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Sammendrag 
 

Fremveksten av komplekse løsninger, strengere krav til funksjonalitet og kvalitet, og sterkere 

konkurranse øker behovet for å teste, simulere og visualisere. I mange bransjer er det allerede blitt 

en integrert del av innovasjonsprosessen, og innovasjonshastigheten er et spørsmål om å 

opprettholde konkurransekraften.  

 

Dermed blir næringslivets tilgang til fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon av stor strategisk 

viktighet for konkurranseevnen og fremtidig verdiskaping i Norge.  

 

Behovet for tilgang til sentre/anlegg der norskbasert næringsvirksomhet kan teste, simulere eller 

visualisere sin teknologi, komponenter, produkter, tjenester, prosesser eller løsninger er betydelig –  

og økende. I Norge er tilbudet imidlertid lite.  

 

Rapporten peker på mangler i virkemidlene, spesielt på områdene støtte til investeringsmidler til 

utstyr, og støtte til spesialistkompetanse og ressurser for drift og videreutvikling av senter/anlegg. 

Dette representerer et "innovasjonsgap" der virkemiddelapparatet bør spille en viktig rolle. 

 

I samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd, har Siva tatt initiativ til å etablere en 

dialoggruppe med representasjon også fra Norsk Industri, LO, Sintef og næringslivet. Dialoggruppen 

har vurdert behov for et virkemiddel for finansiering av infrastruktur for utvikling og innovasjon, og 

foreslått en innretning for dette. Basert på innspill fra dialoggruppen har de tre virkemiddelaktørene 

utarbeidet denne rapporten.  

 

Siva, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd følger anbefalingen fra dialoggruppen og foreslår å 

etablere et program der ”nye midler” spiller sammen med eksisterende virkemidler. Programmet er 

inspirert av det engelske Catapult UK, men er ingen ”blåkopi” i innretning. Programmet har fått 

arbeidstittelen ”Norsk Katapult”. Norsk Katapult skal stimulere til etablering og videreutvikling av 

næringsnære sentre/anlegg for testing, simulering og visualisering – der bedrifter går sammen på 

eiersiden og/eller kan leie seg inn på kommersielle betingelser (”flerbruk”). Programmet skal kunne 

avlaste med investeringsmidler til eiendom og utstyr, samt finansiere ressurser og kompetanse for 

videreutvikling og drift. Programmet skal supplere, spille godt sammen med, og forsterke, 

eksisterende ordninger på området.  

 

Oppsummert foreslår de tre virkemiddelaktørene følgende: 

- Siva tildeles oppgaven som hovedansvarlig for den operative virksomheten i forhold til de 

virkemidler som stilles til disposisjon for sentre/anlegg. 

- Det opprettes et eget programråd etter samme modell som i klyngeprogrammet, der 

næringslivet og Enova deltar, i tillegg til Siva, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. 

- Mandatet til Siva avklares/utvides slik at selskapet også kan investere i utstyr i forbindelse 

med etablering av sentre/anlegg. 

- Siva gis fullmakt til, i nært samarbeid med de andre aktørene i programrådet å utarbeide, og 

etablere kriterier for, utvelgelse av sentre/anlegg, samt gjennomføre utlysning, etter at 

eventuelle midler er stilt til disposisjon.  
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For å kunne gjennomføre Norsk Katapult som foreslått, mener Siva det er nødvendig at de får stilt til 

disposisjon; 

- 200 millioner kroner i ny egenkapital over en femårsperiode for investeringer i utstyr i 

sentre/anlegg 

- 60 millioner kroner per år i minimum 5 år til etablering, utvikling og drift av sentre/anlegg  

 

Forslag om et program med arbeidstittel Norsk Katapult er i tråd med «Kriterier for god 

virkemiddelbruk». 

 

*** 
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I.Bakgrunn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høy innovasjonstakt styrker konkurransekraften 
 

Fornyelse og innovasjon er nøkkelen til økonomisk vekst, høy sysselsetting og gode levekår. Nye 

produkter, tjenester, forretningsmodeller og prosesser muliggjør endringer som påvirker oppvekst og 

utdanning, arbeids- og samfunnsliv, miljø og klima.  

 

Store deler av norsk næringsliv har sine virksomheter i markeder med tøff internasjonal konkurranse. 

Mange lavkostland har gått fra å være flinke til å kopiere, til å utvikle egne produkter og tjenester 

som konkurrerer på flere viktige norske eksport- og markedsområder.  

 

Norske bedrifter kan ikke konkurrere på billig arbeidskraft. Deres styrke er kunnskap og kompetanse i 

samspill med organisasjonsformer der ansvar er delegert og der arbeidstakerne tar ansvar for 

oppgaver og problemløsning. Dette danner en innovasjonsarena hvor norske bedrifter og Norge som 

nasjon konkurrerer internasjonalt. 

 

Skal norske bedrifter vinne på denne arenaen 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.  

 

I mange bransjer er testing, simulering og visualisering blitt en integrert del av utviklings- og 

innovasjonsarbeidet. Det bidrar til høyere innovasjonshastighet, større presisjon og raskere 

markedsintroduksjon, hvilket er blitt helt avgjørende for mange bedrifters konkurransekraft.  

 

Fra næringslivet fremheves det at dette på mange måter er en nasjonskamp som handler om Norge 

som vertskap for et attraktivt næringsliv og investeringer i arbeidsplasser og FoUI.  

 

For å teste, simulere eller visualisere trengs fysisk infrastruktur i form av bygninger, utstyr, 

datakapasitet, samt ressurser og kompetanse til å betjene dette på en optimal måte. Ettersom dette 

er kostnadskrevende, og de fleste bedrifter har behov kun i begrensede perioder, er det få bedrifter 

som kan etablere og videreutvikle en egen fysisk infrastruktur for å teste, simulere og visualisere sine 

løsninger. Dette reduserer innovasjonshastigheten, eller i verste fall hindrer innovasjoner i å bli 

realisert i norske bedrifter. Å løse denne utfordringen er viktig for konkurransekraften til mange 

virksomheter og næringsmiljøer i Norge. 

«En innovasjon får vi først når en idé eller oppfinnelse blir en ny vare, en ny 

tjeneste, en ny produksjonsprosess som er lansert i markedet eller tatt i 

bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.» 
 

Stortingsmelding 7, 2008-2009 
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Forutgående arbeid 
 

I Stortingsmelding 22 (2011 – 2012) «Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og Siva SF», står 

følgende: «Nærings- og handelsdepartementet vil innenfor gjeldende rammer videreutvikle dagens 

tilbud til pilot- og demonstrasjonsanlegg samt tilgang på kapital i bedrifters tidlige fase.» 

 

I etterkant av Stortingsmeldingen har temaet blitt utdypet og vurdert av flere aktører:  

 

 «Behov og virkemidler for forskning, utvikling og innovasjon i klyngeprosjekter». 

Internrapport fra NCE- og Arena-programmene, juni 2011. 

 «Hvordan forsterke FoU og innovasjon i klyngene?». Internrapport fra NCE- og Arena 

programmene, februar 2012. 

 «Norge som vertskap for et attraktivt næringsliv». Publikasjon fra NCE-programmet, mai 

2012. 

 «Pilotanlegg – Prosjekt 2013». Rapport fra Siva, mai 2013. 

 «Bedre utnyttelse av lovende forskningsresultater gjennom verifisering, pilotering og 

demonstrasjonsprosjekter». Internrapport fra Norges forskningsråd, juni 2013. 

 «Role of demonstration projects in innovation: transition to sustainable energy and transport 

(InnoDemo)». Litteraturstudie fra NIFU, 2013. 

 «Teste, simulere & visualisere. Raskere innovasjon i klyngene med fysisk infrastruktur». 

Publikasjon fra NCE- og Arena-programmene, mai 2014. 

 Bransjespesifikke utredninger, som bl.a. Menon rapport OG21-studie, 2014 

 

Det kan også nevnes at Stortingets næringskomité har uttalt følgende i forbindelse med behandling 

av statsbudsjettet for 2015: «Komiteen ser at etablering av test- og demonstrasjonsanlegg er et viktig 

virkemiddel for å stimulere til økt vekst. Initiativet er viktig for å styrke verdiskapingen, gi økt 

omstillingsevne samt gi små og mellomstore bedrifter tilgang til pilot-testfasiliteter som i dag er 

forbeholdt store konsern». 

 

Budskapet i de ovennevnte rapporter, initiativ og forespørsler kan oppsummeres slik: 

‒ Norsk næringsliv må, og ønsker å, øke sin innovasjonshastighet for å sikre fremtidig 

konkurransekraft. 

‒ Fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon kan være avgjørende for at ny kunnskap skal 

bli til en faktisk innovasjon og gi økt fremtidig verdiskaping. 

‒ Det er betydelige finansielle barrierer for enkeltbedrifter. 

‒ Det er et gap mellom uttrykt behov fra næringslivet og stimulerende virkemidler fra det 

offentlige. 

‒ At bedrifter investerer i fysisk infrastruktur for å teste, simulere og visualisere i Norge er 

avgjørende for vertskapsattraktiviteten, og således verdiskapingen i Norge. 

 

En rekke henvendelser fra næringsmiljøene til Siva om støtte til å etablere fysisk infrastruktur for å 

teste, simulere og visualisere, har aktualisert behovet for at myndighetene gjennom 

virkemiddelapparatet tar grep.  
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I et felles notat til Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) fra Innovasjon Norge (IN), Norges 

forskningsråd (NFR), Enova og Siva høsten 2013 ble det konkludert med: 

 

Temaet som behandles i dette dokumentet er mangslungent og det er krevende å gi generelle 

beskrivelser som passer for alle anlegg og peke på virkemidler som passer godt for alle 

prosjekter i alle bransjer. Som en oppsummering vil vi likevel peke på følgende: 

- Det antas å ha stor samfunnsøkonomisk betydning at forskning, utvikling og 

pilotering skjer i Norge. 

- Det bør innhentes mer informasjon om eksisterende anlegg i Norge og Europa. 

- Det er få ordninger i dagens virkemiddelapparat som støtter 

demonstrasjonsprosjekter og demonstrasjonsanlegg. Det finnes imidlertid 

ordninger rettet inn mot denne fasen i olje- og gasssektoren, maritim sektor og 

for miljøteknologi. 

- Det er ikke ordninger i dagens virkemiddelapparat som i vesentlig grad kan støtte 

test- og verifiseringsanlegg for ny teknologi og nye løsninger, men støtte gis i 

noen grad som del av eksisterende ordninger hos alle virkemiddelaktørene. 

- Dersom det er politisk vilje til å støtte slike testanlegg i større grad enn i dag, bør 

det etableres virkemidler for å møte dette. De eksisterende ordningene i 

virkemiddelapparatet kan rustes til å dekke dette området, og det kan dekkes 

bredere ved at Siva etablerer en ny ordning som foreslått i deres notat. Mer 

generelle ordninger som en utvidelse av SkatteFUNN eller økte 

avskrivningsmuligheter for slike anlegg kan også være aktuelle. 

- Klyngesatsingen, som er et samarbeid mellom Siva, Innovasjon Norge og Norges 

forskningsråd, arbeider tett med næringslivet og gjennomfører en kartlegging. 

Disse resultatene bør tillegges vekt i videre arbeid med videreutvikling av dagens 

tilbud til pilot-, demonstrasjons- og testanlegg i Norge. 

