste nye teknologier. Siden 

kartleggingen ikke skulle være avgrenset til at anleggene må kunne brukes av flere bedrifter har vi gjort en 

vurdering av prosjektene på listen i forhold til hvorvidt de antas å være omfattet av formålene testing, 

pilotering, simulering og visualisering.  
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I prosjektet har vi også forsøkt å kartlegge hva som finnes av anlegg og fasiliteter hos universitetene, 

høyskolene3 og andre forskningsmiljøer som kan benyttes av næringslivet til dette formålet. 

For å fremskaffe informasjon om egenskaper ved hvert anlegg og perspektiver knyttet til bruken av anleggene, 

har vi sendte ut en spørreundersøkelse til de kartlagte anleggene hvor et av spørsmålene har vært om de har 

andre anlegg som er relevante for dette prosjektet. Spørreundersøkelsen blir nærmere omtalt nedenfor. 

Oversikten over relevante anlegg og infrastruktur har blitt løpende oppdatert og bearbeidet med informasjon 

vi har mottatt frem til rapporten ble ferdigstilt. En illustrasjon av metodikken i kartleggingsarbeidet vises i 

figuren nedenfor.  

Figur 1: Metode for kartlegging av infrastruktur 

 

 Spørreundersøkelse til forskningsmiljøene og bedrifter 

For å verifisere opplysninger vi allerede hadde, og for å skaffe oss nye og mer utfyllende opplysninger om 

aktivitetene i anleggene, har vi gjennomført en web-basert spørreundersøkelse rettet mot bedriftene 

forskningsmiljøene som vi har identifisert med anlegg. 

Som redegjort for ovenfor så har vi også inkludert relevante anlegg og infrastruktur som finnes hos FoU-

institusjoner i tillegg til det som besittes av bedriftene selv. Det skyldes at selv om FoU-anleggene primært 

brukes i en tidlig fase med forsknings- og utviklingsarbeid, kan de i mange tilfeller også benyttes til å teste pilot- 

og demonstrasjonsprosjekter som har kommet lengre i utviklingsstadiet. Vi delte mottakerne av 

spørreundersøkelsen i to grupper slik at vi lettere kunne identifisere eventuelle avvik i svarene, særlig når det 

gjaldt ledig kapasitet og tilgang på dette, men også med tanke på nivået på produktutviklingen som foregår ved 

anleggene.  

Spørreundersøkelsen rettet mot bedrifter ble sendt til 117 bedrifter og vi mottok 65 svar. På grunn av feil 

kontaktinformasjon var det 2 bedrifter som ikke mottok undersøkelsen, det gir en svarprosent på 56,5 prosent, 

noe som må anses som en bra responsrate.4  

                                                                 

3 Vi sendte en forespørsel til 20 dekaner ved ulike institusjoner 
4 Av de 65 som svarte, så er 57 anlegg i drift, mens 8 ikke er i drift. I det påfølgende spørsmålet, «Hvis nei, hva er 
årsaken», var det likevel 14 respondenter som gav et svar. 
Årsakene til at anleggene ikke er i drift oppgis til  

- «under bygging» - 8 anlegg  

- «manglende finansiering» - 1 anlegg  

- «fullført» - 2 anlegg  

- «annet» - 3 anlegg  

Utarbeide en liste på 
bakgrunn av tidligere 
prosjekter 

Intervju med 
offentlige aktører og 
bransje-
organisasjoner 

Spørreundersøkelse 
til kartlagte anlegg 

Intervju med utvalgte 
bedrifter. Spurt disse 
om kjennskap til 
andre anlegg 

Kartleggingen pågikk 
løpende frem til 
rapporten ble 
ferdigstilt 
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Spørreundersøkelsen for FoU-anleggene ble sendt ut til 78 aktører som alle ble antatt å ha relevante fasiliteter 

som potensielt kan gjøres tilgjengelige for aktører i næringslivet som har behov slikt utstyr. Av disse fikk vi svar 

fra 30, noe som gir en responsrate på 38,4 prosent. Av de som svarte er 46 prosent eid av en stiftelse, 33,3 

prosent er eid i fellesskap av det offentlige og private aktører, 16,7 prosent er offentlige institusjoner, mens én 

svarte «forskningsinstitutt». 

Tabell 2 under viser, fordelt på næringer, hvor mange anlegg som har svart på undersøkelsen i forhold til totalt 

antall vi har kartlagt og beskrevet i excel-filen. Her er både bedriftene og FoU-institusjonene inkludert. 

Tabell 2: Antall respondenter og totalt kartlagte anlegg fordelt på næringer 

Næring Respons Total Andel 

Olje og gass 13 14 93 % 

Maritim 8 10 80 % 

Energi 13 41 32 % 

Marin/sjømat 14 30 47 % 

Prosessindustri 16 36 44 % 

Bygg og anlegg 0 6 0 % 

Teknologiindustri 7 10 70 % 

IT 0 1 0 % 

Helse og life science 5 11 46 % 

Karbonfangst 4 9 45 % 

Annet 14 345 41 % 

 

Vi ser av tabellen at svarandelen varierer mye mellom næringer, fra 0 til 93 prosent. Olje og gass-næringen står 

for den høyeste svarprosenten. Noen anlegg har blitt lagt til og trukket fra oversikten etter at vi sendte ut 

undersøkelsen. Det bidrar til at gjennomsnittlig svarandel blant alle kartlagte anlegg avviker noe fra 

svarprosenten på selve spørreundersøkelsen.6 

I undersøkelsen har vi valgt ut enkelte næringer som vi på forhånd anså som mest aktuelle på bakgrunn av den 

kjennskapen vi hadde til anleggene gjennom kartleggingen. I tillegg inkluderte vi noen store næringer som 

«bygg og anlegg», «landbruk og biofag» og «IT» da de kan tenkes å være nærliggende til noen av anleggene i 

andre næringer. Det er i undersøkelsen ikke gitt noen definisjon på hva de ulike næringer omfatter, vi har 

verken vist til NACE-inndelingen til SSB eller Menons egne definisjoner, så har respondentene selv måtte velge 

                                                                 

Anleggene under «annet» oppga forklaringene fullført, under bygging og ingen satsning. Blant bedriftene så oppgir 60 

prosent av respondentene at deres anlegg er et selveid selskap, 17 prosent er offentlig eid, mens 23 prosent oppgir å ha flere 

bedrifter på eiersiden. Vi har ikke forsøkt å korrigere for dette avviket i de andre besvarelsene. Omtalen av resultatene i 

undersøkelsen legger til grunn de svarene som er gitt og den fordelingen og statistikk som er blitt produsert på bakgrunn av 

dette. Det kan være at noen respondenter har svar inkonsekvent slik at noe tall burde vært justert, men om det er tilfelle vil 

uansett gjelde et fåtall og dermed ikke påvirke hovedkonklusjoner 

5 Antall kartlagte anlegg under næringskategorien «Annet» har vi i etterkant av spørreundersøkelsen redusert fra 34 
til 13 ved at vi la til to nye kategorier og flyttet over en del anlegg. Noen av disse svarte også på spørreundersøkelsen. 
6Totalt har vi kartlagt 202 anlegg hvorav 193 anlegg fikk spørreundersøkelsen tilsendt og 95 anlegg besvarte  
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hvordan alternativene passer med hvilke næringer de mener forsknings- og utviklingsarbeidet er rettet inn 

mot. 

Det er en god spredning over ulike næringene blant de 95 som har svart på undersøkelsen, med unntak av «IT» 

og «bygg og anlegg». Kategorien «annet» gjelder 14 respondenter som fordeler seg mellom blant annet 

landbruk og næringsmiddelindustri og de som svarer at de leverer til flere næringer.  
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 Om dagens virkemidler og initiativer 

Det overordnede målet for næringspolitikken i Norge er å legge til rette for størst mulig verdiskaping og full 

sysselsetting i norsk økonomi.7 I tillegg til generelle rammebetingelser knyttet til utdanning, skattepolitikk, 

velferdsordninger og infrastruktur, er bedriftsrettede virkemidler sentrale i næringspolitikken. Enova, SIVA og 

Innovasjon Norge er sentrale offentlige virkemiddelaktører tilknyttet de bedriftsrettede tiltakene, mens Norges 

Forskningsråd retter seg mer mot forskningsinfrastruktur. 

 Virkemiddelaktørene 

 Enova 

Enova opererer i dag med flere programmer for støtte til introduksjon av ny teknologi basert på utvikling i 

pilot- og demonstrasjonsanlegg. Fire av ordningene er relevante for pilot- og demonstrasjonsanlegg i 

industrien: 

 Program for introduksjon av ny teknologi 

 Støtte til ny energi- og klimateknologi i industrien 

 Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg 

 Støtte til ny energi- og klimateknologi i transport 

Disse ordningene retter seg primært mot litt mer modne prosjekter der kommersialiseringsrisikoen er 

begrenset. Det er derfor grunnlag for å hevde at ordningene primært retter seg mot demonstrasjonsfasen og i 

mindre grad mot pilotering og testing. I ordningene er det et krav om at prosjektene skal gi positiv 

kontantstrøm fra drift (med en gang teknologien er ferdig installert). Dette innebærer at summen av inntekter 

og besparelser skal være høyere enn drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til installasjonen 

(investeringskostnader holdes utenfor). Det forventes at man kommer i en slik fase i løpet av ett til to år. Det 

åpnes med andre ord ikke for støtte til prosjekter som har lengre vei til kommersialisering. Slike prosjekter skal 

eventuelt Innovasjon Norge eller Forskningsrådet finansiere.  

Enova har i samarbeid med Innovasjon Norge etablert en støttestruktur som gjør det mulig å bringe prosjekter 

som har modnet under miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge over til Enova for videre 

kommersialisering. Maksimal støtteandel er 50 % av godkjente merkostnader for prosjektet. Tilskuddet 

utbetales etterskuddsvis, basert på påløpte og godkjente prosjektkostnader. 

I Program for introduksjon av ny teknologi tilbys det investeringsstøtte til fullskala demonstrasjonsprosjekter 

under reelle driftsforhold. Prosjektene skal bidra til energieffektivisering eller økt fornybar energiproduksjon i 

Norge. Programmet har en teknologinøytral innretning. Målet er økt og påskyndet markedsintroduksjon av ny 

teknologi i det norske energimarkedet. 

Støtte til ny energi- og klimateknologi i industrien skal bidra til effektiv energibruk og reduserte 

klimagassutslipp i industrien gjennom støtte til introduksjon av innovativ teknologi og løsninger knyttet til 

produksjonsprosesser hos industribedrifter i Norge. Det tilbys investeringsstøtte til demonstrasjon av teknologi 

og løsninger nær markedsintroduksjon. Målgruppene er produksjonsbedrifter i Norge med innovative 

                                                                 

7 Meld. St. 22 (2011-2012) Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF. 



   

M E N O N  E C O N O M I C S  1 4  R A P P O R T  

 

demonstrasjonsprosjekter som introduserer ny energi- og klimateknologi. Teknologien må bidra til effektiv 

energibruk, energigjenvinning, konvertering fra elektrisitet og fossile til fornybare energikilder, økt fornybar 

energiproduksjon eller reduserte klimautslipp fra produksjonsprosesser. Programmet retter seg mot konkrete 

fysiske installasjoner for demonstrasjon. Installasjonen skal utplasseres i en produksjonsbedrift i Norge med en 

levetid på minimum to år.  

Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg rettes mot markedsintroduksjon av innovativ energiteknologi i 

bygg. Enova tilbyr investeringsstøtte til innovative demonstrasjonsprosjekter i fullskala under reelle 

driftsforhold. Prosjektene skal bidra til energieffektivisering eller økt produksjon av fornybar energi i Norge. 

Målgruppen er sluttbruker i egenskap av byggeier/prosjekteier (registrert foretak) med innovative prosjekter 

som introduserer ny energiteknologi i det norske byggmarkedet. Prosjektet kan involvere leverandører, 

installatører og rådgivere og i samarbeid med sluttbruker. Programmet retter seg mot prosjekter bestående av 

konkrete, fysiske installasjoner. Teknologi som støttes skal ikke tidligere være introdusert i det norske 

markedet. Teknologi som tidligere kun er utprøvd i nedskalert størrelse, er støtteberettiget. Installasjonen skal 

utplasseres hos en sluttbruker under reelle driftsbetingelser og driftes i minimum fem år. 

Støtte til ny energi- og klimateknologi i transport skal gi mulighet for fullskala testing samt gi driftserfaringer 

under reelle forhold. Det er et mål at ordningen bidrar til å redusere kostnader og risiko for selskaper som er 

villige til å teste ny teknologi og nye løsninger. Ved å bidra med støtte ønsker en å øke og påskynde 

introduksjon av ny teknologi som kan bidra til markedsendringer som gir lavere utslipp av klimagasser, samt en 

kompetanseutvikling blant norske virksomheter. 

 SIVA 

SIVA er en del av det offentlige næringsrettede virkemiddelapparatet som skal bidra til å nå den overordnede 

målsettingen for næringspolitikken om størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. SIVA sin 

eiendomsvirksomhet er organisert i et eget datterselskap, SIVA Eiendom Holding AS (SEH), som drives etter 

markedsinvestorprinsippet og er selvfinansierende. SIVA er aktiv i distriktene, og det er grunn til å presisere at 

mye av tankegangen bak eiendomsvirksomheten knytter seg til egenskaper ved markeder i mindre tett 

befolkede områder der næringsgrunnlaget og grunnlaget for privat eiendomsutvikling er mer begrenset.  

Eiendomsporteføljen til SIVA kan deles inn i tre grupper:  

 Industrivirksomhet/pilotanlegg 

 Næringshager/næringsbygg 

 Forsknings- og kunnskapsaktivitet (parker) 

På flere av industrieiendommene foregår betydelig industriell pilot- og demonstrasjonsaktivitet. Både på 

Herøya (prosessindustri) og i Kaldfjord (marin bioprosessering) er det utviklet industrielle pilotanlegg som SIVA 

har vært med på å etablere. I 2011 ble det åpnet for at SIVA kan foreta investeringer i store 

industriutviklingsprosjekter for å utløse privat norsk eller utenlandsk kapital til industribygging i Norge. Denne 

beslutningen ble fulgt opp med en økning i egenkapitalen på 250 millioner kroner. Parallelt har SIVA i økende 

grad begynt å fokusere på sin rolle i grenselandet mellom utvikler av industrieiendommer og 

innovasjonsmiljøer. I denne sammenheng har selskapet eksplisitt rettet sin strategi mot å styrke sin rolle som 

tilrettelegger av infrastruktur for pilot- og demonstrasjonsanlegg i norsk næringsliv. 
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 Innovasjon Norge 

Gjennom Miljøteknologiordningen skal Innovasjon Norge kunne støtte bedrifter som utvikler ny norsk 

miljøteknologi, og som skal i gang med pilot- og demonstrasjonsanlegg for på sikt å kunne hente inn 

kommersielle inntekter fra teknologien. Miljøteknologiordningen støtter teknologi som er nær 

kommersialisering og som skal bygges og utprøves under tilnærmet naturlige forhold. Miljøteknologiordningen 

gjelder bedrifter av alle størrelser over hele landet. For å få støtte må løsningen være innovativ, gi 

verdiskapning i Norge og ha stort potensial – også i internasjonale markeder. Miljøeffekten er viktig, og støtten 

må være nødvendig for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Ordningen retter seg mot både små, 

mellomstore og store foretak. Satsningen har også som mål å identifisere miljøteknologiske områder der Norge 

både har kompetanse og gode forutsetninger for å lykkes nasjonalt og internasjonalt. 

Innovasjonslån og IFU/OFU-kontrakter (industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter) egner seg 

også godt til å finansiere investeringer i pilot- og demonstrasjonsfasiliteter. Dette er virkemidler som retter seg 

mot innovasjonstiltak som krever betydelige investeringer, og virkemidlene er nettopp rettet mot prosjekter 

som har kommet over i fasene der den teknologiske usikkerheten er lavere og testing og pilotering står høyere 

på agendaen.  

 Forskningsrådet 

Forskningsrådet tildeler støtte til FoU og innovasjon i næringslivet gjennom Innovasjonsprosjekter i 

Næringslivet (IPN). IPN tildeles gjennom en rekke næringsrettede programmer, og gjennom Brukerstyrt 

innovasjonsarena (BIA). I 2012 tildelte Forskningsrådet ca. 1 milliard kroner i slik støtte. Så lenge prosjekter i 

pilot- og demonstrasjonsfasen inneholder en forskningskomponent som kan offentligjøres, er det fullt mulig å 

få tildelt støtte til prosjektet gjennom Forskningsrådet.   

BIA er et av Forskningsrådets største programmer og tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. Ifølge 

Forskningsrådet foretas om lag halvparten av FoU-investeringene i Norge av bedrifter som har BIA som eneste 

finansieringskilde. Hvert prosjekt blir selektert på bakgrunn av Forskningsrådets vurderinger av 

forskningskvalitet, innovasjonsgrad, internasjonaliseringspotensial og verdiskapingspotensial. BIA skiller seg fra 

Forskningsrådets øvrige programmer ved at de tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og behov, og ikke 

spesifikke bransjer eller fag. BIA-programmet er ment å være en bidragsyter til generering og spredning av 

kunnskap i næringslivet, gjennom å gjøre ny kunnskap tilgjengelig og skape møteplasser for 

kunnskapsaktørene. 

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) retter seg mot næringsrelevant forskning og innovasjon, samt 

samarbeid og kunnskapsoverføringer mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet. Tildelingene baseres på 

vurderinger om potensial for innovasjon og verdiskaping og den vitenskapelige kvaliteten. Vertsinstitusjoner for 

SFI-er og deres samarbeidspartnere kan være universiteter, høgskoler og andre forskningsinstitusjoner, samt 

bedrifter og offentlige institusjoner med FoU-aktivitet og forutsetninger til å realisere ordningen. Minst femti 

prosent av senterets årlige budsjett må dekkes av SFI-konsortiet, mens bedriftspartnerne i konsortiet forventes 

å dekke minst 25 prosent. All forskning skal være langsiktig med åpne forskningsresultater, skjønt 

rettighetsbeskyttelse av resultater med et kommersielt potensial er tillatt. 

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på 

fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Forskningen skal skje i et tett 

samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt 

internasjonalt nivå. 
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Vi sendte ut en forespørsel til mer enn 15 av Forskningsrådets innovasjonsprogrammer og ba om innspill på 

relevante anlegg og infrastruktur som de måtte ha kjennskap til. Dessverre var det liten respons på disse 

henvendelsene. Til sammen fra BIA, MAROFF og Climit fikk vi innspill om 14 anlegg som kunne være relevante, 

samt tips til enkeltbedrifter og forskningsinstitusjoner som potensielt kunne ha anlegg av interesse. De aller 

fleste av anleggene som ble spilt inn kjente vi til, men oversikten ble supplert med enkelte nye anlegg. 

 Nye initiativ for å stimulere til økt pilotering og demonstrasjon 

Det er iverksatt flere nye initiativ for å stimulere til mer aktivitet innen pilotering og demonstrasjon. For 

eksempel har flere av de offentlige virkemiddelaktørene gått sammen om et forslag til et nytt program de 

kaller «Norsk Katapult». Kongsberg Gruppen har tatt initiativ til å opprette «Toppindustrisenteret», etter 

modell av Toppidrettssenteret. 

 Norsk Katapult 

SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet står bak et forslag til nytt program, «Norsk Katapult» 8, for å dekke 

et økt behov for å teste, simulere og visualisere. Representanter fra Norsk Industri, LO, Sintef og næringslivet 

har vært involvert i arbeidet gjennom en dialoggruppe. Rapporten ble ferdigstilt i februar 2015, og ble 

oversendt Nærings- og fiskeridepartementet. 

Det foreslås å etablere et program der «nye midler» fra det offentlige skal spille sammen med eksisterende 

virkemidler. Ideen er å stimulere til etablering og videreutvikling av anlegg for testing, simulering og 

visualisering. Det legges opp til at bedrifter skal gå sammen inn på eiersiden og/eller at de kan leie seg inn på 

kommersielle betingelser («flerbruk»). Et program som Norsk Katapult kan gå inn med investeringsmidler til 

eiendom og utstyr, samt finansiere ressurser og kompetanse for videreutvikling og drift. SIVA, Innovasjon 

Norge og Forskningsrådet mener at et slikt program vil supplere, utfylle og forsterke eksisterende ordninger på 

området. 

I rapporten pekes det på at norske bedrifter ikke kan konkurrere på billig arbeidskraft, men at deres styrke er 

kunnskap og kompetanse i samspill med organisasjonsformer der ansvaret er delegert. Dette fortrinnet knyttet 

til delegert ansvar er det som norske bedrifter og Norge som nasjon konkurrer med på den internasjonale 

innovasjonsarenaen. Det argumenteres for at hvis norske bedrifter skal vinne på denne arenaen, så må de bli 

enda dyktigere på innovasjon og ha evne til å holde høy innovasjonstakt. Her spiller mulighetene for å teste, 

simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, tjenester, prosesser og løsninger en sentral rolle. 

Videre vises det til at bedrifter som klarer å integrere testing, simulering og visualisering som en del av 

utviklings- og innovasjonsarbeidet ofte har høyere innovasjonshastighet og raskere markedsintroduksjon, 

hvilket er blitt helt avgjørende for mange bedrifters konkurransekraft.  

 Toppindustrisenteret 

Tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen (Walter Qvam) ønsker at norsk industri skal lære av toppidretten og 

bygge opp et tilsvarende senter for industrien. Kongsberg Gruppen mener at krisen i olje- og gassindustrien 

representerer en mulighet for industrien til å få frem nye bedrifter og en økt satsning på digitalisering og 

kompetanse. Intensjonen bak Toppindustrisenteret er å «legge til rette for at små og mellomstore norske 

                                                                 

8 «Norsk Katapult», rapport fra 2015 skrevet SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet 
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virksomheter med ambisjoner og forutsetninger løftes fra regionalt/nasjonalt nivå til å bli vinnere i 

morgendagens globale konkurransearena, gjerne i samspill med større etablerte virksomheter.» 9 Dersom det 

blir en realitet, så er visjonen at Toppindustrisenteret skal være en samhandlingsarena som skal tilrettelegge 

for økt konkurransekraft for norske virksomheter gjennom økt deling av kompetanse og ressurser. 