  

Siva, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge har sett behov for å videreutvikle innspillet om et 

slikt virkemiddel. For å bistå i dette arbeidet ble det etablert en dialoggruppe med representanter fra 

Norsk Industri, LO, Sintef og næringslivet, i tillegg til de tre virkemiddelaktørene. Dialoggruppen har 

gitt innspill i arbeidet med denne rapporten. 

 

 

Begrepsbruk 
 

Pilotanlegg, piloteringsanlegg, demonstrasjonsanlegg, laboratorium, prototyper, testsenter, 

simuleringssenter, verifiseringssenter, treningsanlegg, visualiseringsarena…..  

 

Listen er lang med begreper på fasiliteter der en prøver ut teknologier, komponenter, produkter, 

tjenester og løsninger på veien mot markedslansering. Utprøvingen kan bestå i å teste, simulere eller 

visualisere – eller en kombinasjon av dette. Fasilitetene brukes også ofte til opplæring.  

 



 
«NORSK KATAPULT» 

Forslag til program for å dekke økt behov for å teste, simulere og visualisere 

 
 
 
 

8 

For å illustrere utfordringene med ”barnets navn” blir fasiliteter som primært brukes til opplæring 

kanskje betegnet som ”opplæringssenter”, hvis det primært brukes til trening som ”treningsanlegg”, 

og hvis det primært brukes til å visualisere samspillet i en kompleks løsning betegnes det kanskje 

”visualiseringsarena”. At ”senter”, ”anlegg” og ”arena” brukes om hverandre, vanskeliggjør 

ytterligere en enkel og konsistent begrepsbruk. 

 

I notatet til Nærings- og fiskeridepartementet omtalt over ble noen av disse begrepene definert. Her 

følger en videreutvikling av dette. Intensjonen er å klargjøre ytterligere, forenkle, samt fange opp og 

innordne andre begreper som også brukes på området. Begrepsavklaringen begrenses til begrepene 

som er benyttet i denne rapporten. 

 

”Teste” 

Å teste eller eksperimentere er en del av den vitenskapelige metode, hvor man prøver å verifisere 

eller falsifisere en hypotese ved observasjon. I denne sammenheng er ”å bedømme”, ”granske”, 

”kontrollere”, ”prøve” og ”utforske” relevante synonymer. 

 

I en innovasjonsprosess kan det være avgjørende å få testet kvalitet, kapasitet og hvordan ulike 

komponenter fungerer sammen, men også hvordan en tjeneste, et produkt eller et system oppleves 

av brukerne. Å måle tid og puls ved 1000 m løping er et eksempel på hvordan en persons fysiske 

tilstand kan testes. 

 

”Simulere” 

Å simulere er å late som, ved å gjenskape virkeligheten i et kontrollerbart miljø. I denne 

sammenheng kan simulering også være en del av den vitenskapelige metode. Å ”imitere”, ”påvirke” 

og å ”spille” relevante synonymer. 

 

I en innovasjonsprosess kan det være avgjørende å se hvordan et produkt, en tjeneste eller et system 

fungerer under et gitt konstruert hendelsesforløp. Ved å redusere oksygeninnholdet, senke 

temperaturen, senke trykket og bruke vindmaskin kan en eksempelvis simulere klimaet i høyfjellet. 

Formålet kan være å se hvordan et menneske reagerer over tid, og hvordan inntak av væske og 

næring spiller inn på funksjonsevnen.  

 

Å utsette en person, et produkt, en tjeneste, eller en løsning for sterk ytre påvirkning som høy eller 

lav temperatur, stort trykk, sterk vind osv. kan for så vidt betegnes som både testing og simulering. 

Det er ikke behov for å trekke noe klart skille mellom begrepene ”teste” og ”simulere”, men en 

hovedregel er at jo mer en gjenskaper virkeligheten i en konstruert situasjon, desto mer riktig er det 

å benytte betegnelsen ”simulere”. 

 

”Visualisere” 

Å visualisere er å gjøre synlig, fremkalle (el. danne seg) et synlig bilde eller anskueliggjøre (Store 

norske leksikon). I denne sammenheng er å “anskueliggjøre”, “presentere”, og “gjøre klarere” 

relevante synonymer. 

 

Plakaten som ofte henger på legekontorer, der musklene med senefester og latinske navn er 

presentert -  er et eksempel på hvordan menneskekroppen kan visualiseres.  

http://no.wikipedia.org/wiki/Eksperiment
http://no.wikipedia.org/wiki/Vitenskapelig_metode
http://no.wikipedia.org/wiki/Verifisere
http://no.wikipedia.org/wiki/Falsifisere
http://no.wikipedia.org/wiki/Hypotese
http://no.wikipedia.org/wiki/Observasjon
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”Senter” vs ”anlegg” vs ”arena” 

Med ”senter” forstås i denne sammenheng en bygning eller et lokale der flere aktører kan teste, 
simulere eller visualisere teknologier, komponenter, produkter, tjenester, prosesser eller løsninger.  
Med ”anlegg” forstås en konstruksjon som i seg selv er gjenstand for testing, simulering eller 
visualisering. Det kan for så vidt også bestå av en bygningsmasse, men det er ikke lagt opp til at ulike 
aktører bringer med det som skal testes, simuleres eller visualiseres for en prosjektperiode. En 
”arena” er mer diffust, og brukes ikke videre i denne rapporten. 
 

”Prototyp” 

En prototype er det første eksemplaret av en maskin et produkt eller et instrument som brukes som 

modell for videre utvikling før det eventuelt settes i produksjon. 

 

”Pilotanlegg” 

Et pilotanlegg er en konstruksjon – der én eller flere operasjoner kan utføres basert på (delvis) nye 

løsninger. Formålet med et pilotanlegg er å vurdere funksjonalitet og/eller kvalitet ved 

konstruksjonen.  

 

Driften av et pilotanlegg er som oftest forbundet med særlig overvåking og måling. Det kan inngå 

som del av vitenskapelig forskning. En produksjonslinje, et bølgekraftverk eller et elektrolyseanlegg 

basert på (delvis) nye løsninger er et eksempel på pilotanlegg. Et testanlegg, verifiseringsanlegg eller 

demonstrasjonsanlegg er en form for pilotanlegg. Disse skiller seg fra et senter ved at det som blir 

bygget også blir testet. 

 

”Testsenter” 

Et testsenter er et arbeidsrom eller en bygning som blir brukt til å teste funksjonalitet og/eller 

kvalitet på en teknologi, komponenter, produkter, tjenester eller samspillet mellom disse. Det kan 

også være en tjeneste eller en prosess som blir testet. Formålet med å teste kan være å observere 

eller måle for å få ny kunnskap, eller å verifisere eller dokumentere funksjonaliteten og/eller 

kvaliteten. Testingen er som oftest forbundet med måling under kontrollerte forhold og kan inngå 

som del av vitenskapelig forskning. Et laboratorium og et verifiseringssenter er en form for 

testsenter. 

 

”Simuleringssenter” 

Et simuleringssenter er et rom eller en bygning der en kan manipulere rammebetingelser som 

temperatur, vind, lys, skatteregime, etterspørsel osv. Formålet med å simulere kan være å teste gitte 

situasjoner, utvikle nye løsninger, anskueliggjøre scenarier eller opplæring og trening. 

Simulatorsenteret ved Høgskolen i Ålesund er eksempel på et simuleringssenter. 

 

”Visualiseringssenter” 

Et visualiseringssenter er et rom, bygning eller område der en viser hvordan teknologier, 

komponenter, produkter, tjenester, prosesser eller løsninger fungerer. Formålet med å visualisere 

kan være anskueliggjøring, opplæring eller utprøving. Et visualiseringssenter kan dermed også 

fungere som et testsenter for eksempelvis databaserte løsninger, og det kan være et 

opplæringssenter. Visualiseringslab`en ved Kunnskapsparken/Høgskolen i Halden er eksempel på et 

visualiseringssenter. 
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”Fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon” 

Fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon er en fellesbetegnelse for testsenter, pilotanlegg og 

visualiseringssenter. Det omfatter både bygningsmasse og utstyr, og inkluderer datakapasitet og 

annen teknisk infrastruktur. 

 

”Industriell forskning” 

Fremskaffe ny kunnskap i en industriell setting. Prosjekter som støttes av Norges forskningsråd 

regnes som industriell forskning. I statsstøtteregelverket er kategorien ”anvendt forskning” delt i 

”industriell forskning” og ”eksperimentell utvikling”. 

 

”Eksperimentell utvikling” 

Kombinere, forme og bruke eksisterende vitenskapelig, teknologisk, forretningsmessig og annen 

relevant kunnskap for å endre eller forbedre teknologi, komponenter, produkter, tjenester, prosesser 

eller løsninger.  

 

*** 
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II. Teste, simulere og visualisere  
 

Tidligere utviklet en først, og testet etterpå. Nå skjer dette i langt større grad parallelt. Næringslivet 

er tydelige på at et høyt kostnadsnivå i Norge gjør evnen til å innovere raskere til et spørsmål om 

”vinn eller forsvinn”. Fremveksten av komplekse integrerte løsninger, strengere krav til funksjonalitet 

og kvalitet, og sterkere konkurranse øker også behovet for å teste, simulere og visualisere. I mange 

bransjer er det allerede blitt en integrert del av innovasjonsprosessen.  

 

Ved å teste fortløpende kan en øke både innovasjonshastigheten og presisjonsnivået. En får også et 

bedre grunnlag for konstruktiv dialog med krevende kunder. Når produktet, tjenesten eller løsningen 

kan lanseres raskere i markedet, og i større grad treffer kundens fremtidige behov, øker også 

konkurransekraften og dermed verdiskapingen. 

 

En vesentlig del av norsk næringsliv leverer løsninger for krevende forhold. Det er løsninger som skal 

stadig dypere, stadig høyere, og opererer i stadig kaldere eller varmere klima. Det krever løsninger 

der ulik teknologi spiller sammen og alltid fungerer. Teknologiene må verifiseres gjennom grundig 

testing hver for seg og sammen – underveis og avslutningsvis. Funksjonaliteten og kvaliteten skal 

være godt dokumentert for å nå opp i konkurransen. Stadig oftere er det test-dokumentasjonen som 

er utslagsgivende for hvilke leverandører som velges til de mest krevende prosjektene. 

 

Eksemplene presentert i vedlegg 1 illustrerer konkrete behov for mer fysisk infrastruktur for utvikling 

og innovasjon. 

 

 

Fra forskning til kommersialisering 
 

For mange utviklingsprosjekter er det en lang vei å gå fra forskningsresultat til et kommersielt 

produkt, tjeneste eller løsning. Denne veien fremstilles ofte på en skala fra 1 til 9, der en angir 

teknologiens modenhet (Technology Readiness Level - TRL) eller produktets modenhet 

(Manufacturing Readiness Level - MRL) for kommersialisering. I figur 1 er TRL og MRL satt sammen og 

supplert dette med en eierskapsdimensjon. 

 

På denne skalaen befinner resultater fra anvendt forskning seg på modenhetstrinn 3-4. Trinn 5-7 er 

fasen hvor testing, simulering og visualisering er avgjørende i innovasjonsprosessen. I industrien 

betegnes fasen ofte som ”pilot- og demonstrasjonsfasen”. Da testes økonomiske og tekniske 

forutsetninger før fullskala produksjon igangsettes. Visualisering kan også være relevant senere i 

innovasjonsløpet.  

 

På trinn 5-7 gjør en viktige erfaringer og får mulighet til å tilpasse utstyr og løsninger med hensyn til 

fullskala produksjon og kommersiell bruk. I tillegg kan operasjonelle forhold knyttet til materialer, 

funksjonsmåte og sikker drift klarlegges. Denne fasen er ofte kostbar og risikofylt for den enkelte 

bedrift. Markedsintroduksjonen skjer på trinn 8-9. 
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Figur 1; Technology Readiness Level – Commercialization of software, hardware and ownership  

 
 

Norges forskningsråd og Innovasjon Norge har sitt tyngdepunkt i hver sin halvdel av TRL/MRL-

skalaen.  
 

  

Tilgang avgjørende 
 

Med økt behov for å teste, simulere og visualisere blir tilgang til et senter/anlegg hvor dette kan 

utføres viktig. For bedrifter oppleves geografisk nærhet, kapasitet og relevant kompetanse som viktig 

for den faktiske tilgangen til senteret, mens finansiering og kompetanse er mest avgjørende for 

mulighetene til å etablere anlegg. 

 

For bedriftene er senter/anlegg styrende for hvor de velger å drive sin utviklingsvirksomhet. 

Nøkkelspørsmålet for lokalisering av utvikling- og innovasjonsaktivitet er hvor det kan gjennomføres 

raskere, mer kostnadseffektivt og med redusert risiko. Dette gjelder så absolutt også større 

produksjonsenheter, der lokalisering av utviklingsprosjekter også ofte er avgjørende for den videre 

produksjonen. Tilgang til sentre og muligheten for å bygge anlegg blir dermed viktig for 

reinvesteringer og videre virksomhet i Norge.  

 

Det kan ha betydelig innvirkning på verdiskapingen i Norge hvis større produksjonsbedrifter flytter 

sin virksomhet ut av landet, fordi det som oftest også har store konsekvenser for tilknyttede 

kompetansemiljøer og opprettholdelse og utviklingen av underleverandørene, som i hovedsak er 

små- og mellomstore bedrifter. 

 

Rolls Royce er et godt eksempel. De investerer årlig 1 milliard britiske pund i forskning og utvikling,  

støtter 28 University Technology Centres verden rundt (inkludert maritime sentre i Trondheim og 
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Gøteborg), og lokaliserer sine ulike sentre ut fra bedriftsøkonomiske vurderinger. I 2009 besluttet de 

å legge sitt europeiske trenings- og opplæringssenter til Campus Ålesund. I tillegg har virksomheten 

500 ansatte som i hovedsak utførere utviklings- og innovasjonsarbeid der. Rolls Royce har vært 

tydelige på at kompetansemiljøet som er konsentrert rundt simulatoren er avgjørende for 

lokaliseringen, og har 3 500 medarbeidere i Norge. Rolls Royce er et av lokomotivene i den maritime 

klyngen på Møre. Klyngen spiller en hovedrolle for næringsvirksomheten i landsdelen, som i all 

hovedsak består av små og mellomstore bedrifter. 

 

I dag kjøper bedrifter tjenester i utlandet for å teste, simulere eller visualisere sine innovasjoner. 

Bedrifter i NODE-klyngen reiser eksempelvis til Asia for å teste sine teknologiløsninger. Når denne 

aktiviteten flyttes utenlands, flyttes også viktig kompetanse, og tilhørende aktiviteter har en tendens 

til å flytte med. Fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon tilpasset bedriftenes behov i Norge, vil 

bidra til å beholde og utvikle kompetansen og verdiskapingen i landet, langt utover den bedriften 

som bruker infrastrukturen. 

 

 

Mangfoldig behov 
 

Ulike deler av næringslivet som maritim sektor, prosessindustrien, energibransjen, helsesektoren osv. 

har vidt forskjellige behov hva gjelder utformingen av fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon. 

 

Selv innenfor samme bransje vil behovet være mangfoldig. Eksempelvis vil det i maritim sektor være 

behov for å teste samspillet mellom ulike funksjoner og skip i ankerhåndtering av en rigg. Det vil 

være behov for å simulere naturforhold som strøm, vind og lysforhold. I samme sektor vil det også 

være behov for å teste funksjonalitet og forbruk av drivstoff for nye skipskonstruksjoner. I helse-

sektoren vil det være behov for å teste alt fra biosensorer for overvåking av indre organer til 

slitasjestyrke på rullestoler. Et svært mangfoldig behov gjenspeiles naturlig nok også i hva som trengs 

av bygninger, utstyr, ressurser og kompetanse. 

 

Noen steder er det behov for laboratoriefasiliteter av mer klassisk karakter der en under kontrollerte 

forhold kan utføre forsøk, samt måle og dokumentere resultater. Andre steder er det behov for å 

teste komplekse løsninger i et simulert eller autentisk miljø, mens det atter andre steder i størst grad 

er behov for å visualisere et samspill og effektene ved å endre premissene.  

 

Noen bedrifter har behov for store utviklingsprosjekter, mens andre bedrifter har behov for enklere 

prosjekter med lavere risiko og kostnader. Innovasjonsgraden kan imidlertid likevel være stor. 

Behovet for lokaler, utstyr og datakapasitet samt ressurser i form av kapital og kompetanse er 

imidlertid felles. 

 

Mangfoldet gjenspeiles også på kostnadssiden. Eksempelvis har industriklyngen iKuben i Romsdalen 

og på Nordmøre planer om et test- og simuleringsanlegg til en anslått prislapp på ca 1 million kroner, 

mens Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er under bygging til en anslått prislapp på 1 milliard 

kroner.  
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Også når det gjelder kostnadstype er det et mangfold. Noen prosjekter stiller store krav til 

lokalitetene, hvilket krever store eiendomsinvesteringer, mens andre prosjekter kan klare seg med 

svært enkle lokaler. I noen prosjekter er det behov for kostbart utstyr som i liten grad kan 

gjenbrukes, i andre prosjekter kun behov for utstyr som også andre kan benytte senere, og i atter 

andre prosjekter er det ikke behov for spesialisert utstyr overhodet. I noen prosjekter er det særlig 

behov for ressurser og spesialistkompetanse knyttet opp mot senteret/anlegget, mens det for andre 

prosjekter ikke er det.  

 

Mens noen prosjekter krever store investeringer i lokaliteter og utstyr, er det andre prosjekter som 

kun har prosjektkostnader knyttet til leie av ”ordinære” lokaler og utstyr, samt innleie av 

kompetanse. Oppsummert og litt forenklet kan mangfoldet sorteres i fem dimensjoner; 

 Formål; industriell forskning vs eksperimentell utvikling  

 Funksjon; testing vs simulering vs visualisering 

 Spesialitet; 100-talls områder? 

 Kostnadsgrad; lav vs høy 

 Kostnadstype; eiendom (investering) vs utstyr (investering) vs kompetanse og ressurser 

(kunnskap og arbeidskraft til å drive og utvikle senteret/anlegget) vs prosjektkostnader (leie 

av lokaler, utstyr, ressurser, kompetanse, øvrige driftskostnader) 

 

I figuren under illustreres mangfoldet hva gjelder formål og kostnadsgrad for ti eksisterende eller 

planlagte sentre/anlegg sortert på to av dimensjonene over. Sentrene/anleggene i illustrasjonen er 

nærmere presentert i vedlegg 1 og i publikasjonen ”Teste, simulere & visualisere; Raskere innovasjon 

i klyngene med fysisk infrastruktur”. 

 
Figur 2; Mangfoldig behov 
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Udekket behov? 
 

Er etterspørselen etter test-, simulerings- eller visualiseringsfasiliteter større enn tilbudet? Hvor stor 

er etterspørselen egentlig, og hva finnes allerede? 

 

Det finnes relativt god oversikt over hva som finnes av fasiliteter i næringsmiljøer og i forsknings-

miljøer, og noe dårligere oversikt, naturlig nok, over hva som finnes i enkeltbedrifter.  

 

Siva er i dag involvert i 5 sentre/anlegg, samt har mottatt en rekke henvendelser, hvorav 13 er 

vurdert som aktuelle prosjekter og spilt inn til Nærings- og fiskeridepartementet. For flere er det 

snakk om videreutvikling av eksisterende fasiliteter (se vedlegg 2). Innovasjon Norge har også 

mottatt flere henvendelser. Forskningsinfrastrukturordningen administrert av Norges forskningsråd 

har støttet 40 prosjekter i universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. I tillegg har Enova gitt 

støtte til anlegg. 

 

Videre finnes en god oversikt over hvilke miljøer som finnes og hva som planlegges av sentre/anlegg i 

de 40 GCE-, NCE og Arenaklyngene (per 2013). Dette er gjengitt i publikasjonen omtalt over. 

Kartleggingen av sentre/anlegg i GCE-, NCE- og Arenaklyngene ga også et bilde av behovet. I tillegg 

foreligger en rekke vurderinger fra sentrale næringslivsmiljøer. 

 

I sum tegnes et bilde av et udekket behov for fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon i 

norskbasert næringsvirksomhet. Oppsummeringen av situasjonen for klyngene gjengitt i 

publikasjonen omtalt over (skrevet før GCE-nivået ble etablert), antas langt på vei også å være 

beskrivende for øvrig næringsliv;  

 

”Om få år vil de aller fleste NCE- og Arenaklyngene ha felles infrastruktur for FoUI tilgjengelig 

for sine partnerbedrifter, om det går slik de håper. Veien frem synes imidlertid krevende. 

 

En kartlegging av tilgjengelig infrastruktur for FoUI, samt behov og planer hos de 12 NCE- og 

28 Arenaklyngene viser at det er store variasjoner, et til dels stort udekket behov og mange 

planer. Finansieringsbehovet er stort, men mulighetene svært usikre. 

 

For selv om det lenge har vært av de mest aktuelle samarbeidsområdene i klyngene, kan bare 

halvparten av NCE-klyngene og èn tredjedel av Arena-klyngene melde om en eller annen form 

for felles infrastruktur for FoUI i regionen tilgjengelig for partnerbedriftene. Der hvor det er 

felles infrastruktur, er det imidlertid også planer om utvidelse.” 

 

Ut fra innsamlet informasjon, tegnes et tilstrekkelig godt bilde til å slå fast at det i Norge foreligger et 

betydelig udekket behov i mange næringsmiljøer for fysisk infrastruktur for å teste, simulere og 

visualisere løsninger. 
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Flerbruk er nøkkelen 
 

Fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon er ofte kostnadskrevende og de fleste bedrifter har 

behov kun i begrensede perioder. Det er derfor betydelige barrierer for enkeltbedrifter knyttet til å 

investere i et eget senter eller anlegg. Realiteten er at svært få bedrifter eller industrielle aktører 

alene kan håndtere den økonomiske risikoen slike sentre/anlegg innebærer. 

 

For å bedre mulighetene for å teste, simulere og visualisere vil det opplagt være både bedrifts- og 

samfunnsøkonomisk mest lønnsomt å etablere sentre/anlegg som kan benyttes av flere. I en del 

tilfeller vil det imidlertid også være i fellesskapets interesse i form av arbeidsplasser, lønnsomhet og 

ringvirkninger at enkeltbedrifter etablerer sitt eget senter/anlegg. 