Toppindustrisenteret ble offisielt lansert under Arendalsuka 2016, men er ikke operasjonelt etablert ennå. Man 

regner med at det vil være operativt i løpet av første halvår 2017. Toppindustrisenteret skal være organisert 

som et offentlig-privat samarbeid (OPS). I første omgang er Kongsberg Gruppen, DNV GL, Telenor, DNB, 

Wilhelmsen, Ferd, Statoil, Yara, Aker og Schibsted de ti grunnleggerne. I tillegg kommer forskningsinstitutter 

som SINTEF, universiteter, virkemiddelapparatet, klynger, NHO, LO og myndighetene inn som sentrale 

partnere. 

 PILOT-E 

Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet har gått sammen om en ny ordning kalt PILOT-E. Intensjonen er å 

tilby et finansieringstilbud til norsk næringsliv som skal bidra til at nye produkter og tjenester innen 

miljøvennlig energiteknologi blir utviklet og tatt i bruk. Det overordnede målet er å bidra til utslippskutt både i 

Norge og internasjonalt. Det skal være «et tilbud til næringsliv som ønsker å utvikle og demonstrere innovativ 

teknologi eller konsepter. Løsningen må ha et betydelig kommersielt potensial, nasjonalt og internasjonalt. 

Søkerbedrifter må være registrert i det norske foretaksregisteret, og prosjektet skal gjennomføres i Norge.»10 

Ved å legge til rette for mer forutsigbarhet rundt tildeling av støtte, tettere oppfølging og en sterkere 

koordinering mellom de offentlige virkemiddelaktørene, ønsker en å få mer og raskere utvikling av ny teknologi 

på dette området. En fordel ved PILOT-E er at aktørene kun trenger å forholde seg til én kontaktperson, selv 

om deres prosjekt utløser deltakelse fra flere offentlige aktører, og de vil få en tettere oppfølging gjennom hele 

teknologiutviklingsløpet. 

Det fremgår av nettsiden til PILOT-E at et relevant prosjekt blant annet skal «omfatte hele løpet fra forskning til 

fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold». Et prosjekt som 

blir godkjent i PILOT-E-ordningen vil være sikret midler fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova på de 

ulike stadiene underveis i utviklingen, forutsatt at prosjektene tilfredsstiller kriterier som er satt for milepæler 

underveis. 

 «Airbnb» for maskiner 

Nylig har det blitt kjent at selskapet Karsten Moholt AS jobber med å utvikle en Airbnb-liknende modell for 

utleie av maskinkapasitet. Ideen er inspirert av Kongsberg Gruppen sitt forslag til et Toppindustrisenter, 

samtidig som de mener at tiden er moden for at delingsøkonomien også finner en plass i norsk industri. 

Oljeboomen i norsk økonomi har bidratt til at mange norske bedrifter har foretatt store investeringer i 

produksjonsutstyr som nå i større grad enn tidligere står ubrukt, og initiativtakerne mener at bedre utnyttelse 

av dette utstyret kan bedre konkurransekraften til norsk industri. Dette vil både gagne de som eier maskinene 

ved at de får høyere inntekter, og de som leier ved at de slipper å investere i dyrt utstyr. 

                                                                 

9 Notat fra Bene Agere som oppsummerer en presentasjon av deres kartlegging av fysisk infrastruktur i Norge som 
kan være relevant for prosjektet «Toppindustrisenteret». 
10 http://www.pilot-e.no/  

http://www.pilot-e.no/
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I den nyutviklede modellen «Maskindeling» skal man kunne legge inn maskiner eller søke etter geografi, typer 

maskiner, ledige tidspunkt, pris og hvorvidt maskinene må bookes med personell. I første omgang skal det 

utvikles en fungerende betaversjon og ønsket er å få tjenesten på markedet i løpet av inneværende år. 

 Norske klyngers satsning på pilotering og testing 

Norwegian Innovation Clusters er et klyngeprogram for norske næringsklynger på tre nivåer. Programmet er et 

samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Norwegian Innovation Clusters har som mål å 

bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon, gjennom at man ved samarbeid kan øke den enkelte 

bedrifts innovasjonsevne. I dette kapitlet sammenstiller vi de innspillene vi har fått fra klyngene. 

Arena-programmet retter seg mot det laveste klyngenivået, med tilbud til klyngeprosjekter i en tidlig fase. 

Arena-programmet ble iverksatt i 2002. Videre følger NCE (Norwegian Centres of Expertise), som er 

klyngeprosjekter med et nasjonalt tyngdepunkt, og GCE (Global Centres of Expertise), som er norske 

klyngeprosjekter med en global posisjon. NCE ble satt i gang i 2006, og GCE i 2014. Det var også i 2014 at de tre 

programmene ble samordnet under programmet Norwegian Innovation Clusters. 

Per i dag er det 22 Arena-klynger, 14 NCE-klynger og 3 GCE-klynger. Klyngene representerer et stort spenn av 

næringer, der flere av de teknologiintensive har godt utbygd infrastruktur for testing og pilotering. Klyngene 

NCE Systems Engineering Kongsberg, NCE Raufoss og NCE Smart Energy Halden er valgt ut til å lede Innovasjon 

Norge-prosjektet Klynger som omstillingsmotor (KOM). Målet er å spre kunnskap og teknologi fra de beste 

miljøene til andre klynger og sektorer, for å øke innovasjons- og omstillingstakten i norsk næringsliv. 

 NCE Systems Engineering 

Fra NCE Systems Engineering Kongsberg (NCE SE) mottok vi en oversikt over testutstyr hos de 16 

medlemsbedriftene og åtte partnerne. Teknologisk institutt, Telemark teknologipark, Kongsberg Defence & 

Aerospace og FMC Technologies er noen av medlemsbedriftene med godt utbygde testfasiliteter. 

NCE SE fikk i 2015 støtte fra Kongsbergregionen til å «gjennomføre et forstudie/mulighetsstudie der vi ønsker å 

kartlegge behovet for et eller flere felles kvalifiseringssenter for bedriftene i Kongsbergregionen, og hva 

effekten av et eller flere slike sentre vil ha for eksisterende og framtidige bedriftsstruktur, samarbeid og 

attraktivitet i vår region». Etter to felles samlinger og en rekke enkeltmøter med aktuelle bedrifter i regionen er 

den foreløpige konklusjonen at det for tiden ikke synes å være tilstrekkelig interesse for å etablere et felles 

testsenter på Kongsberg. Derimot ble det avdekket en utstrakt vilje til å gi andre bedrifter tilgang til de 

testfasiliteter som allerede finnes i de enkelte bedriftene. Gjennom denne muligheten håper klyngen at mange 

av bedriftene slipper å reise ut av distriktet for å få utført nødvendig testing. 

 NCE Eyde 

NCE Eyde ble etablert som en klyngeorganisasjon for prosessindustribedrifter i Agder i 2007, da med navnet 

Eyde-nettverket. Fra 2010 har industriklyngen vært deltaker i Norwegian Innovation Clusters, først som Arena 

Eyde og fra 2015 som Norwegian Centre of Expertise (NCE). 

NCE Eyde er en eksportrettet næringsklynge, der omtrent 90 prosent av produksjonen i klyngen eksporteres. 

Kjernemedlemmene er prosessindustribedrifter som produserer spesialiserte materialer og kjemikalier til 

verdensmarkedet. Alcoa (Farsund), Elkem (Kristiansand), GE Healthcare (Lindesnes), Glencore Nikkelverk 

(Kristiansand) og Saint-Gobain Ceramic Materials (Arendal, Lillesand) er blant de største medlemsbedriftene. 
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Fra 2015 har også kompetanseleverandører kunnet bli medlem av klyngen, og nå er Agderforskning, Sørlandets 

fagskole og Vitensenteret Arendal medlemmer. Samlet årlig omsetning i bedriftene er omkring 23 milliarder 

kroner, og det er ca. 8000 ansatte i alle bedriftene. 

Den omfattende FoU-aktiviteten blant medlemsbedriftene har ført til at det er bygget komplette anlegg for 

uttesting av materialer og utvikling av nye industrielle industriprosesser fra laboratorieskala til fullt utbygde 

industrielle anlegg. Eksempler på utvikling ved egne pilotanlegg er Glencore sin utvikling av ny, miljøvennlig 

prosess for produksjon av kobber, Elkem Solar sin utvikling av energieffektiv produksjon av silisium for 

solenergiformål og Saint Gobain sin utvikling av silisiumkarbidkvaliteter til dieselpartikkelfilter. 

Medlemsbedriftenes forskningsressurser er blitt samlet i den nye satsningen Eyde Innovation Centre, som skal 

markedsføre det samlede tilbudet fra medlemsbedriftene. Etableringen av dette senteret er en viktig satsning 

for Eyde-klyngen for å samle forskningsressursene slik at de bedre kan utnytte bedriftenes pilotanlegg og 

laboratorier til industriell innovasjon og forskning. Dette gjelder både for bedriftene i klyngen, men også for 

andre norske og utenlandske miljøer.  

Seks av bedriftene har i dag pilotanlegg for testing i storskala; Alcoa Karbotermisk, Saint Gobain Ceramic 

Materials, Glencore Nikkelverk, Elkem Teknologi, ReSiTec, og GE Healthcare. De tre første har til nå benyttet 

pilotanleggene for utvikling i egen bedrift, mens de tre sistnevnte har også utført pilottesting for nasjonale og 

internasjonale kunder. Bedriftene sitter samlet på kombinasjon av utstyr og FoU-kompetanse innen områder 

som metallurgi, materialer, elektrolyseprosesser og partikkelseparasjon som er nasjonalt og i en del 

sammenhenger internasjonalt ledende. 

Anleggene i klyngen er eid av private selskap, men klyngen søker et samarbeid med Universitetet i Agder, som 

nå etablerer Mechatronics Innovation Lab, slik at de kan utvikle komplementære løsninger. Eyde-klyngen har 

lykkes i å få godkjent flere større forskningsprosjekter hos Forskningsrådet. Et eksempel på dette er prosjektet 

«Waste to Value» som skal utvikle deponiprodukter til fullgode innsatsfaktorer i industriell sammenheng. 

Prosjektet har en ramme på nær 24 millioner kroner over 3 år. Elkem Teknologi og ReSiTec vil sammen med 

Sintef stå for utviklingsarbeidet i prosjektet, med aktiv bruk av pilotanleggene som muliggjør uttesting opp til 

industriell skala. 

Det er ulike typer kostnader knyttet til driften av anleggene. Kostnadene til selve anleggene er i stor grad 

knyttet til vedlikehold og utvikling av anleggene, samt til å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse. For 

hvert forsøk i anleggene er det kostnader knyttet til design og bygging av nytt utstyr, modifisering av 

eksisterende utstyr, kompetanseoppbygging, forsøkene i seg selv og planlegging, dokumentasjon og 

rapportering. På samme måte som at kostnadene skiller seg fra hverandre, er det ifølge NCE Eyde behov for å 

skille mellom ulike behov for virkemidler. Innspillet fra NCE Eyde inneholdt forslag til ulike modeller for 

offentlig virkemiddelbruk. Virkemiddelbruken mot pilotanlegg kan ifølge NCE Eyde med fordel innrettes mot 

statlig medeierskap i anlegg, langsiktig avtalebasert støtte til kompetanseutvikling og innovasjon eller støtte til 

å utvikle samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon mellom pilotanlegg. 