 

Med et uttalt behov for flere sentre/anlegg blir spørsmålet hvorfor ikke flere bedrifter har gått 

sammen om å investere og drive fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon. Mye av svaret er nok 

at bedriftene også støter på en del barrierer om de skal gå inn i et samarbeid om et flerbrukssenter/-

anlegg.  

 

For selv om et flerbrukssenter/-anlegg oftere vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt er det 

utfordringer knyttet til å gå sammen med konkurrenter, leverandører og andre. Et samarbeid krever 

en viss åpenhet om egen strategi og at en gir fra seg ”styringsrett”. Et slikt samarbeid krever også et 

langsiktig perspektiv, hvilket ofte utfordres av kortsiktige behov. For mange bedrifter vil det 

imidlertid være mest avgjørende at å drive et senter/anlegg ikke er en del av kjernevirksomheten, og 

således noe de ikke umiddelbart vil involvere seg i. 

 

I tillegg til at behovene faktisk har endret seg med kostnadsnivå, kvalitetskrav og konkurransen, 

finnes her antagelig mye av forklaringen på hvorfor bedriftene uttrykker et behov for å teste, 

simulere og visualisere, men at mulighetene er begrenset. Ved å prioritere sentre/anlegg som dekker 

behovet for flere brukere, kan mer av den norske innsatsen på forskning og utvikling konverteres til 

verdiskaping, økt konkurransekraft, flere nye bedrifter og økt sysselsetning.  

 

***  
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III. Behov for virkemidler 
 

Med mangel på fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon i Norge, et økende behov for mer 

testing, simulering og visualisering, helst i geografisk nærhet til bedriften, samt betydelige barrierer 

for at bedriften skal etablere et eget senter/anlegg eller gå inn som deleier, bør virkemiddelapparatet 

vurdere hvordan en kan stimulere denne fasen i kommersialiseringsprosessen i ønsket retning.  

 

Spørsmålet blir da hva som allerede finnes av offentlige virkemidler på området, hvilke mangler de 

eventuelt har, og hvilke justeringer som kan være aktuelle. Men først må en stille spørsmålet om 

hvorfor ikke markedet kan løse dette på egen hånd. 

 

De største kostnadene for et senter/anlegg vil være investering i, eventuelt leie av maskiner og 

utstyr, og husleie. I tillegg kommer kostnader til ressurser og kompetanse til å drive og videreutvikle.  

 

Det vil imidlertid være vesentlig usikkerhet forbundet med hvorvidt en klarer å sikre en samlet og 

kontinuerlig leieinntekt som kan dekke de til enhver tid løpende kostnader for lokaler, maskiner, 

utstyr og ledelse. Dette fordi markedet for sentre/anlegg er svært segmentert, uoversiktlig og 

umodent. Dessuten vil mange nye bedrifter være blant interessentene, og de har ofte liten kapasitet 

til å foreta investeringer og inngå langsiktige forpliktelser. 

 

Erfaringsmessig vil det kunne bli svært krevende å oppnå en utleiefrekvens og en leiedekning opp 

mot hundre prosent. Det er med andre ord stor risiko for at det kan oppstå et kostnadsgap til-

svarende differansen mellom markedsleie ved høyt belegg og faktisk belegg. Ved å kompensere for 

dette gapet gjennom høyere leierater, vil bedriftens kostnader øke, hvilket vil redusere 

etterspørselen og bidra til at næringsnær infrastruktur ikke blir benyttet i like stor grad som 

opprinnelig ønsket. 

 

I tillegg er det behov for en del tilretteleggende aktiviteter i et senter/anlegg som ikke kan relateres 

direkte til den enkelte bruker (bedrift/prosjekt) som videreutvikling av fasilitetene, generell 

markedsføring, vedlikehold etc. Det vil være vanskelig å finansiere denne aktiviteten basert på 

leieinntekter alene (leien ville da bli «urimelig» høy for det enkelte prosjekt), og det oppstår derfor 

også her et gap mellom kostnader og inntekter som må finansieres på annen måte.  

 

For å oppnå en best mulig drift, utnyttelse og utvikling av sentre/anlegg, både økonomisk og 

kvalitativt, er det derfor behov for virkemidler fra det offentlige. 

 

 

Eksisterende virkemidler 
 

I ”Felles notat til Nærings- og fiskeridepartementet fra Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, 

Enova og Siva” er eksisterende virkemidler som kan gi støtte til prosjekter og fysisk infrastruktur for 

utvikling og innovasjon beskrevet. Dette er supplert i fremstillingen nedenfor. 
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Norges forskningsråd 

 Norges Forskningsråd har en søknadsbasert finansieringsordning kalt Nasjonal satsing på 
forskningsinfrastruktur (forkortet INFRASTRUKTUR). Det overordnede målet med denne 
satsingen er at norske forskningsmiljøer og næringsliv skal ha tilgang til relevant og oppdatert 
infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet som i sin tur vil bidra til å møte 
samfunnets kunnskapsutfordringer. 

 
INFRASTRUKTUR er en søknadsbasert finansieringsordning som støtter forskningsinfra-
struktur av nasjonal karakter innenfor alle fag- og temaområder. Begrepet nasjonal karakter 
betyr at infrastrukturen skal ha bred nasjonal interesse og gjøres tilgjengelig for relevante 
forskningsmiljøer og næringer, den skal (som hovedregel) forefinnes ett eller få steder i 
landet, og den skal legge grunnlag for internasjonalt ledende forskning. I tillegg skal infra-
strukturen støtte opp under nasjonale forskningsprioriteringer. Merk at institusjonenes 
basisutstyr ikke faller inn under definisjonen "nasjonal karakter". 
 
Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, samt offentlig finansierte forvaltere av 
forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsinstitusjoner, kan søke 
om midler fra INFRASTRUKTUR. Næringsliv kan være partnere i søknader.  
 
INFRASTRUKTUR har hittil, etter tre utlysninger – i 2009, 2010 og 2012, bidratt med til 
sammen ca. 1,5 milliarder kroner til ca. 30 infrastrukturer. Forskningsrådet hadde en 
utlysning i 2014 der det kom inn 88 søknader med et samlet søknadsvolum på 4,3 milliarder 
kroner. Utlysningens økonomiske ramme var på 800 millioner kroner, men noe mer enn 
dette vil bli tildelt. Neste utlysning blir i 2016. 
 
INFRASTRUKTUR støtter ikke forskningsinfrastruktur til mer enn 200 millioner kroner, fordi 
det er departementenes ansvar. INFRASTRUKTUR støtter heller ikke investeringer i 
basisutstyr eller utstyr for lavere beløp enn 2 millioner kroner. Det er 
forskningsinstitusjonenes ansvar. Avskrivninger på slikt egenfinansiert infrastruktur kan 
imidlertid institusjonene inkludere i driftskostnadene i ethvert forskningsprosjekt det søkes 
om støtte til fra Norges forskningsråd.   
 
Norges forskningsråd inkluderer følgende i betegnelsen forskningsinfrastruktur:   

o Vitenskapelig utstyr, som omfatter alt fra basisutstyr som må være tilgjengelig ved 
mange forskningsinstitusjoner, til avansert utstyr for spesielle forskningsformål 

o Større forskningsfasiliteter, som utgjør større laboratorier eller forskningsinstalla-
sjoner 

o Elektronisk infrastruktur, som omfatter bl.a. tungregneressurser og avanserte løsnin-
ger for lagring og håndtering av data 

o Vitenskapelige databaser i form av strukturerte, systematiserte, digitalt lagrete data 
som f.eks. private eller offentlige registre, tidsserier, surveydata, digitale bilder, 
tekster eller lydfiler hvor informasjonen kan finnes igjen ved bruk av ulike 
søkekriterier i et datasystem 

o Vitenskapelige samlinger i form av objekter av en viss type som er systematisert og 
digitalisert med tanke på vitenskapelig anvendelse 

 

 DEMO2000 er et rent pilotering- og demonstrasjonsprogram med formål å kvalifisere, pilo-
tere og teste ut utstyr til å forbedre produktiviteten på norsk sokkel. Her skiller man ut 
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demonstrasjonsfasen av teknologiutvikling fra en forskningsfase. Det er to ulike programmer 
som finansierer prosjekter innenfor petroleum; PETROMAKS2 med fokus på forskningsbasert 
innovasjon og DEMO2000 med fokus på å pilotere og demonstrere teknologi. Budsjettene til 
DEMO2000 har ligget på ca. 50 millioner kroner årlig de siste årene. Programmet fikk også 50 
millioner kroner ekstra i 2009 pga finanskrisen. Norges forskningsråd dekker i utgangs-
punktet inntil 25 prosent av godkjente prosjektkostnader. Total prosjektmasse er 3,2 
milliarder kroner siden oppstart i 1999. 

 

 Næringsrettede innovasjonsprogrammer dekker alle bransjer. Verifisering, pilotering og 
demonstrasjon (VPD) kan inngå enten som "rene" prosjekter eller som deler av et 
Innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN).   

 
IPNer er prosjekttyper som anvendes i Næringsrettede innovasjonsprogrammer (f. eks. BIA, 
MAROFF og SMARTRANS) og i Store programmer som BIOTEK2021, VERDIKT, ENERGIX og 
NANO2020. Det er utlysningstekstene i forbindelse med søknadsprosessen for hvert enkelt 
program som definerer hvilke faser i prosjektløpet som vil kunne få støtte.   
 
Både SMARTRANS, BIOTEK2021, VERDIKT, NANO2020 og ENERGIX har hatt egne VPD-
utlysninger, men under ulike betegnelser som "optimaliseringsmidler", "verifiseringsstøtte" 
etc. Det vanligste er imidlertid å støtte VPD-fasen gjennom ordinære IPN-utlysninger. For 
eksempel har MAROFF-programmet i de to siste utlysningene åpnet opp for støtte til demon-
strasjonsprosjekter. I forbindelse med Maritim21 er det identifisert et behov for å 
gjennomføre fullskala testing av forsøksteknologi på skip/anlegg i kommersiell drift. 
Maritim21 foreslår at dette kan realiseres ved å opprette demonstrasjonsprosjekter der flere 
industriaktører samarbeider om å utstyre slike skip med nye teknologikonsepter for testing 
og videreutvikling. MAROFF viderefører muligheten for at det innenfor rammen av IPN kan 
søkes om slike demonstrasjonsprosjekter. Her tenkes det på fullskala testing av teknologi 
som fortsatt er på forskningsstadiet og som ikke egner seg for skalatesting i lab.  

 

 FORNY2020 finansierer ikke forskning, men støtter aktiviteter som fører til at forsknings-
resultater tas i bruk. FORNY har støttet utvikling av prototyper, pilotering, verifisering, 
demonstrasjonsprosjekter og eksperimentering siden 2001. Siden 2006 er det brukt mellom 
80-110 millioner kroner per år. Dette utgjør nå hovedaktiviteten i FORNY2020.  

 
Innovasjon Norge  

 Miljøteknologiordningen skal fremme norsk miljøteknologi i nasjonale og internasjonale 

markeder og bidra til at norsk industris konkurranseevne styrkes. Miljøteknologiordningen 

skal avlaste risiko for bedrifter som skal i gang med pilot- og demonstrasjonsanlegg for ny 

norsk miljøteknologi. Med miljøteknologi menes teknologier, prosesser, løsninger og 

tjenester som er bedre for miljøet enn det som brukes i dag. Det dreier seg både om 

teknologier til begrensning av forurensning ved hjelp av rensing, mer miljøvennlige produkter 

og produksjonsprosesser, fornybar energi, mer effektiv ressurshåndtering og teknologiske 

systemer som reduserer miljøpåvirkningen.   

 

Målgruppen for ordningen er små, mellomstore og store bedrifter over hele landet. 

Ordningen støtter kostnader til planlegging og utvikling av pilot- og demonstrasjonsanlegg, 

investeringskostnader i utviklings- og pilotfasen samt kostnader med testing etter driftsstart. 
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Siden oppstarten i 2010 har det blitt gitt støtte til mer enn 200 prosjekter som har omfattet 

pilot- og demonstrasjonsprosjekter med en totalinvestering på over 4 milliarder kroner i 

norske bedrifter. 

 

 OFU/IFU-ordningen har også relevans for aktivitet med tilknytning til verifisering, pilotering 

og demonstrasjon, selv om ingen av disse prosjekttypene/aktivitetsformene nevnes spesifikt 

i utlysningstekstene. Forsknings- og utviklingskontrakter skal stimulere til økt innovasjon i 

norsk næringsliv. De baserer seg på et forpliktende samarbeid om produkt- eller 

tjenesteutvikling mellom en leverandør og en krevende kunde, som enten kan være en 

offentlig aktør (OFU) eller en norsk eller utenlandsk bedrift (IFU). Ordningene med IFU/OFU 

bidrar med mer generelt virkende innovasjonsstøtte, men med begrensede ressurser. 

 

 Risikolån (samfinansiering)  
Lån til prosjekter med svak eller ingen reell pantesikkerhet. 

 
 
Figur 3; Virkemidler for fysisk infrastruktur for forskning, utvikling og innovasjon - Kapasitet og begrensninger  
 

Eksisterende 
virkemiddel 

Kan finansiere fysisk 
infrastruktur for FoUI? 

Kapasitet? Begrensninger? 

Forskningsrådet    

Nasjonal satsing på 

forsknings-

infrastruktur 

 

(INFRASTRUKTUR) 

Finansierer 

forskningsinfrastruktur 

(vitenskapelig utstyr, større 

forskningsfasiliteter, 

elektronisk infrastruktur, 

vitenskapelige databaser og 

samlinger) av nasjonal 

karakter (se definisjon over), 

og som har et 

finansieringsbehov på mellom 

2 og inntil 200 millioner 

kroner.   

Har siden 2009 bidratt med til 
sammen ca. 1,5 milliarder 
kroner til ca. 30 
infrastrukturer.   

Kun norske 
forskningsinstitusjoner og 
offentlig finansierte 
forvaltere av 
forskningsinfrastruktur som 
samarbeider nært med 
norske 
forskningsinstitusjoner, kan 
søke. Næringsliv kan være 
partnere i søknader.   

DEMO2000 
 

Finansierer prosjektkostnader 
for å teste utstyr og teknologi 
til olje- og gassnæringen. 
Målgruppen er 
næringsliv/bedrifter. 

Finansierer 50 millioner 
kroner årlig. Har finansiert ca. 
750 siden oppstarten i 1999, 
hvilket utgjør knapt 25 % av 
finansieringen i 
prosjektmassen. Ca. 60 % av 
søknadene blir avslått. I 
desember 2014 ble det 
bevilget 39 millioner kroner til 
9 søknader. I alt ble det søkt 
om 107 millioner kroner 
fordelt på 25 søknader. 

Kun prosjekter der en 
kvalifiserer, piloterer og 
tester ut utstyr til å forbedre 
produktiviteten på norsk 
sokkel. 

Næringsrettede 
innovasjons-
programmer  

Verifisering, pilotering og 
demonstrasjon kan inngå 
enten som "rene" prosjekter 
eller som deler av et 

IPNer er prosjekttyper som 
anvendes i Næringsrettede 
innovasjonsprogrammer (BIA, 
MAROFF og SMARTRANS) og i 

Det er utlysningstekstene i 
forbindelse med søknads-
prosessen for hvert enkelt 
program som definerer 
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Innovasjonsprosjekt for 
næringslivet (IPN).   
Målgruppen er 
næringsliv/bedrifter. 

Store programmer som 
BIOTEK2021, VERDIKT, 
ENERGIX og NANO2020.  
F.eks. hadde MAROFF i 2013 
et budsjett på 164 millioner 
kroner, som også kunne 
brukes til testing, simulering 
og visualisering.   
MAROFF mottok i alt 49 
søknader på til sammen 373 
millioner kroner i 2013. 75 % 
ble avslått, hvilket var noe 
høyere enn året før. 

hvilke faser i prosjektløpet 
som vil kunne få støtte.  
Både SMARTRANS, 
BIOTEK2021, VERDIKT, 
NANO2020 og ENERGIX har 
hatt egne utlysninger på 
verifisering, pilotering og 
demonstrasjon. Det 
vanligste er imidlertid å 
støtte dette gjennom 
ordinære IPN-utlysninger.  
Maritim21 vurderes å åpne 
for fullskala testing av 
forsøksteknologi på 
skip/anlegg i kommersiell 
drift. 

Forny2020 
 

Finansierer prosjektkostnader 
ifm utvikling av prototyper, 
pilotering, verifisering, 
demonstrasjonsprosjekter 
(hovedaktivitet i Forny2020). 
Målgruppen er dels FoU-
institusjoner og dels 
næringsliv/bedrifter. 

Bevilger støtte på 80-110 
millioner kroner årlig til 
uttesting av teknologi og som 
basisbevilgning til 
kommersialiseringsaktører. 
60-65 % av søknadene blir 
avslått. 
 
I 2013 ble vel halvparten, 61 
millioner kroner, bevilget til 
56 prosjekter for verifisering 
av forskningsresultater og 
uttesting av teknologien.  

Kun der en tar 
forskningsresultater fra 
utdannings- og FoU-
institusjoner i bruk.  

Innovasjon Norge    

Miljøteknologi-
ordningen 

Gir FoU-tilskudd til 
prosjektkostnader og 
investering i utstyr til pilot- 
og demonstrasjonsanlegg for 
miljøteknologi. Kan også 
dekke leiekostnader i 
testperioden.   

200 – 330 millioner årlig Støtter ny norsk 
miljøteknologi 

OFU/IFU Kan støtte prosjektkostnader 
for verifisering og pilot-/demo 
der krevende kunde deltar i 
prosjektet 

250 – 300 millioner årlig Støtter kun prosjekter der 
det foreligger avtale med 
krevende kunde. 

Risikolån Lån til prosjekter med svak 
eller ingen reell 
pantesikkerhet. Kan i 
prinsippet benyttes til 
prosjektkostnader, 
investering i utstyr og til 
investering i bygg- og 
eiendom. 

140 millioner i innovasjonslån, 
som i hovedsak går til 
kapitalstyrking i bedrifter i 
utvikling 

Investeringsprosjekter; 
nyetablering, nyskaping, 
omstilling, 
internasjonalisering og 
utvikling 

Siva    

Eiendoms-
investeringer 

Finansierer bygg- og 
eiendomsinvesteringer. 
Under forutsetning av et 

De siste 5 årene har Siva hatt 
en samlet (både bygg og 
anlegg) investering på ca. 1 

Forutsetter utleie på 
kommersielle vilkår. 
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avklart mandat, samt 
«dedikert» egenkapital, kan 
Siva også investere i 
utstyrsmessig infrastruktur 

milliard kroner (snitt 200 
millioner per år). Lite har gått 
til test/demo/pilot etc. 
 
Forespørsler om finansiering 
av prosjekter til en samlet 
verdi ca. 9,5 milliarder kroner 
står på Sivas liste. Gjelder alle 
typer fysisk infrastruktur for 
innovasjon og 
næringsutvikling.  
 
Hvert år får Siva 50-100 nye 
forespørsler om bidrag til 
finansiering av infrastruktur 
av ulik karakter. 

Øvrige offentlig 
ordninger 

   

Enova Støtter demonstrasjons-
prosjekter i full skala. 
 

 Støtter 
markedsintroduksjon av 
innovativ energiteknologi. 

Gassnova Støtter utvikling og 
pilotering/demoanlegg for 
fangst og håndtering av CO2 

 Konsentrert om håndtering 
av CO2 

Transnova 
Overføres til Enova  

Gir støtte til prosjekter som 
gir klimagassreduksjoner. 

Totalt disponerte Transnova 
ca. 90 millioner kroner i 2013 

Støtter ikke ordinære 
driftskostnader eller 
tradisjonell infrastruktur.  

 

I tillegg er det ordninger innenfor EU som norske bedrifter har adgang til, f.eks. Horizon2020. Dette 

blir omtalt senere i rapporten. 

 

 

Kostnadsområder og virkemidler 
 

For å stimulere til etablering av sentre/anlegg er støtte til investering/leie av henholdsvis 

bygninger/lokaler og maskiner/utstyr avgjørende. Tilgang til kompetanse og ressurser er imidlertid 

også viktig om senteret/anlegget skal kunne drives optimalt og videreutvikles. For å få tilgang til 

nødvendig kompetanse og ressurser kreves en langsiktighet langt utover løpende prosjekter. For å 

stimulere til bruk av sentre/anlegg er støtte til prosjektkostnader relatert til testing, simulering og 

visualisering avgjørende. Det er med andre ord i all hovedsak fire kostnadsområder. 

 

Med ”prosjektkostnader” menes leie av lokaler og utstyr, leie av relevant kompetanse, 

innkjøp/avskriving av utstyr, reisekostnader osv. Med ”ressurser og kompetanse” menes kostnader 

til ansatte som kan stå for gjennomføring av test-, simulerings- og visualiseringsprosedyrer, 

videreutvikle senter/anlegg samt selge og markedsføre tjenestene som kan leveres. Mulighet for 

avskriving er viktig, og kan i noen tilfeller bety at hele investeringen dekkes inn, men det betyr som 

oftest at investeringen i hovedsak må finansieres på annen måte. 
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Virkemidlene som er tilgjengelig for å etablere infrastruktur for FoUI eller gjennomføre 

utviklingsprosjekter med testing, simulering eller visualisering kan oppsummeres slik:  

 Siva kan finansiere investering i bygningsmassen. 

 Norges forskningsråd sitt program INFRASTRUKTUR kan dekke investeringer i utstyr i bred 

forstand (infrastruktur) i universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Enkelte virkemidler 

innrettet for å dekke behovet på viktige nisjeområder (Enova, Gassnova, Demo2000 og 

Miljøteknologiordningen) kan også dekke investeringer i utstyr. 

 Norges forskningsråds Næringsrettede innovasjonsprogrammer dekker i prinsippet 

prosjektkostnader, herunder innleie av kompetanse og ressurser, bruk av eventuelle 

fasiliteter og avskriving av utstyr ved testing, simulering og visualisering. Dette forutsetter 

imidlertid at formålet er innenfor prioriteringene i utlysningen. Virkemidler på nisjeområder 

og OFU/IFU dekker også prosjektkostnader til slike formål.  

 

I figuren under illustreres dette, fordelt på hvorvidt forsknings- og utviklingsprosjektene er relatert til 

industriell forskning eller eksperimentell utvikling. 
 

Figur 4; Virkemidler for investering i, samt drift og bruk av fysisk infrastruktur for forskning, utvikling og innovasjon, fordelt 

på kostnadsområder.  
 