 GCE Blue Maritime 

GCE Blue Maritime er en klynge bestående av bedrifter innen maritim industri på Sunnmøre. Klyngen er tett 

tilknyttet forskningsmiljøet ved NTNU Ålesund, og fikk GCE-status i 2014. Innovasjonsselskapet Ålesund 

Kunnskapspark (ÅKP) fasiliterer klyngeprogrammet. GCE Blue Maritime har mer enn 210 bedrifter som 

designer, bygger, utruster og opererer avanserte fartøy for den oljebaserte industrien globalt. 
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Eksempler på relevant infrastruktur inkluderer Offshore Simulator Centre og BLUE Ocean Innovation Arena 

(under oppføring). NTNU i Ålesund, som er tett tilknyttet GCE Blue Maritime, har en rekke laboratorier for 

testing, visualisering og simulering. De fant det hensiktsmessig å definere disse forholdene på en litt annen 

måte: 

«Testing kan gjøres i ulike fysiske produkter og system. En tester med andre ord system som er realisert som 

f.eks. en prototyp eller pilot. En kan også teste og verifisere både produkter, systemer, prosedyrer osv. virtuelt 

(virtuell prototyping, VP). Simulering og visualisering er i seg selv ikke en nyttig infrastruktur, men det må settes 

opp infrastruktur med programvare og system som kan benyttes til virtuell prototyping av den type system som 

er relevant.» 

NTNU i Ålesund har flere anlegg og infrastruktur for fysisk testing, virtuell testing og verifikasjon og virtuell 

prototyping. Innenfor fysisk testing har de blant annet prototyplaboratorier og utstyr for komponent- og 

materialprøving, der sistnevnte i stor grad er oppdragsvirksomhet, samt en liten slepetank til studieformål. 

Innen virtuell testing og verifikasjon (VP) har NTNU Ålesund mer enn 25 ulike simulatorer som brukes til både 

utdanning, trening og testing. Eksempler inkluderer testing av farled, innseilinger og havneoperasjoner, og også 

simulatorer for maritime operasjoner i form av plattformforsyning, subsea installasjon mv. 

NTNU i Ålesund arbeider med å sette opp infrastruktur for havromsoperasjoner. Dette skal bli en nasjonal 

arena hvor simulatorer for virtuell prototyping instrumenteres som en forskningslab. Denne type laboratorier 

finnes ikke fra før. Havromsoperasjoner omfatter da alle operasjoner til havs. Det utvider det veletablerte 

begrepet maritime operasjoner som har skipet og mannskap i fokus, der skip utfører oppgaver til havs ved at 

det også inkluderer selve havmiljøet. Det vil si at havbunn, strøm, temperaturer og livet i havet også er med. 

Eksempler på operasjoner er fiskeri, flytting og handtering av oppdrettsanlegg, installasjon eller service av 

havvind, offshore operasjoner som plattform forsyning, ankerhåndtering, subsea installasjon, mineralutvinning 

på havbunn eller fangst av tare. Infrastrukturen for havromsoperasjoner er planlagt sammensatt av fire 

forskjellige system; virtual maritime operation lab (ship and ship equipment), virtuelt havrom, konfigurator og 

scenariobygger og Instrumentering. 

 NCE Maritime CleanTech 

NCE Maritime CleanTech (NCE MCT) er lokalisert på Sørvestlandet, og er en næringsklynge med 55 

medlemsbedrifter. De har deltakere fra hele den maritime verdikjeden, leverandører av fornybar energi og 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Klyngen jobber med å utvikle energieffektive løsninger og 

miljøteknologi for en verdensledende maritim næring. Samarbeidet har blant annet resultert i nye 

nullutslippsløsninger for elektrisk fremdrift og trådløs lading. Et av hovedmålene til klyngen er å legge til rette 

for utvikling av demonstrasjons- og forskningsprosjekt som gir en mer bærekraftig drift hos 

nettverksdeltakerne og/eller hos kundene deres. 

NCE Maritime CleanTech har sendt en liste med relevante testfasiliteter i regionen. I følge dem er disse 

anleggene bygget opp over mange år, og innrettet mot de behovene som da var aktuelle. Klyngen 

problematiserer at det bare er noen få av anleggene som sikter mot de nye trendene innen maritime næringer 

som forventes med det grønne skiftet. NCE MCT har identifisert et behov i klyngen for uttesting av mer 

komplekse løsninger pga. nye og strengere krav til funksjonalitet og kvalitet. De sier at hvis Norge skal kunne 

følge opp utviklingen innen digitalisering og automatisering, som har stor plass i disse nye trendene, er det helt 

nødvendig med flere testsentre hvor slik teknologi kan videreutvikles for senere kommersialisering. 

Innovasjons- og testsentre er også viktig for å styrke norsk konkurransekraft internasjonalt.   
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Behov for testing av teknologi har blitt kartlagt blant medlemsbedrifter i NCE MCT gjennom en tidligere 

rapport, der resultatet av rapporten viser at bedrifter ønsker lettere tilgang til tidlig og hyppig testing. NCE MCT 

mener at rapporten viser at behovet for testfasiliteter og kompetanse ikke dekkes fullt ut av eksisterende 

infrastruktur. Mange av de eksisterende testfasilitetene i regionen har dessuten fokus på teknologiutvikling 

rettet mot olje- og gassnæringen, og ikke miljøteknologi i petro-maritim sektor som er viktig for klyngebedrifter 

i NCE MCT og deres innovasjonsprosjekt. Det er særlig et udekket testbehov knyttet til konvertering, lagring og 

bruk av ulike energibærere. 

 Helseklynger 

Helse og velferd er av Innovasjon Norge utpekt som en av de viktigste satsningsområdene framover. To av NCE-

klyngene retter seg mot helseteknologi og disse er NCE Oslo Medtech og NCE Oslo Cancer Cluster. 

NCE Oslo Medtech har 180 medlemsvirksomheter som favner relativt bredt innen medisinsk teknologi og 

innovasjon. Blant disse er både bedrifter, sykehus, forskningsinstitusjoner og investeringsselskap, der de fleste 

er lokalisert i Osloregionen. Som svar på skriftlig henvendelse, fikk vi at klyngen hovedsakelig har tre fasiliteter 

for klinisk utprøving, testing og verifisering av medisinsk og helseteknologiske løsninger. Disse er 

testfasilitetene ved Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus, Gang lab og VR lab ved Sunnaas sykehus, 

og Living lab for testing av connected care/digitale helseløsninger ved Aker sykehus. Sistnevnte er et samarbeid 

mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og Oslo kommune, og fortsatt under etablering. I tillegg til de 

overnevnte er NCE Oslo Medtech også koordinator for Nordic Network of Testbeds, som er et nordisk nettverk 

av testfasiliteter. 

NCE Oslo Cancer Cluster (OCC) består av over 60 virksomheter og forskningsmiljøer som utvikler og leverer 

kreftdiagnostikk og kreftmedisinering til verdensmarkedet. I klyngen finnes flere test- og pilotsentre. Oslo 

Cancer Cluster Innovasjonspark ble åpnet i 2015, og har ambisjon om å bli Europas ledende miljø for utdanning, 

forskning og industri innen onkologi, og et maktsentrum innen utvikling av ny kreftbehandling. Senteret ligger 

plassert like ved Radiumhospitalet og Institutt for kreftforskning ved OUS. Oslo Cancer Cluster Incubator er en 

integrert del av innovasjonsparken, og har gode testfasiliteter, laboratorier og tilgang til fasiliteter både på 

Radiumhospitalet og i innovasjonsparken. Dessuten er infrastrukturen tilkoblet verdensledende big data-

systemer, der man kan nyttiggjøre seg store datamengder inkludert det norske kreftregistret. 22 bedrifter og 

institusjoner er representert i inkubatoren, og SIVA er med på eiersiden. Innovasjonsparken har også cellelab 

for pilotering, og både SAS Institute og IBM Watson har avanserte analysefasiliteter som er åpne for de andre 

bedriftene i klyngen. 

Norwegian Smart Care Cluster er et Arena-program med base i Stavanger-regionen, med det formål å bidra til 

innovasjon, utvikling og kommersialisering av nye løsninger innen velferdsteknologi. De jobber med et prosjekt 

for å etablerere en utprøvingsenhet for velferdsteknologiske løsninger. 

 GCE Subsea 

GCE Subsea er lokalisert i Bergensregionen. Medlemmene er over 100 virksomheter som utvikler og leverer 

kompetanse og teknologi til installasjon, drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner globalt. I tillegg er en 

rekke aktører fra forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter og store bedrifter tilknyttet klyngen som 

partnere. Klyngen har et av verdens sterkeste fagmiljøer innen undervannsteknologi. Subsea-klyngen fikk gitt 

ut en rapport i 2013, mens de ennå var en NCE-klynge, der det fins en god oversikt over FoU-miljøer i Bergen 

og deres fasiliteter som kan være relevante for klyngen.  
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Høgskolen i Bergen (HiB) har en rekke fasiliteter relevante for GCE Subsea. Blant disse er deres slepetank og en 

sirkulerende vanntunnel, der begge er for testing knyttet til det marine miljøet. Videre har høgskolen også 

fasiliteter for dynamisk testing av materialer og en enhet for trykktesting av subsea-komponenter og -utstyr. 

CMR har også flere fasiliteter relevante for GCE Subsea. Blant disse er et vibrasjonstestbord for sertifisering av 

undervannsutstyr, en 3D-printer for rask prototyping, en multiphase flow-rigg for testing av 

gjennomstrømningsmålere, og et testanlegg for temperatursvingninger.  

Både HiB og CMR sine fasiliteter var oppgitt stort sett å være tilgjengelige på forespørsel. 

 Andre klynger 

GCE NODE er en klynge av bedrifter innen globalt ledende offshore leverandørindustri på Sørlandet. I sin 

tilbakemelding til oss viser de til opprettelsen av Mechatronics Innovation Lab AS i Grimstad, med samling av 

bedrifters utstyr for test og pilotering. Der skal også NODE-bedriftenes tilskudd med hensyn til utstyr og kapital 

legges inn. Mechatronics Innovation Lab vil bli et tilbud til selskaper på tvers av flere næringer, og ligger midt i 

nedslagsfeltet til både GCE NODE og NCE Eyde, som nevnt lenger oppe. 

 Forskningssektorens infrastruktur 

Anleggene og infrastrukturen som vi har kartlagt er i stor grad eid av private selskaper. Det arbeidet som gjøres 

i forskningsmiljøene (offentlige og stiftelser) forekommer normalt på et tidligere stadium i utviklingsarbeidet 

enn det de mer kommersielle bedriftene er opptatt av når de trenger pilot- og demonstrasjonsanlegg for å 

teste nye produkter og ideer. Likevel er det relevant å undersøke hva som finnes av anlegg og infrastruktur hos 

forskningsmiljøene dersom ledig kapasitet ved slike fasiliteter kan benyttes av bedrifter og prosjekter som har 

kommet lengre i utviklingsstadiet.  

Vi har vært i kontakt med Forskningsrådet (INFRASTRUKTUR-programmet), flere universiteter og høgskoler, 

samt SINTEF og en del forskningsinstitutter som blant annet Christian Michelsen Research, Institutt for 

energiteknikk og Nofima.  

 INFRASTRUKTUR 

Forskningsrådets Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR-programmet) har som mål å 

bygge opp infrastrukturer som skal betjene en rekke forskningsmiljøer og bidra til internasjonalt ledende 

forskning og innovasjon på områder som er nasjonalt viktige.  

Betegnelsen forskningsinfrastruktur inkluderer i denne satsingen de fem kategoriene e-infrastruktur 

(elektronisk infrastruktur), vitenskapelige databaser, vitenskapelige samlinger, vitenskapelig utstyr og større 

forskningsfasiliteter. Den sistnevnte omfatter større laboratorier eller forskningsinstallasjoner, og er den 

gruppen som antakeligvis er mest relevant for denne utredningen. 

Infrastruktur med kostnad på mindre enn 2 millioner eller mer enn 200 millioner kroner, omfattes ikke av 

INFRASTRUKTUR-programmet. 

Flere av anleggene i den vedlagte excel-filen har fått støtte av INFRASTRUKTUR-programmet. National Geotest 

Sites, Norwegian Zero Emission Building Laboratory, Norwegian Laboratory for Silicon-based Solar Cell 

Technology, NORCOWE, NorFab og Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre er blant anleggene som har fått 

støtte. Alle disse er tilknyttet universiteter og forskningsinstitutter. 
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 SINTEF sitt samarbeid med NTNU 

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, med om lag 2000 ansatte og 3,2 milliarder 

kroner i årlig omsetning. SINTEF og NTNU har et utstrakt samarbeid på forskningssiden, og vi har hatt kontakt 

med representanter fra begge. For eksempel disponerer SINTEF og NTNU ved Fakultet for ingeniørvitenskap og 

teknologi (IVT) omtrent 20 000 m2 laboratorie- og verkstedareal i fellesskap. Der SINTEF og NTNU-IVT har lab-

samarbeid er en vanlig arbeidsdeling at SINTEF-partneren gjør den tyngste delen av testing og pilotering for 

industrien (verifisering er trolig den mest korrekte betegnelsen på mye av det som gjøres i denne 

sammenheng), mens NTNU samarbeider gjerne på tidligere stadium i en utviklingsprosess (konseptutvikling og 

-vurdering, utforskning av idéer), ofte gjennom ph.d. og masterprosjekter. 

I tilbakemeldingen fra IVT kommer følgende fram: 

«Siden mange av laboratoriene har som formål å levere oppdragstjenester til industrien (særlig NTNU-

SINTEF felleslaboratorier), kan man der vanskelig snakke om «restkapasitet» som kan stilles til 

disposisjon. Den generelle situasjonen er likevel karakterisert ved at de fleste NTNU-laboratoriene har en 

«teknisk kapasitet» som ikke er fullt utnyttet. Det kommer av at NTNUs laboratorier er etablert for å 

støtte vår forsknings- og utdanningsvirksomhet, og i den sammenheng er det et kapabilitetsbehov, heller 

enn et kapasitetsbehov som er motivasjonen for å opprettholde dem.  

Sånn sett ser vi det som god samfunnsøkonomisk tekning å legge til rette for å utnytte tilgjengelig 

kapasitet som er etablert med fellesskapets midler til glede for eksterne brukere. I denne sammenheng 

skal vi ikke legge skjul på at et ganske komplisert regelverk når det gjelder hva en statsinstitusjon har 

anledning til å gjøre i et kommersielt marked gjør at motivasjonen til å engasjere seg fra en del miljøers 

side dempes en del.» 

SINTEF har mye laboratorieinfrastruktur både i Trondheim og Oslo, noe som kommer godt frem i vår 

kartlegging.  

 Universiteter 

Vi sendte ut en e-post til en rekke fakultetsdekaner ved norske høgskoler og universiteter, med forespørsel om 

de kunne sende oss en oversikt over relevant infrastruktur inkludert litt bakgrunnsinformasjon. Vi fikk svar fra 

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU, og et samlet svar fra NMBU med infrastruktur ved deres 

institutter.  

NTNU har teknologitung forskningsaktivitet ved Det medisinske fakultet, Fakultet for informasjonsteknologi, 

matematikk og elektronikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet for teknologi (tidligere HiST) 

og Fakultet for naturvitenskap og teknologi, samt ved NTNU i Ålesund (se egen omtale). 

I tilbakemeldingen fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, fikk vi noen betraktninger rundt fasilitetene 

de hadde, og hva som skal til for at disse kan brukes av aktører som ikke tilhører universitetet. Det medisinske 

fakultet er det største fakultetet ved NTNU. Mye av aktiviteten her er tilknyttet St. Olavs hospital, og de har 

huset nylige nobelprisvinnere i medisin. Vi fikk ikke noen tilbakemelding herfra, men de er likevel representert 

med anlegg i kartleggingen. 

På NMBU drives det særlig med forskning knyttet til matproduksjon og næringsmidler, og de har et utstrakt 

samarbeid med Nofima. Flere av anleggene har blitt oppgradert de senere år, og innen 2019 vil det være bygd 

opp topp moderne infrastruktur for veterinærforskning på Campus Ås. 
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 Kartlegging av eksisterende anlegg 

Vår kartlegging har avdekket 202 store og små anlegg som brukes til testing, pilotering, simulering og/eller 

visualisering i ulike bedrifter over store deler av landet. Inkludert i listen er også anlegg som har fått 

finansiering gjennom INFRASTRUKTUR-programmet til Norges Forskningsråd og andre anlegg tilknyttet FoU-

miljøer. Disse anleggene benyttes primært til forskning og utvikling i en tidligere fase, men er inkludert siden vi 

anser det som nyttig informasjon og en naturlig del av et beslutningsgrunnlag for NFD når de skal vurdere 

behovet for infrastruktur for pilot- og demonstrasjonsanlegg. Det er innen næringene energi og prosessindustri 

at vi finner flest anlegg, og majoriteten av anleggene befinner seg geografisk rundt de største byene og de 

tradisjonelle næringsregionene. 

I excel-filen er de 202 anleggene fordelt med 115 anlegg hos bedrifter og 87 anlegg hos forskningsmiljøer. 

 Pilot- og demonstrasjonsanlegg i flere næringer 

Kartleggingen har avdekket relevante anlegg i et variert utvalg av næringer. Det er noen områder som utpeker 

seg, som energi, prosessindustri og marin/sjømat, men også innen teknologiindustri, olje og gass og 

helsesektoren har vi funnet mye infrastruktur som benyttes til testing, pilotering, simulering og visualisering. 

Energi er den klart største næringskategorien, med 41 anlegg. Det høye antallet skyldes at det er en rekke 

anlegg innen fornybar energi, særlig biogassanlegg, men også hydrogenteknologi og vindmøller inngår i samme 

kategori. Innen marin/sjømat, som er den tredje største næringen, finner vi i all hovedsak oppdrettsselskaper 

som tester nye produksjonsanlegg. De fleste av disse anleggene retter seg mot reduksjon av lakselus og mer 

effektive anlegg for postsmolt. Flere av FoU-anleggene på marin/sjømat er også rettet mot fôring og foredling. 

Prosessindustrien inkluderer noen av de største og dyreste anleggene, og flere selskaper har mottatt flere 

titalls millioner kroner i støttebeløp. Dette er kapitalkrevende industri, og mange av anleggene krever store 

investeringer for å sette opp nødvendige fasiliteter for testing. Selskaper i denne gruppen inkluderer Glencore 

Nikkelverk, Alcoa, Elkem, Saint-Gobain og Hydro. 

Figur 2: Næringsfordeling 
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Etter at vi underveis i arbeidet så at mange av anleggene ikke passet inn under de forhåndsdefinerte 

næringene, har vi lagt til Næringsmidler og Transport som nye kategorier. Næringsmidler er da 

næringsklassifiseringen for alle anlegg innen landbruk og næringsmiddelteknologi som ikke utelukkende jobber 

med sjømat. Disse to næringene var ikke lagt inn som alternativ i spørreundersøkelsen. Vi endte til slutt opp 

med 13 anlegg i kategorien «Annet». Flere av disse er anlegg der aktiviteten dreier seg om infrastruktur, 

geologi eller materialteknologi.  

 Mye teknologi innen fornybar energi 

Som vist i figuren under, finner vi at innenfor kategorien «Energi» er den store overvekten anlegg for utvikling 

av fornybar energi i form av vindkraft og marin energi og bioenergi. Også noe solenergi, men i mye mindre 

omfang11. Listen inkluderer også testanlegg innen mer tradisjonelle kraftnæringer, samt anlegg for utvikling av 

energibesparende løsninger. Disse ligger under kategorien «Annet». Den store andelen innen fornybar energi 

kan ha sammenheng med at flere av de offentlige støtteordningene er innrettet akkurat mot slik aktivitet. 

Innovasjon Norge gjennom Miljøteknologiordningen og Enova er eksempler på virkemiddelaktører som støtter 

utvikling av ny teknologi innen fornybar energi, jfr. kapittel 3. 

Figur 3: Fordeling innen næringen "Energi" 

 

Figur 3 over viser vår egen kategorisering av undergrupper av anlegg innen energinæringen. Vi ser at bioenergi 

er klart størst, med 42 prosent. Når vi ser bort fra gruppen «Annet», er det vindenergi og marin energi som 

følger som nummer to, med 20 prosent av anleggene. Denne gruppen kan tenkes å ha utgjort en større andel 

for noen år tilbake, da vi har inntrykk av at flere prosjekter med vindmøller, bølgekraft, saltkraftverk mv. har 

blitt skrinlagt på grunn av vanskelige markedsbetingelser.  

                                                                 

11 Vi har kartlagt flere anlegg som utvikler teknologi for produksjon av silisium til solceller, men disse er kategorisert 
som prosessindustri, og ikke energi. 
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 Store selskaper spredt over hele landet 

En nærmere kikk på anleggene som ligger i kategorien «Prosessindustri» viser at det er en god bredde både 

geografisk og på type bedrifter. Alle landsdelene er inkludert, men det er kun 9 anlegg fra Midt-Norge og 

nordover. Listen domineres av store nasjonale og internasjonale selskaper som Hydro, Elkem, Alcoa, FMC, 

Kongsberggruppen og Glencore. Flere av selskapene har mottatt store støttebeløp gjennom Enova og 

Innovasjon Norge, men det varierer fra 2-3 millioner i støtte til mer enn 1,5 milliarder kroner. 

I all hovedsak er dette privateide anlegg som ikke brukes av andre aktører, men det finnes unntak som Elkem 

Technology, ReSiTec og GE Healthcare. Disse er alle en del av Eyde-klyngen. Disse selskapene samarbeider tett 

med andre medlemmer i klyngen, men de har pilot- og testanlegg som er tilgjengelig for alle.  

 Fordeling mellom fylker 

Av anleggene vi har kartlagt, ligger klart flest i Sør-Trøndelag. Det er den utstrakte teknologiaktiviteten 

tilknyttet SINTEF og NTNU i Trondheim som bidrar kraftig til at Sør-Trøndelag leder an. Akershus er det fylket 

med nest flest anlegg, og her bidrar FoU-miljøene tilknyttet Institutt for energiteknikk på Kjeller og Norges 

miljø- og biovitenskapelige universitet og Nofima på Ås sterkt. Av de anleggene som ikke er tilknyttet FoU-

institusjoner, ligger flest i Hordaland. Vi ser at de fleste anleggene er kyst- eller bynære. Nord-Norge og 

innlandsfylkene er relativt lite representert. 