 
Som figuren illustrerer finnes det i dag ikke ett enkelt virkemiddel som dekker investeringer i 

bygningsmasse, maskiner og utstyr for bedrifter, samt spesialistkompetanse på generell basis. 

Programmene Demo2000, Enova, Gassnova og Transnova kan imidlertid bidra til å finansiere et 

”komplett” senter/anlegg på sine dedikerte områder.  

 

Forny2020	(”alle”	sektorer),	Næringsre ede	
innovasjonsprogrammer	(”alle”	sektorer),	
Demo	2000	(olje	&	gass),		
Norges	forskningsråd	

Eiendomsinvesteringer	(”alle”	sektorer)	
Siva	

INFRATRUKTUR	(”alle”	sektorer)	
Norges	forskningsråd	

Miljøteknologiordningen	(miljø),	Enova-
program	(energi),	Gassnova	(fangst	og	lagring	
av	CO2)	
Innovasjon	Norge,	Enova,	Gassnova	
	

OFU/IFU	(”alle”	sektorer),	
miljøteknologiordningen	(miljø),	Risikolån	
(”alle”	sektorer),	Enova-program	(miljø)	
Innovasjon	Norge,	Enova	

Eiendomsinvesteringer	(”alle”	sektorer),	
Enova-program	(miljø)	
Siva,	Enova	

Marked	

Eksperimentell	utvikling	Industriell	forskning	
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For at et senter/anlegg skal drives og utvikles godt kreves i stor grad spesialistkompetanse, der en 

ikke kan belage seg på ad hoc-innleie. En del av disse kostnadene kan viderefaktureres til brukerne, 

men usikkerhet ved belegg og inntjening vil gjøre det vanskelig å få tilgang til nødvendig kompetanse, 

om det ikke ligger en langsiktighet med en form for lønnsgaranti i bunn. Det finnes ingen virkemidler 

som dekker ressurser og kompetanse ved etablerte sentre/anlegg på mer permanent basis. 

 

 

Mangler i eksisterende virkemidler  
 

For å illustrere mangler i eksisterende virkemidler på de fire kostnadsområdene er det utarbeidet en 

”gap-indikator”. Hvorvidt det finnes et virkemiddel som dekker kostnadsområdet, hvor stor del av 

søknadsvolumet som får finansiering og hvor mye midler som er tilgjengelig inngår i vurderingen av 

hvor stort gapet er. Dette må leses som en illustrasjon. 

 
Figur 5, Gap mellom dagens virkemidler og behov 

 
 

Som det fremkommer av figuren over er dagens virkemidler i stor grad innrettet mot å dekke 

kostnadene i et forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekt, herunder også kostnader knyttet til å 

leie seg inn i et senter/anlegg. Når det gjelder å stimulere til å investere i utstyr er det imidlertid et 

gap, spesielt for næringsnær innovasjon. Størst er imidlertid gapet når det gjelder virkemidler for å 

etablere ressurser og kompetanse tilknyttet senteret/anlegget på fast basis. Siva har i dag en rolle 

når det gjelder å finansiere bygning og eiendom, men har til nå kun bidratt ved et knippe 

sentre/anlegg for testing, simulering eller visualisering.    

 

Eksperimentell	utvikling	Industriell	forskning	

Ressurser	og	
kompetanse		

Investering	i	
utstyr	

Grønn	søyle	viser	andel	av	anta 	behov	som	er	dekket	med	dagens	ordninger.	Rød	
søyle	viser	anta 	gap.	Må	leses	som	en	illustrasjon.	

Investering	i	
bygning/eiendom	

Prosjekt-
kostnader	

ç	
ç	

ç	

ç	

ç	

Marked	

ç	
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Når det gjelder industriell forskning bidrar Næringsrettede innovasjonsprogrammer til at dagens 

virkemidler dekker en større del av dagens behov for prosjektkostnader relatert til testing, simulering 

eller visualisering. Norges forskningsråd sitt veikart for forskningsinfrastruktur og utlysningskriteriene 

styrer her hvilke sektorer og faser i utviklingsløpet som blir prioritert. I sum er det i praksis fortsatt et 

gap mellom dagens virkemidler og behov. 

 

Det er gode grunner for utlysningskriterier og prioriteringer, samtidig er det viktig å vurdere hvorvidt 

det gir gap som vi egentlig ikke ønsker. Når Norges forskningsråd i sine programmer stiller krav til at 

søker er et universitet, høgskole eller forskningsinstitusjoner, er det i tråd med Norges forskningsråd 

sin rolle, men bidrar i liten grad til å fylle gapet mellom behov og tilbud for næringslivet når det 

gjelder fysisk infrastruktur for å teste, simulere og visualisere. 

 

Et eksempel er FORNY2020 som skal finansiere prosjekter som har sitt utspring helt eller delvis fra 
forskning i offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og som fokuserer på tilrettelegging for 
kommersialisering. FORNY2020 delfinansierer og samarbeider med syv kommersialiseringsaktører, 
gjerne kalt TTO-er (Technology Transfer Offices). Kommersialiseringsaktørene er tett knyttet opp mot 
forskningsinstitusjoner og samarbeider nært med næringslivet. 
 

Hvis søker er en bedrift finnes det flere muligheter gitt at det er relatert til miljø, energi, transport, 

maritim sektor eller olje og gass. Men, selv om eksempelvis testsenteret skulle være velegnet for en 

stor del av olje- og gassnæringen vil det likevel være spesifikke krav og barrierer, i tillegg til at 

finansieringskapasiteten er begrenset i forhold til behovet.  

 

Et eksempel er Miljøteknologiordningen og Enovas støtteprogram for introduksjon av ny energi og 

klimateknologi. Begge gir støtte til piloteringsforsøk, og tilbakemeldingene er at disse virker positivt 

sammen. Enovas virkemiddel er god for teknologier for reduksjon av energiforbruk og klimagasser, 

men dekker eksempelvis ikke behovet for fullskalatesting for annen miljøteknologi (utslipp til sjø eller 

annet). Miljøteknologiordningen har et bredere mandat, men budsjettet har vært lavt og en 

støtteandel på 16 % er også relativt lavt.  

 

Det betyr begrenset mulighet for å støtte større etableringer av fysisk infrastruktur for bedrifters 

utviklings- og innovasjonsprosjekter, i tillegg til at kun noen få kan nå opp i konkurransen. Når 

næringslivet nå har behov for risikoavlastning for senter/anlegg til testing, simulering eller 

visualiseringsanlegg, kan det med andre ord bli ”svært trangt i døra” – hvis den kan åpnes…. 

 

Det er bakteppet når næringslivet, og spesielt industrien, peker på at det finnes få, om ingen, 

muligheter innenfor eksisterende virkemidler som kan bidra til finansiering av næringsnær 

infrastruktur for testing og visualisering i innovasjonssammenheng.  

 

Bildet er komplekst når det gjelder virkemidler som tilrettelegger for mer testing, simulering eller 

visualisering – enten det er å etablere flere sentre/anlegg, kvalitet og videreutvikling eller å benytte 

seg av dem. Figur 7 gir en overordnet oppsummering av hvilke ”dører” som finnes, men sier ikke noe 

om hvor åpne disse dørene faktisk er. 
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Figur 6; Fysisk infrastruktur for FoUI – mulighetskart 

 
Mulighetskartet illustrerer flere muligheter for finansiering i forbindelse med testing, simulering eller 

visualisering.  

 

Til tross for at det fra virkemiddelapparatets side kan pekes på en rekke muligheter, meldes det fra 

flere hold i næringslivet at det i realiteten er få muligheter for støtte til å etablere sentre/anlegg, 

investere i utstyr, videreutvikle, eller bruke dem. De to ulike ”situasjonsbeskrivelsene” kan et godt 

stykke på vei forklares ved; 

 Programmene som er aktuelle har begrenset finansieringskapasitet. 

 Programmene har definert utlysningskriterier som i praksis ikke åpner for støtte til å etablere 

sentre/anlegg, investere i utstyr, videreutvikle, eller bruke dem. 

 Krav til forskningsgrad, eventuelt også at universitet, høgskole eller forskningsinstitusjon skal 

være søker. 

 Lav prosentsats og skattefradrag i SkatteFUNN gjør at ordningen særlig for mindre og 

nystartede bedrifter i liten grad dekker behovet. SkatteFUNN gir fradrag i skatt på inn til 20 % 

av kostnadene, og en høyere sats om en forskningsinstitusjon er med. Bedrifter som ikke er i 

skatteposisjon kan få støtte i form av penger.  

 Risikolån er som navnet tilsier et lån med de begrensninger det gir.  

 OFU/IFU forutsetter en krevende kunde, hvilket ikke nødvendigvis er riktig for 

utviklingsprosjektet på dette stadiet. 

 

***  

Universitet,	høgskole	
eller	forskningsins tu ?	

Har	prosjektet	 lstrekkelig	forskningsgrad,	
innovasjonsgrad,	verdiskapingspotensial	og	
kvalitet?	

Er	prosjektet	relatert	 l	miljø,	energi,	
transport,	mari m	sektor	eller	olje	&	gass?	

Norges	forskningsråd	KAN	gi	stø e	 l	prosjektkostnader,	
leie	av	lokaler	og	avskriving	av	utstyr	via	Næringsre ede	
innovasjonsprogrammer	–	når	utlysningen	åpner	for	det,	
og	 l	investering	i	utstyr	via	INFRASTRUKTUR.		

Finansiering	fra	Innovasjon	Norge,	Enova	og	Gassnova	
KAN	gi	stø e	 l	prosjektkostnader	og	investering	i	utstyr.	

Har	prosjektet	 lstrekkelig	forskningsgrad,	
innovasjonsgrad,	verdiskapingspotensial	og	
kvalitet?	Er	en	forskningsins tusjon	med?		

Norges	forskningsråd	KAN	gi	stø e	 l	prosjektkostnader,	
leie	av	lokaler	og	avskriving	av	utstyr	via	Næringsre ede	
innovasjonsprogrammer	–	når	utlysningen	åpner	for	det.	

Figuren	viser	hvor	det	KAN	være	mulighet	for	å	få	
finansiering	i	forbindelse	med	tes ng,	simulering	eller	
visualisering	(prosjektkostnader	eller	investering	i	
utstyr).	Siva	KAN	finansiere	investering	i	eiendom	i	

alle	de	grønne	boksene	over.	

Har	prosjektet	 lstrekkelig	kvalitet,	
verdiskapingspotensial	og	innovasjons-høyde	
–	helst	også	en	krevende	kunde?	

Innovasjon	Norge	KAN	gi	lån/stø e	 l	prosjektkostnader,	
leie	av	lokaler	og	avskriving	av	utstyr.		

Vil	prosjektet	gi	ny	kunnskap	eller	nye	
ferdigheter	som	vil	være	ny g	for	
virksomheten?	

Ska eFUNN	KAN	gi	stø e	 l	bedri er	i	form	fradrag	på	
ska en	for	en	del	av	kostnadene,	evt.	stø e	for	bedri er	
som	ikke	er	i	ska eposisjon.		

Ja	

Ja	

Ja	

Ja	

Ja	

Nei	

Nei	

Nei	

Nei	

Ja	

Ja	

Ja	Bedri ,	bedri ssammen-
slutning	eller	næringslivs-
organisasjon	(org	nr)		

Søker	 Muligheter	
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IV. Globalt ”innovasjonskappløp”  
 

Før var det nærhet til råstoffene som i stor grad avgjorde lokaliseringsspørsmålet. Så ble det nærhet 

til markedet. Nå er det ofte tilgang til riktig kompetanse som er styrende for lokalisering av 

næringsvirksomheten. Fremover tyder mye på at tilgang til fysisk infrastruktur for utvikling og 

innovasjon også vil være viktig for lokalisering av næringsvirksomheten. 