Figur 4 under viser antall kartlagte anlegg fordelt på fylker, fordelt på våre definisjoner av «bedrifter» og 

«FoU». Grovt sett er anlegg tilknyttet forsknings- og utdanningsinstitusjoner blitt skilt fra resten, der resten i 

stor grad drives av og for industriselskaper, men også inkluderer mindre, kommunalt eide anlegg og noen 

anlegg ved sykehusene. 

Figur 4: Fordeling mellom fylker 
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Vi ser av Figur 4 at spredningen på fylker er størst blant de såkalte bedriftene, det vil si anleggene som stort 

sett er kategorisert som private bedrifter, og ikke FoU-institusjoner. For fylkene Vest-Agder, Telemark, 

Nordland, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hedmark og Finnmark er det utelukkende bedrifter og ingen 

FoU-institusjoner. Det er blitt brukt skjønn ved tvil i fordelingen på bedrifter og FoU, for eksempel ble flere 

store test- og pilotsenter lagt under bedrifter, selv om universiteter og høgskoler står oppført som eiere. 

 Det offentlige som støttegivere eller eier 

Vi finner at offentlige aktører inngår på eiersiden i 14 av alle de 115 anleggene som vi ikke har karakterisert 

som FoU-institusjoner. Dette inkluderer flere av anleggene innen næringen helse og life science, med 

helseforetakene. For øvrig inkluderer listen noen kommunale anlegg samt enkelte større testfasiliteter hvor det 

offentlige er inne på eiersiden gjennom SIVA Eiendom Holding AS og enkelte fylkeskommuner. 

Det offentlige virkemiddelapparatet er en aktiv støttegiver, og vi finner at om lag 80 prosent av de private 

anleggene er delfinansiert med offentlig støtte. Enova og Innovasjon Norge, gjennom Miljøteknologiordningen, 

er de to største støttegiverne, men også Forskningsrådet og Gassnova har gitt støtte til flere anlegg. 

 Anleggets utviklingsnivå 

En utfordring i dette oppdraget har vært å definere 

hvilke anlegg og infrastruktur som er relevant, samt 

hva vi legger i begrepene «testing», «simulering», 

«pilotering» og «visualisering». Vi valgte derfor i 

undersøkelsen å la bedriftene selv angi på hvilket nivå 

i produktutviklingen de i hovedsak jobber, og 

alternativene var delt i 9 nivåer i henhold til 

Technology Readiness Level-skalaen (TRL, se ramme 

og kapittel 2.1).  

Der vi på forhånd hadde forventet at majoriteten av 

anleggene, særlig hos bedriftene, skulle befinne seg på 

nivå 6 og 7, viser undersøkelsen at det er vesentlig mer spredt fordeling. Figur 5 under viser fordelingen av TRL-

nivåene blant bedriftene som svarte på spørreundersøkelsen.  

Figur 5: På hvilket produktutviklingsnivå (Technology Readiness Level) jobbes det i hovedsak ved anleggene. Anlegg hos 
bedrifter. 
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Flest anlegg har markert for nivå 6 «Demonstrasjon av teknologien i et relevant miljø» på skalaen, og vi ser at 

bedriftene gjennomgående plasserer seg relativt sent i teknologiutviklingen, og nærme implementering og 

kommersialisering. Andelene summerer seg til 100 prosent, da bedriftene bare kunne velge ett svaralternativ 

på spørsmålet om TRL-nivå. Unntaket og litt overraskende så har 12 anlegg markert for nivå 2 

«Teknologi//anvendt forskning». Vi har sett nærmere på hvem som har markert for dette nivået uten at det gir 

et klart mønster eller svar. En mulig forklaring kan være at denne kategorien oppfattes som noe bredere enn 

de andre kategoriene. Den tredje mest hyppig oppgitte kategorien er «Validering av teknologien i et relevant 

miljø», og vi ser dermed at nivåene 5 og 6 dekkes godt av bedriftene som har svart. For anleggene som er eid 

av bedrifter har til sammen 44 prosent markert for nivåene 5-7 på produktutvikling. 

Figur 6 under viser fordelingen av svarene vi fikk fra forskningsmiljøene.  

Figur 6: På hvilket produktutviklingsnivå (Technology Readiness Level) jobbes det i hovedsak ved anleggene. Anlegg ved 
forsknings- og utdanningsinstitusjoner12 

 

Her ligger hovedtyngden av svarene på tidligere nivåer i produktutviklingsfasen enn for bedriftene. Det er 

likevel relevant å merke seg at så mye som henholdsvis 27 og 20 prosent av svarene fra forskningsmiljøene 

viser at det jobbes på nivåene 5 og 6. Disse innebærer «validering av teknologien i et relevant miljø» og 

«demonstrasjon av teknologien i et relevant miljø». Dette tyder på disse forskningsmiljøene kan besitte 

infrastruktur og fasiliteter som kan være av interesse for selskaper som ønsker å teste nye produkter, 

teknologier og tjenester.  

 Ledig kapasitet ved anleggene 

Et viktig formål med spørreundersøkelsen har vært å kartlegge om det er ledig kapasitet og hvorvidt dette kan 

brukes av andre enn selskapet som eier det. Figur 7 under viser hva FoU-aktørene og bedriftsaktørene svarte 

på spørsmål om hvorvidt det er ledig/ubenyttet kapasitet ved anlegget per dags dato.  

                                                                 

12 Andelene i Figur 6 summerer seg til mer enn 100 prosent. Dette skyldes at det i spørreundersøkelsen var mulig for 

forskningsinstitusjonene å velge flere svaralternativer på spørsmålet om TRL-nivå. 
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Figur 7: Er det ledig/ubenyttet kapasitet ved anlegget per dags dato. Forskningsinstitusjoner og bedrifter. 

 

Mer enn 60 prosent av bedriftene som svarte (41 av de 65 anleggene) oppgir at de har ledig eller ubenyttet 

kapasitet i dag. Blant de med ledig kapasitet var det hele 85 prosent som oppga at de var åpne for å la eksterne 

aktører få tilgang til testfasilitetene. 10 prosent av de med restkapasitet svarte at det ikke var aktuelt i dag, 

men at det kan bli det. 5 prosent svarte «Nei, og det er ikke aktuelt», og da i hovedsak med begrunnelser om 

konkurransesituasjonen i markedet, hensyn til bedriftshemmeligheter, kostnader og praktiske hensyn, men 

også at anleggene er tett integrert i normal produksjonslinje eller at det skal legges ned. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen som ble sendt til forskningsmiljøene gir gode indikasjoner på at det også 

der er mye ledig/ubenyttet kapasitet. Svarprosenten og antallet respondenter som svarte på undersøkelsen er 

lavere enn tilfelle var med undersøkelsen som ble sendt til bedriftene. Likevel så er det verdt å merke seg at 

nesten 70 prosent svarer at de har ledig kapasitet. På spørsmål om de er åpne for å la eksterne aktører få 

tilgang til testfasilitetene svarer hele 90 prosent «ja» og bare 7 prosent «nei, og det er ikke aktuelt». På det 

oppfølgende spørsmålet «hvis ja, er dere åpne for å la private bedrifter benytte anlegget til utvikling av 

produkter og tjenester» svarer kun én respondent nei. De øvrige svarer enten ubetinget ja, eller ja på visse 

betingelser. Det er særlig betingelser som er knyttet til personell og kompetanse, betalingsvilkår og 

immaterielle eiendeler som trekkes frem av respondentene. 

Respondentene ble også spurt om hvilke næringer de anser som potensielle brukere av anleggene. Her var det 

mulig å krysse av for flere næringer. For de 56 bedriftene som ikke har svart «annet» har de i gjennomsnitt 

indikert 4 næringer hver. Fra FoU-undersøkelsen var det 24 respondenter (ikke inkludert de som har valgt 

«annet») som har markert for til sammen 98 næringer, et snitt på 4,1 pr anlegg. Selv om antall markeringer er 

høyere her, så er fordelingen på næringer som potensielle brukere ganske sammenfallende med fordelingen 

for hvilke næringer anleggene selv sier de tilhører. Figur 8 under viser hvilken næring anleggene primært rettet 

seg mot, og hvilke næringer som ble ansett som aktuelle brukere. 
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Figur 8: Næringsfordeling – hvilken næring er anlegget primært rettet mot, og hvilke næringer kunne potensielt brukt 
anlegget. Andeler av totalen, næring primært summeres til 100 % 

 

Når vi ser bort fra «Annet», er det prosessindustri og marin/sjømat som er de to største næringene når vi ser 

på hvilken næring anleggene primært retter seg mot. Det er derimot energi og olje og gass som er de to 

næringene som ble hyppigst nevnt som potensielle brukere av de anleggene det ble avgitt svar for.  

Det er interessant å merke seg at alle næringene har en vesentlig høyere prosentvis fordeling når det gjelder 

«næringer potensielt», altså hvor anleggene selv tror det kan finnes brukere til deres utstyr. For eksempel øker 

«Olje og gass» og «Teknologiindustri» fra henholdsvis 14 prosent og 7 prosent til 47 prosent og 40 prosent. 

Dette antyder at for selskaper i de næringene som ikke har mye eksisterende anlegg og infrastruktur, så kan 

det være mulig å nyttiggjøre seg eksisterende fasiliteter i andre næringer. Det ser dermed ut til å eksistere 

grunnlag for et tilbud som potensielt kan møte mye av den etterspørselen etter fasiliteter som finnes. Det vil da 

være en nærliggende oppgave for det offentlige å undersøke hvordan man kan bidra til en bedre koordinering 

og tilrettelegging så ledig kapasitet kan utnyttes på en bedre måte enn i dag. 

Det er ikke gitt at flere potensielle næringer som brukere nødvendigvis gjør at anlegget kan brukes av flere 

andre selskaper. For eksempel kan ett og samme selskap kunne passe under flere næringsklassifikasjoner. I 

tillegg kan praktiske årsaker, som vi har kartlagt i undersøkelsen, stå i veien. Dette er verdt å undersøke 

nærmere. 

De anleggene som svarte «Annet» på hvilken næring de tilhørte fikk anledning til å spesifisere nærmere. Det 

kom flere svar som indikerte at landbruk, mat og næringsmiddelindustri burde vært med. I tillegg svarte noen 

at de jobbet innen flere næringer, så det var vanskelig å velge én. 

 Drift og investeringer 

I spørreundersøkelsen fikk både bedriftene og FoU-aktørene spørsmål om eventuelle offentlige støttegivere og 

støttebeløp. I tillegg fikk de spørsmål om å oppgi årlige driftskostnader. Figur 9 under viser hvilke 

virkemiddelaktører som er oppgitt å ha gitt offentlig støtte til anleggene ved forsknings- og 

utdanningsinstitusjonene og bedriftene. 
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Figur 9: Offentlige aktører som har gitt støtte til anleggene. Forskningsinstitusjoner og bedrifter 

  

Det fremgår av figuren at den klart største offentlige støttegiveren til FoU-aktører er Norges Forskningsråd, 

som har gitt støtte til 68 prosent. Den største støttegiveren til bedriftene er Innovasjon Norge, som har gitt 

støtte til 61 prosent av disse respondentene. 