 

For høyteknologisk industri er det en nær sammenheng mellom miljøet som utvikler en teknologi, 

komponent, produkt, tjeneste, prosess eller løsning, og hvor den permanente produksjonen 

lokaliseres. Ettersom fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon er avgjørende for rask 

innovasjon, har flere land satset med offentlige virkemidler for å posisjonere næringsvirksomheten. 

 

I rapporten ”The Current and Future Role of Technology and Innovation Centres in the UK” 

utarbeidet i 2010 av Dr. Hermann Hauser for Lord Mandelson, Secretary of State Department for 

Business Innovation & Skills pekes det på flere land som nyter godt av ”translational infrastructure”, 

dvs. infrastruktur som konverterer forskningsresultater til produkter, tjenester og løsninger.  

 

Rapporten må ses i lys av at næringslivet har slitt med å henge med i innovasjonskappløpet, til tross 

for at Storbritannia har en vitenskapelige sektor som kun overgås av USA hva gjelder omfang. I 

rapporten trekkes eksempler som Fraunhofer Gesellschaft i Tyskland, ITRI i Taiwan, ETRI i Sør-Korea 

og TNO i Nederland frem som gode eksempler.  

 

I Storbritannia kom de så opp med Catapult-programmet. Det består blant annet av syv 

innovasjonssentre med fysisk infrastruktur og støttes med 1 milliard britiske pund over en 

femårsperiode. Innenfor Catapult-programmet er det nylig bygget et såkalt Manufacturing 

Technology Centre (MTC) hvor det offentlige har bidratt med 40 millioner britiske pund;  

 

”The MTC represents one of the largest public sector investments in manufacturing for many 

years in UK. It is a partnership between some of the UK’s major global manufacturers and the 

universities of Birmingham, Nottingham and Loughborough, and TWI Ltd. The MTC has more 

than 50 industrial members representing large OEMs, Tier 1 suppliers and SMEs from across 

a wide range of industry sectors. MTC is part of the elite UK centres that form the High Value 

Manufacturing Catapult, which is supported by the Technology Strategy Board, set up to 

provide a stimulus for British manufacturing and to deliver manufacturing and process 

technology support to industry. 

 

The MTC was created with the aim of raising the UK’s competitive advantage by validating 

and implementing concepts identified from primary research. The centre provides a unique 

environment bringing the country’s leading academics, engineers and industry professionals 

together to develop and demonstrate new technologies on an industrial scale. This allows 

MTC’s clients to develop new manufacturing processes in a safe, neutral industrial setting, 

whilst reducing the associated financial risks. The open-access environment of MTC is 

conducive to collaboration and provides a strong platform for stakeholders to have strong 

interaction with industrial members.” 
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Se mer om Catapult UK i vedlegg 1. 

 

EU har som kjent virkemidler på en rekke områder, også innenfor forskning utvikling og innovasjon. 

Ett av dem er Horisont 2020, som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. 

Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. 

Budsjettet for perioden 2014-20 er 80 milliarder euro. Norge deltar som fullt medlem. 

 

Horisont 2020 retter sin hovedinnsats på tre felter: 

 Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, 

fremtidsteknologier og infrastruktur vil ligge. 

 Konkurransedyktig næringsliv. Her vil man finne nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og 

romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og 

mellomstore bedriftene (SMB). 

 Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje foten i Horisont 2020. Sju slike 

sentrale samfunnsutfordringer er utpekt: 

1. Helse og demografisk endring  

2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi 

3. Sikker, ren og effektiv energi 

4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger 

5. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer 

6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn 

7. Sikre samfunn 

 

I tillegg til disse tre pilarene kommer: Science with and for Society. 

 

Under Horisont 2020 kjøres nå et ettårig program kalt ”Fast Track to Innovation pilot (FTI Pilot). 

Budsjettet er 100 millioner Euro, og søknadsfristen er 1. desember 2015. Det imidlertid en betydelig 

terskel for å kunne motta støtte og krever prosjekt av meget høy kvalitet. Hva som kan støttes 

gjennom programmet blir på www.europa.eu presentert slik: 

 

“The FTI pilot supports projects undertaking innovation from the demonstration stage 

through to market uptake, including stages such as piloting, test-beds, systems validation in 

real world/working conditions, validation of business models, pre-normative research, and 

standard-setting. It targets relatively mature new technologies, concepts, processes and 

business models that need a last development step to reach the market and achieve wider 

deployment. To this end, if a proposal involves technological innovation, the consortium 

must declare that the technology or the technologies concerned are at least at Technology 

Readiness Level (TRL) 6. Projects can be interdisciplinary.” 

 

I SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource Efficiency) som også kjøres under EUs 

Horisont 2020-program er det krav til demonstrasjon/pilotering i søknadene. Der er det også slik at 

100 % av kostnader til pilotering blir dekket.  

 

***   

http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Fremragende_forskning/1253989762795
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Konkurransedyktig_neringsliv/1253989763370
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Samfunnsutfordringer/1253989763498
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Helse/1253990940402
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Mat_og_bio/1253990940398
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Energi/1253990940394
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Transport/1253990940390
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Klima_miljo_og_ressurser/1253990940329
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Samfunn/1253990940378
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Sikkerhet/1253990940382
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society
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V. Forslag til tiltak 
 

I de foregående kapitler tegnes et gap mellom de behov næringslivet har for fysisk infrastruktur for 

utvikling og innovasjon, og de muligheter eksisterende virkemidler gir. Indikatorene i figur 6 

illustrerer at gapet er størst på området eksperimentell utvikling. Det påpekes mangler i virkemidlene 

spesielt på to områder som er avgjørende for realisering av flere felles sentre/anlegg: 

 Investeringsmidler til utstyr 

 Kompetanse og ressurser (personell) for drift og videreutvikling av senter/anlegg  

 

Næringslivets tilgang til fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon vurderes å være av stor 

strategisk viktighet for konkurranseevnen og dermed fremtidig verdiskaping i Norge.  

 

Siva, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd foreslår derfor å etablere et program der ”nye 

midler” spiller sammen med eksisterende virkemidler. Programmet er inspirert av det engelske 

programmet Catapult UK, men er ingen ”blåkopi” i innretning. Programmet har fått arbeidstittelen 

”Norsk Katapult”, og skal: 

 stimulere til etablering og videreutvikling av sentre/anlegg for testing, simulering og 

visualisering - der bedrifter og viktige partnere går sammen på eiersiden og/eller kan leie seg 

inn på kommersielle betingelser (”flerbruk”) 

 avlaste med investeringsmidler til eiendom og utstyr, samt finansiere ressurser og 

kompetanse for videreutvikling og drift av senter/anlegg  

 primært rette seg mot innovasjonsbaserte sentre/anlegg, men som også kan støtte mer 

forskningsbaserte sentre/anlegg, og således dekke en større del av gapet som ikke fanges 

opp av forskningsinfrastrukturordningen eller andre ordninger 

 være fleksibelt og ”bredt”, der prosjektene konkurrerer på nytteverdi definert gjennom 

vurderingskriterier  

 supplere, spille godt sammen med og forsterke eksisterende ordninger som i dag kan 

benyttes til testing, simulering eller visualisering 

 sette norske miljøer enda bedre i stand til å utløse midler og samarbeid mot europeiske 

programmer som Horisont 2020 

 totalt sett supplerer kapasiteten for etablering og bruk av sentre/anlegg betydelig 

 
I det etterfølgende vil det bli gitt en nærmere beskrivelse av disse innholdselementene, før det 

konkret foreslås hvordan programmet for dette bør organiseres, driftes og utøves.  

 

 

Hovedelementer i programmet 
 

Næringsnære sentre/anlegg 
Norsk Katapult bør i særlig grad prioritere etablering og videreutvikling av næringsnære 

sentre/anlegg. Dette for å bidra til at eksisterende forskning og kompetansebygging i større grad kan 
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tas videre og realiseres til teknologier, komponenter, produkter, tjenester, prosesser og løsninger 

som lykkes i markedet. 

 

Flerbrukssenter/-anlegg 

Målgruppene for programmet er bedrifter/prosjekter med behov for tilgang til åpne, næringsnære 

flerbrukssentre/anlegg for testing, simulering og visualisering. Målgruppen er også bedrifter som 

ønsker å samarbeide om å etablere et senter/anlegg for dette formålet. Programmet vil således også 

invitere til at flere bedrifter vil prioritere samarbeidsprosjekter.  

 

Koblingen mot kompetansemiljøer bør vektlegges for å sikre at erfaringskompetanse flyter mellom 

industri, universitet, høyskoler, FoU-institusjoner og fagutdanning etc. 

 

Med flerbruk menes ikke bare sentre/anlegg som benyttes av flere samtidig, men også der det kun er 

én bruker i én periode eller fase, men senere har andre brukere, slik det finnes flere tilfeller av 

innenfor eksempelvis prosessindustrien. 

 

Mange bedrifter har ønsker og behov for et eget senter/anlegg. Eksempelvis vil en bedrift som 

utvikler et nytt produkt eller en ny produksjonsprosess for industrialisering ønske å etablere et 

anlegg for begrenset testing i første omgang. Dersom uttestingen lykkes vil dette anlegget kunne 

inngå som første byggetrinn i en større industriutbygging. Flere av de eksisterende nisjespesifikke 

ordningene dekker denne typen «én-bedriftsmodell» på prioriterte områder. Forslaget om Norsk 

Katapult er ikke ment å dekke slike prosjekter, og skal supplere de muligheter som i dag allerede 

finnes.  

 

Investering i eiendom 

Tilrettelegging av lokaler kan gjøres på ulike måter. Eksisterende lokaler innenfor et større 

industriområde kan være til disposisjon, eller kan frigjøres (eksempel Herøya), det samme kan være 

aktuelt ut fra en enkeltbedrift (eksempel Elkem Fiskå), eller det kan etableres nye lokaler ved bistand 

fra eksterne investorer (Siva, private eller i kombinasjon). I alle tilfeller må det påregnes at brukerne 

betaler leie for lokalene på kommersielle vilkår.  

 

Investering i utstyr 

Utstyrsparken vil være todelt. Noe av utstyret vil være generelt og kan benyttes av flere i ulike 

prosjekter, mens annet utstyr vil være mer spesifikt og kanskje kun brukes i ett utviklingsprosjekt.  

 

Norsk Katapult bør prioritere investering i utstyr som vil kunne brukes til flere prosjekter. Offentlig 

finansiering av utstyr som kun kan brukes i ett prosjekt bør ha en lavere finansieringsandel og 

prioritering. Det bør stimuleres til at bedrifter åpner for flerbruk av eget utstyr. 

 

Finansiering av ressurser og kompetanse 

Et flerbrukssenter vil ha behov for ressurser og kompetanse for å kunne drive med tilstrekkelig høy 

kvalitet, og for å kunne videreutvikle senteret i tråd med markedsutviklingen. Norsk Katapult bør 

derfor kunne bidra til innkjøp av tjenester eller faste stillinger ved senteret/anlegget for å håndtere 

oppgaver innenfor strategi, utvikling, tilrettelegging, service, drift og vedlikehold.  
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Finansiering av videreutvikling 
Å videreutvikle et senter eller anlegg kan i mange tilfeller være viktigere enn å etablere et nytt. Dette 

fordi allerede investert kapital og opparbeidet kompetanse da blir nyttiggjort. Norsk Katapult bør 

derfor kunne støtte både nyetablering og videreutvikling av sentere/anlegg. 