Mens Innovasjon Norge er en stor bidragsyter til bedriftene, har de kun bidratt med støtte til 12 prosent av 

FoU-aktørene som svarte på undersøkelsen. Gassnova har like høy andel blant disse. Enova og SIVA har hver 

gitt støtte til 4 prosent, som tilsvarer én respondent. I kategorien «andre» nevnes blant annet departementene 

Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet, NTNU og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).  

Blant bedriftene har Forskningsrådet gitt støtte til 49 prosent, som er noe lavere enn for FoU-aktørene. Enova, 

Siva og Gassnova oppgis også å ha bidratt med midler, men til langt færre anlegg. Blant de andre støttegiverne 

finner vi enkelte fylkeskommuner, GCE Blue Maritime og internasjonale programmer i EU og OECD. Det var 

også noen respondenter som ikke oppga noen offentlige støttegivere. Dette gjaldt 8 bedriftsaktører og 4 FoU-

aktører. 

Både FoU-aktørene og bedriftene ble spurt om hvor stort det samlede støttebeløpet (over alle år) er fra 

offentlige aktører. Beløpene fordelt på intervaller vises i Figur 10 under. 

Figur 10: Samlet støttebeløp fra offentlige aktører. Forskningsinstitusjoner og bedrifter. 
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Størrelsen på støtten og de finansielle midlene som anleggene oppgir å ha mottatt varier fra mindre enn 1 

million kroner til mer enn 100 million kroner. Resultatene viser at det er stor variasjon, og de gir ikke grunnlag 

for å si noe om hva som er et gjennomsnittlig eller normalt nivå på hvor mye støtte som gis til disse anleggene. 

Vi ser likevel at FoU-aktørene i gjennomsnitt oppgir intervaller som ligger noe høyere enn hva bedriftsaktørene 

gjør. Så mye som en tredel av bedriftene oppgir støttebeløp mellom 1 og 5 millioner kroner. 

Omtrent 35 prosent av bedriftsaktørene og 40 prosent av FoU-aktørene har fått mer enn 20 millioner kroner i 

støtte av offentlige aktører. Blant de aller høyeste beløpene er forskjellen større; 7 prosent av bedriftsaktørene 

og hele 18 prosent av FoU-aktørene har fått mer enn 100 millioner samlet i støtte fra offentlige aktører.  

Av bedriftene oppgir 54 prosent å ha mottatt et sted mellom 1 og 20 millioner kroner, mens 28 prosent har 

mottatt mellom 20 og 100 millioner kroner. For FoU-aktørene er tilsvarende andeler på henholdsvis 50 og 21 

prosent. Det ser ut til å være en gjennomgående større spredning i svarene fra forskningsinstitusjonene enn fra 

bedriftene. 

En mulig skjevhet ligger i at FoU-aktørene fikk presisert spørsmålet med to ekstra parenteser. 

Spørsmålsstillingen var som følger: «Hvor stort (om lag) er det samlede støttebeløpet fra de offentlige aktørene 

(over alle år)?». Bedriftene fikk det samme spørsmålet, men uten parenteser. FoU-aktørene kan tenkes å ha 

rapportert noe høyere støttebeløp som følge av at de fikk presisert at de skulle oppgi samlet over alle år. 

Respondentene ble også bedt om å oppgi hva de årlige driftskostnadene er for anlegget. For hele 90 prosent av 

bedriftsanleggene så ligger de årlige driftskostnadene på mindre enn 20 millioner, med en fordeling på 

henholdsvis 24, 34 og 32 prosent for «mindre enn 1 million kroner», «mellom 1 og 5 millioner kroner» og 

«mellom 5 og 20 millioner kroner».  

De årlige driftskostnadene ved FoU-anleggene har noe større spredning, og for 86 prosent av anleggene er 

disse kostnadene under 20 millioner kroner i året. To av de som svarte har oppgitt driftskostnader på over 100 

millioner kroner årlig. Det ble også spurt om, for de anleggene som mottar offentlig støtte til drift, hvor stor 

andel av driftskostnadene denne støtten utgjør. Her svarte nesten 70 prosent at støttebeløpet utgjør mellom 0 

og 25 prosent av driftskostnadene. 
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5. Konklusjoner  

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer om, og i så fall hvordan, det offentlige bør stimulere til etablering 

og videre utvikling av flerbruksanlegg for testing, pilotering, simuleringer og visualisering. Kartleggingen og 

resultatene i dette prosjektet skal bidra til å belyse hva som finnes av relevant infrastruktur rundt i landet. 

Den vedlagte oversikten over eksisterende infrastruktur og anlegg for testing, pilotering, visualisering og 

simulering gir et godt bilde av hva som finnes av slikt utstyr i dag, likevel er det viktig å være klar over at denne 

listen ikke er uttømmende. Det er sannsynlig at det finnes anlegg ute hos bedrifter som benyttes til disse 

formålene og som vi ikke har klart å fange opp. Likevel mener vi at oversikten er dekkende for de største 

næringene og for større anlegg hvor det offentlige er inne på eiersiden. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at mange av anleggene ikke opererer på full kapasitet og at det 

burde være gode muligheter for andre aktører til å benytte eksisterende fasiliteter til å teste ny teknologi og 

nye produkter. Det er utenfor vårt oppdrag å si noe om og hvordan det offentlige kan stimulere til etablering 

og videreutvikling av slike anlegg, men resultatene tilsier at det kanskje er vel så viktig å bidra til at det gjøres 

kjent hvilke anlegg og fasiliteter som allerede eksisterer. 

Der hvor bedrifter i en næring etterlyser initiativ og støtte til å etablere pilot- og demonstrasjonsanlegg fordi 

dette ikke eksisterer i næringen allerede, kan det godt være at bedrifter i tilgrensende næringer har utstyr og 

fasiliteter som kan benyttes. Hvorvidt det offentlige har hensiktsmessige og effektive virkemidler for å påta seg 

en slik oppgave må vurderes og det bør ses i lys av private initiativ på området.  
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Kartlagt infrastruktur 

  Anlegg og infrastruktur kartlagt hos bedrifter 

  Navn Eierskap Næring 

1 Abalonyx 
Abalonyx AS og Kongsberg 
Innovasjon Prosessindustri 

2 Aga Halibut Aga Halibut AS Marin/sjømat 

3 Aker Solutions Aker Karbonfangst 

4 Akva Future Akva Future AS Marin/sjømat 

5 Alcoa Karbotermisk Alcoa Prosessindustri 

6 Alcoa Mosjøen Alcoa og Alstom Prosessindustri 

7 Aquafarm Equipment Aquafarm Marin/sjømat 

8 Arbaflame Arbaflame Energi 

9 Asker og Bærum Vannverk 
Asker og Bærum vannverk og 
Oslo vann- og avløpsetat Annet 

10 
Asker/Føyka - Dype energibrønner 800 
m  Asker kommune Energi 

11 Barents Biocentre Lab 
Norut Northern Research 
Institute Marin/sjømat 

12 Biogassanlegg på Tingvoll NORSØK Energi 

13 Bioproduksjon AS Bioproduksjon AS Energi 

14 BKK/EnPro Pilot Plant BKK, EnPro AS Karbonfangst 

15 Borregaard Synthesis Borregaard Helse og life science 

16 Borregaards Bioraffineri I Borregaard Prosessindustri 

17 Borregaards Bioraffineri II Borregaard Prosessindustri 

18 Bremnes Seashore Bremnes Seashore Marin/sjømat 

19 C-Feed C-Feed AS Marin/sjømat 

20 CO2Bio 
Salmon Group, Grieg Seafood, 
Marine Harvest, Lerøy m.fl Marin/sjømat 
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21 CraftEngine 
Returkraft AS og Viking Heat 
Engines Energi 

22 Demo Steinkjer Demo Steinkjer AS Energi 

23 
Demonstrasjon av Blaasters nye 
vindturbinkonsept Blaaster Valsneset AS Energi 

24 
Demonstrasjonsanlegg for 3D-printing 
av titan Norsk Titanium AS Prosessindustri 

25 Deponigass fra avfallspark Asker kommune Energi 

26 DNV GL Bergen Laboratories DNV GL Olje og gass 

27 Eggemoen Aviation & Technology Park Eggemoen Annet 

28 Elkem Bremanger Elkem Prosessindustri 

29 Elkem Technology Elkem Solar Prosessindustri 

30 Elkem Thamshavn Elkem Prosessindustri 

31 Elkem Kristiansand Elkem Prosessindustri 

32 Elproduksjon Follum Vardar Varme AS Energi 

33 Energiutnyttelse av deponigass 

Gjøvik, Land og Toten 
Interkommunale Avfallsselskap 
IKS Energi 

34 Erko Settefisk AS Hauglandgruppen Marin/sjømat 

35 Finnfjord AS Finnfjord AS Prosessindustri 

36 FMC Technologies FMC Prosessindustri 

37 Fremtidens operasjonsrom Helse Midt-Norge Helse og life science 

38 GE Healthcare GE Healthcare Helse og life science 

39 Glencore Nikkelverk Glencore Prosessindustri 

40 Glommen Skog Glommen Skog Energi 

41 Greenfield Datasenter Digiplex Fet AS IT 

42 Greve biogass 
Flere kommuner i Vestfold og 
Grenland m.fl Energi 

43 HAL4e Pilot Plant Hydro Aluminium AS Prosessindustri 
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44 Halden Virtual Reality Sentre IFE Energi 

45 HALsee Hydro Aluminium AS Prosessindustri 

46 Hugaas biogass Hugaas Energi 

47 Hynor Lillestrøm AS IFE m.fl. Energi 

48 
Hypertermofil forbehandling for 
biogass Lindum AS Energi 

49 Hywind - Flytende offshore vindmøller Statoil ASA Energi 

50 Industri-Bioparken Tromsø/NAMAB SIVA Marin/sjømat 

51 Innfrysingsanlegg MS Roaldnes AS Roaldnes Marin/sjømat 

52 
Installasjon av maritime batteri og 
landstrøms anlegg Olympic Green Energy KS Maritim 

53 Intervensjonssenter ved OUS OUS Helse og life science 

54 Jæren Biogass AS Jæren Biogass AS Energi 

55 Kildal pilotprosjekt SHP kraftstasjon Kildal Kraft AS Energi 

56 Kitemill Kitemill Energi 

57 
Knutsen Ballast Water Treatment 
Technology Knutsen AOS Shipping Maritim 

58 Kongsberg Automotive Tech Centre Kongsberg Automotive Annet 

59 Kongsberg Defence and Aerospace Kongsberg Gruppen Prosessindustri 

60 Kongsberg Innovasjon 
Kongsberg Gruppen, FMC, 
Statoil, m.fl Annet 

61 Leksvik Industriell Vekst Fosen Innovasjon Prosessindustri 

62 Lerøy Vest Lerøy Vest Marin/sjømat 

63 Lille Måsevann pumpe Statkraft Energi AS Energi 

64 Luselekteren "Riga" 
Fjordbruk Service AS, Alsaker 
Fjordbruk Marin/sjømat 

65 Lyse Elnett AS Lyse Elnett AS Energi 

66 Lyse Produksjon Lyse Energi Energi 
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67 Marine Harvest Marine Harvest Marin/sjømat 

68 Mechatronics Innovation Lab UiA Prosessindustri 

69 Metcentre 
Rogaland fylkeskommune, 
Statoil, Haugaland Kraft Energi 

70 MicroA MicroA Annet 

71 
Nasjonalt senter for samhandling og 
telemedisin Helse Nord Helse og life science 

72 Naxys Deepwater Test Facility Naxys Olje og gass 

73 Norcem Brevik Norcem, Aker Solutions Karbonfangst 

74 Norner Norner Prosessindustri 

75 Norsk Undervannsintervensjon NUI AS Olje og gass 

76 Norske Skog Norske Skog Annet 

77 Norway Seafoods Norway Seafoods Marin/sjømat 

78 Norwegian Ocean Power AS 
Indre Salten Energi og Raw 
Holding Energi 

79 Norwegian Seaweed Production 
Norwegian Seaweed 
Production AS Marin/sjømat 

80 Norwegian Wood 
Elkem, Treklyngen, Avinor, 
Vardar Varme Energi 

81 Nutrimar AS Nutrimar AS Marin/sjømat 

82 
Ny energieffektiv tørkeprosess av 
fiskepeptider Scanbio Ingredients AS Marin/sjømat 

83 Ocean Farming AS SalMar Marin/sjømat 

84 OptiPower Agronova AS Energi 

85 OSL T2 Energiprosjekt 2 - Snøkjøling Avinor AS Annet 

86 Oslo Innovation Park Oslo Cancer Cluster Helse og life science 

87 
Pilotanlegg for fremstilling av 
solcellesilisium Evonik Solar Norge AS Prosessindustri 

88 Pilotarena Herøya 
Herøya Industripark eies av 
Oslo Pensjonsforsikring AS Prosessindustri 

89 Reinertsen AS Reinertsen Karbonfangst 
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90 ReSiTec Agder Energi Venture Prosessindustri 

91 Robotfabrikk Sunnmøre Robtek AS Annet 

92 
Rolls-Royce European Marine 
Technology and Training centre Rolls Royce Maritim 

93 Rørosmeieriet Rørosmeieriet AS Annet 

94 Saint-Gobain Ceramic Materials Saint-Gobain Group Prosessindustri 

95 Seaweed Pilot Farm Seaweed Energy Solutions Marin/sjømat 

96 
Senter for klimatiltak og fornybar 
energi i landbruksnæringa Mære landbruksskole Teknologiindustri 

97 SilMag SilMag International Prosessindustri 

98 Simulatorsenter Fosnavåg Lokale rederier Maritim 

99 
Smart Simulation, Remmen 
Kunnskapspark 

Smart Innovation Østfold 
AS|NCE Smart Energy Markets Annet 

100 Stadt Towing Tank Stadt Towing Tank AS Maritim 

101 Statoil (Herøya) Statoil Olje og gass 

102 SUBS Pilot Su4. Hydro Aluminium AS Prosessindustri 

103 Sunnaas sykehus HF Sunnaas Helse og life science 

104 Technology Centre Mongstad 
Gassnova, Statoil, Sasol og 
Shell Karbonfangst 

105 Telemark Teknologipark Telemark Teknologipark Olje og gass 

106 Tine Meieriet Jæren Tine SA Prosessindustri 

107 TiZir Titanium & Iron AS Tizir Titanium og Iron AS Prosessindustri 

108 
Tjeldbergodden 
Gjennvinningskraftverk (TBGK) Tjeldbergodden Kraft AS Energi 

109 
Utnyttelse av biogass til 
kraftproduksjon Nordre Follo Renseanlegg IKS Prosessindustri 

110 Vestfold test- og pilotsenter 
NCE Micro- and 
Nanotechnology Teknologiindustri 

111 Vitensenteret Helse og Teknologi Høgskolen i Sørøst-Norge Karbonfangst 

112 Waterment AS Waterment AS Energi 
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113 Weyland AS Weyland Energi 

114 Wärtsilä Wärtsilä Maritim 

115 Yara Yara Prosessindustri 

  Anlegg og infrastruktur kartlagt hos FoU institusjoner 

  Navn Eierskap Næring 

116 ACE Aquaculture Engineering SINTEF Fiskeri og havbruk Marin/sjømat 

117 Akustikklaboratoriet SINTEF Byggforsk Bygg og anlegg 

118 Avdeling for komparativ medisin UiT Helse og life science 

119 
Avvannings- og 
matvareprosesseringslaboratoriet NTNU-IVT Annet 

120 Bakeriet på Ås Nofima Annet 

121 Battery Materials Laboratory IFE Energi 

122 Byggtekniske laboratorier SINTEF/NTNU Bygg og anlegg 

123 
Centre for Advanced Structural 
Analysis (SFI CASA) NTNU, SINTEF Teknologiindustri 

124 Centre for Feed Technology SHF|NMBU Annet 

125 Circulating Water Tunnel SINTEF Marintek/NTNU Maritim 

126 CO2 Field Lab SINTEF Petroleum Karbonfangst 

127 CO2 Flow Loop IFE Karbonfangst 

128 
Drikkevannslaboratoriet, 
Avløpsvannlaboratoriet NTNU-IVT Annet 

129 
Dynatec Engineering/Institutt for 
energiteknikk (IFE) IFE Prosessindustri 

130 Fellesakvariet NMBU Veterinærhøyskolen Marin/sjømat 

131 FF Helmer Hansen UiT Marin/sjømat 

132 Fiskelaboratoriet NMBU|IHA Marin/sjømat 

133 Forbrenningslaboratoriet NTNU-IVT Prosessindustri 
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134 Formasjonsfysikklaboratoriet SINTEF Petroleum Olje og gass 

135 Haldenreaktoren IFE Energi 

136 HAMMLAB IFE Annet 

137 Hastelloy Loops IFE Olje og gass 

138 
Hydrauliske laboratorier - 
Vassdragslaboratoriet NTNU-IVT Annet 

139 Ingeniørgeologisk og bergmekanisk lab NTNU-IVT Annet 

140 Konstruksjonslaboratoriet SINTEF Marintek Olje og gass 

141 Kuldeteknikklaboratoriet NTNU-IVT Prosessindustri 

142 Laboratoriene for fornybar energi NMBU|IMT Energi 

143 

Laboratorier for sveising, støping, 
forming og pressing, korrosjon og 
tribologi SINTEF/NTNU Annet 

144 
Laboratorium for «additive 
manufacturing» NTNU Gjøvik Bygg og anlegg 

145 Laboratorium for energi og inneklima NTNU-IVT Bygg og anlegg 

146 
Laboratorium for prototyping og 
realisering NTNU-IVT Annet 

147 Laboratorium for silisiumproduksjon IFE Prosessindustri 

148 
Laboratorium for termisk 
prosessteknikk NTNU-IVT Prosessindustri 

149 Laboratorium for universell utforming NTNU Gjøvik Helse og life science 

150 Labpilot bioraffineri NMBU|IKBM Energi 

151 Marine Cybernetics Laboratory SINTEF Marintek Maritim 

152 Maritimt simulatorsenter NTNU Ålesund/AaKP Maritim 

153 
Material- og konstruksjonsteknisk 
laboratorium NTNU-IVT Annet 

154 Meieri og bryggeri NMBU|IKBM Annet 

155 Mekanisk testing SINTEF Raufoss Manufacturing Teknologiindustri 

156 Mobile SeaLab SINTEF Fiskeri og havbruk Marin/sjømat 
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157 Multiphase Flow Lab NTNU-IVT Olje og gass 

158 Måltidets hus AS v/Nofima Nofima Marin/sjømat 

159 Nanomechanical Lab NTNU-IVT Teknologiindustri 

160 National Aquafeed Technology Centre NMBU|Nofima Marin/sjømat 

161 National Geotest Sites NGI|NTNU|SINTEF|UNIS Annet 

162 
National Research Infrastructure for 
Multiphase Flow SINTEF|IFE Olje og gass 

163 NORCOWE CMR, UiB, UiA m.fl. Energi 

164 NorFab NTNU NanoLab m.fl. Teknologiindustri 

165 Norsk Havlaboratorium IMR Marin/sjømat 

166 
Norwegian Fuel Cell and Hydrogen 
Centre SINTEF|NTNU|IFE Energi 

167 
Norwegian Laboratory for Silicon-
based Solar Cell Technology SINTEF|NTNU|UiO|IFE Prosessindustri 

168 
Norwegian Zero Emission Building 
Laboratory NTNU|SINTEF Bygg og anlegg 

169 
Ocean Basin Laboratory 
(Havlaboratoriet) SINTEF Marintek|NTNU Olje og gass 

170 Oppredningslab NTNU-IVT Annet 

171 Patogen prosesshall Nofima Annet 

172 
Pilot Plant Facilities for Food 
Processing at Campus Ås NMBU|Nofima Annet 

173 Polymer- og komposittlaboratoriet NTNU-IVT Annet 

174 Prototech, vibration testing CMR Annet 

175 Risavika Biosenter IRIS Marin/sjømat 

176 Robotlaboratoriet NTNU-IVT Teknologiindustri 

177 Rooftop energy test platform UiA Energi 

178 Sanitærlaboratoriet SINTEF Byggforsk Bygg og anlegg 

179 
Seksjon for e-helse, Haukeland 
Universitetssykehus Helse Bergen Helse og life science 



   

M E N O N  E C O N O M I C S  4 3  R A P P O R T  

 

180 Senter for e-helse og omsorgteknologi Universitetet i Agder Helse og life science 

181 Senter for husdyrforsøk (SHF) SHF|NMBU Annet 

182 
Senter for klimaregulert 
planteforskning SKP|NMBU|NIBIO Annet 

183 Senter for marin akvakultur Nofima Marin/sjømat 

184 SINTEF Raufoss Manufacturing SINTEF Teknologiindustri 

185 Skipsmodelltanken SINTEF Marintek Maritim 

186 Smart Grid NTNU|SINTEF Energi 

187 
Solcelle Silisium 
krystalliseringslaboratorier 

SINTEF Materialer og 
kjemi|NTNU Prosessindustri 

188 Spesialgasslaboratoriet SINTEF Materialer og kjemi Energi 

189 
Strømningsteknisk laboratorium – 
Vindtunnell  NTNU-IVT Annet 

190 Teknologisk Institutt Teknologisk Institutt Annet 

191 Test- og miljølaboratoriet FFI Teknologiindustri 

192 Test-borerigg NTNU Olje og gass 

193 The Norwegian Zebrafish Platform NMBU Veterinærhøyskolen Marin/sjømat 

194 TillerCO2Lab (SOLVit) 
SINTEF|NTNU|Aker Clean 
Carbon Karbonfangst 

195 Ullrigg drilling and well centre IRIS Olje og gass 

196 Vannkraftlaboratoriet NTNU-IVT Energi 

197 Varmetekniske laboratorier SINTEF|NTNU Annet 

198 Veglaboratoriet NTNU-IVT Annet 

199 Verktøymaskinlaboratoriet NTNU Ålesund Annet 

200 Virtual Arena IRIS Olje og gass 

201 Visualiseringslaboratorier NTNU-IVT Teknologiindustri 

202 VIVA AS IFE|NTNU|SINTEF m.fl. Energi 
 