 

Nisje-spesifikke ordninger 
Det som her er kalt nisjespesifikke ordninger har bidratt til etablering av sentre/anlegg på særlig 
prioriterte områder. Eksempelvis finnes i dag flere nasjonalt fremtredende sentre/anlegg som er 
tilknyttet de største kunnskapsmiljøene og forskningsinstitusjonene. Det er bra. 
 

Norsk Katapult er tenkt som et supplement, og skal således bidra til å forsterke effekten av de 

eksisterende virkemidlene. Økt aktivitet på området testing, simulering og visualisering vil kunne få 

ringvirkninger i form av nye metoder, ny teknologi og økt kompetanse. I tillegg vil kompetanse, 

bevissthet og behov på brukersiden øke. 

 

Bedriftenes egenfinansiering 
Bedriftene vil bidra med eget personell, samt eget prosjektrelatert utstyr. Det foreslås at dette vil 

kunne utgjøre inntil to tredjedeler av finansieringen i et utviklingsprosjekt. Ved å tilrettelegge for 

flerbruk av bedriftseiet utstyr vil bedriftene også kunne avhjelpe på investeringssiden. Bedriftene bør 

også inviteres til å inngå eierskap i eiendomsselskapet og/eller driftsselskapet. 

 

Åpen konkurranse 

Norsk Katapult bør utlyse åpne konkurranser for å få frem de beste forslagene til senter/anlegg. Det 

bør ikke stilles strenge krav til hvem som kan delta i konkurransen, og vurderingskriteriene må være 

tydelige og tilgjengelige.  

 

Prinsipper for finansiering 

Norsk Katapult skal tilby delfinansiering av nærmere definerte aktiviteter for sentre/anlegg. Støtten 

kan kun gis til den juridiske enheten som driver senteret/anlegget. Finansiering skal følge de 

prinsipper som til enhver tid gjelder for; 

 De ordningene som programmet henter sine finansielle rammer fra 

 EØS-bestemmelsene for statsstøtte, artikkel 27 (samme som gjelder for innovasjonsklynger). 

Det innebærer at det kan gis både drifts- og investeringsstøtte, men med tydelige 

avgrensinger for støtten 

o Støtteintensiteten for investeringsstøtte skal ikke overstige 50 % av de totale 

støtteberettigede kostnadene 

o Driftsstøtten kan gis i opptil 10 år 

o Støtteintensiteten for driftsstøtte skal ikke overstige 50 % av de totale 

støtteberettigede kostnadene i den perioden støtten er gitt 

o Akkumulert støtte kan ikke overstige 7,5 millioner euro 

 

Programmet vil i tillegg kunne støtte aktiviteter med grunnlag i andre formål omtalt i regelverket. 

 

 



 
«NORSK KATAPULT» 

Forslag til program for å dekke økt behov for å teste, simulere og visualisere 

 
 
 
 

32 

 

Krav til organisering og eierskap 
 

De fleste av de kjente initiativene som søker støtte til etablering av senter/anlegg for næringsnær 

innovasjon er fra miljøer som er tilknyttet bedriftsnettverk, klynger det landsomfattende nettverket 

av innovasjonsselskaper. I de fleste tilfeller vil det være gode muligheter for å kapitalisere på denne 

infrastrukturen. Det bør likevel ikke stilles som krav at søkeren er tilknyttet en klynge eller et 

bedriftsmiljø. Tilsvarende vil samlokalisering med inkubatorer og såkornfond kunne gi et sterk 

økosystem for innovasjon og nyskaping, men det bør ikke stilles som krav til søker. 

 

For å støtte et senter/anlegg bør det imidlertid stilles krav om at: 

1. En juridisk enhet (aksjeselskap, stiftelse eller lignende) eier den fysiske infrastrukturen i form 

av eiendom og felles utstyr (”eiendomsselskap”). 

2. En juridisk enhet (aksjeselskap, stiftelse eller lignende) står for utleie og leverer tjenester for 

utvikling og drift av anlegget, inkludert felles utstyr. Selskapet kan selv også eie felles utstyr 

for utleie (”driftsselskap”). 

3. Eiendomsselskapet leier ut lokaler og eventuelt utstyr til driftsselskapet som står for driften 

på ordinære kommersielle vilkår. 

4. Bedrifter og prosjekter kan ha eget utstyr stående i lokalene etter nærmere avtale. 

 
Figur 7; Organisering av senter/anlegg i Norsk Katapult 

 
 

Eierskap 

Driftsselskapet; Brukerne av tjenestene som skal leveres må involveres i styre/råd, helst også på 

eiersiden. Dette vil sikre bedre forankring og større forpliktelse hos de potensielt største kundene, og 
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samtidig vil et tett samarbeid bidra til at senter/anlegg utvikler de mest relevante tjenestene for 

næringslivet.  

 

Eiendomsselskapet; Eksterne private investorer og det offentlige virkemiddelapparatet kan sammen 

eller hver for seg stå for etablering og eventuell utbygging av fysisk infrastruktur for utvikling og 

innovasjon – og vil da også stå for eierskapet. Det offentlige virkemiddelapparatet vil ha som 

målsetting å mobilisere privat kapital i den grad denne finnes, og ofte vil dette engasjement kunne 

legitimere prosjektet og medvirke til at man får andre investorer med.  

 

 

Forslag til innretning og kapasitet 
 

Det anbefales at Norsk Katapult; 

- Kan støtte etablering og videreutvikling av sentre/anlegg for test, simulering og visualisering 

for bedrifters utviklingsprosjekter – på tre områder; 

o Eiendom 

o Utstyr 

o Kompetanse- og servicepersonell for videreutvikling og drift 

- Bør ha 6-8 større katapult-sentre/anlegg innenfor områder der Norge antas å kunne spille en 

viktig rolle, samt en portefølje på 10-15 mindre sentre/anlegg – i første omgang 

- Samarbeider om større katapultsentre/anlegg med de prioriterte nisjeprogrammene og 

andre relevante ordninger 

- Støtter drift og videreutvikling av anlegg/sentre med 2-5 millioner kroner i årlig støtte i 

perioder på 5+5 år 

- Forutsetter at katapultsentre/anlegg brukes av flere aktører og at brukerne (næringslivet) er 

godt representert i styre for driftsselskapet 

- Administreres av Siva i tett samarbeid med Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova 

etter modell fra klyngeprogrammet 

- Utlyser midlene i form av åpne konkurranser i flere omganger 

 

Siva har i dag mandat til å finansiere eiendom og bygg, men trenger et eventuelt utvidet mandat for å 

kunne finansiere utstyr.  

 

Når det gjelder investeringer i utstyr må det etableres nye finansieringsmodeller som har en annen 

innretning i forhold til sikkerhet, avskrivning og risiko enn ordinære investeringer i eiendom. Det vil 

derfor være nødvendig at Siva blir tilført egenkapital som har andre føringer fra eier enn den 

eksisterende. Med et egenkapitalkrav for hver enkelt investering i størrelsesorden 40 %, vil en 

egenkapital fra Siva på 100 millioner kroner, gi en investeringskapasitet på 250 millioner kroner. 

 

Siva har tilstrekkelig egenkapital til å investere i bygningsmessig infrastruktur i et omfang som 

skissert over.  

 

Det er vanskelig å anslå kapasitetsbehovet for Norsk Katapult, da det er svært ulike behov og store 

forskjeller i karakter og dimensjon i de initiativene som er nærmere vurdert hos 
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virkemiddelaktørene. Vurderingen er likevel at Norsk Katapult må sikres tilgang til investeringsmidler 

utover de midler Siva har i dag;  

- Eiendom; dekkes av eksisterende kapasitet i Siva 

- Utstyr; 200 millioner kroner i ny egenkapital totalt over en femårsperiode 

- Kompetanse/ressurser; 60 millioner kroner per år 

 

Det forutsettes at det etableres et sett av kriterier både for utvelgelse og evaluering av aktuelle 

initiativ til sentre/anlegg. Evalueringen bør se på faktorer som sikre nye arbeidsplasser, vekst i 

nyetableringer, samarbeid mellom bedrifter og FoU-institusjoner, økt kompetanse i bedriftene og økt 

kapitaltilførsel fra private investorer. 

 

I tillegg til å dekke et uttalt gap, vil Norsk Katapult også være en videreføring av det pågående 

arbeidet med å gjøre virkemiddelapparatets ordninger mer sømløst og å avklare rollene til de 

forskjellige aktørene i virkemiddelapparatet. Figur 9 illustrerer hvordan Norsk Katapult kan bidra til å 

fylle påviste gap i offentlige virkemidler for sentre/anlegg til testing, simulering og visualisering. 

 
Figur 8; Offentlige virkemidler med Norsk Katapult 

 
 

Administrasjon og utøvelse 
 

Administrasjon og sekretariat for Norsk Katapult foreslås lagt til Siva. En grunntanke for programmet 

er å sikre samhandling og forsterkning av eksisterende virkemidler som Norges forskningsråd, 

Innovasjon Norge, Siva og andre i dag har. I utøvelsen av programmet vil det derfor være nødvendig 

med en effektiv operativ koordinering mellom virkemiddelaktørene. En slik koordinering utøves i dag 

blant annet i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Det foreslås derfor at Norsk 

Katapult opereres etter erfaringer fra klyngeprogrammet, men nødvendigvis ikke i samme omfang. 

Eksperimentell	utvikling	Industriell	forskning	
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I denne modellen vil Siva være hovedansvarlig for den operative virksomheten av programmet, stå 

for programledelse, forvaltningen av bevilgninger til og kontrakter med kundene. Dette innebærer at 

formelle beslutninger om finansiering og kontraktsvilkår tas av Siva, som også rapporterer om 

programmets virksomhet til sine eiere og finansiører.  

 

Det bør opprettes et programråd med representasjon fra næringslivet, Innovasjon Norge, Norges 

forskningsråd, Enova og Siva. Dette bør gi råd om programmets strategiske utvikling og disposisjoner, 

herunder hvilke prosjekter som skal få finansieringstilsagn fra programmet. Rådet vil dermed ha en 

viktig oppgave med å sikre at eksisterende virkemidler og andre tilbud utnyttes godt og effektivt. Det 

vil også bidra til å koordinere virkemiddelinnsatsen og investeringer i større prosjekter og nasjonale 

satsinger samt gi anbefalinger til de enkelte virkemiddelaktørenes ledelse. 

 

 

Hvilke spesialiteter og hvilke områder? 
 

Basert på henvendelsene som Siva og Innovasjon Norge har fått fra ulike næringsmiljøer er det behov 

for sentre/anlegg med ulike spesialiteter på en rekke områder. Hvilke områder som skal prioriteres, 

og hvem som skal bestemme det, blir to avgjørende spørsmål. 

 

Det anbefales at Norsk Katapult i stor grad bør overlate til markedet å finne frem til hvilke områder 

som skal prioriteres som katapultsentre/anlegg. Samtidig bør noen føringer gjøres gjeldende. Det 

anbefales derfor en åpen og bred utlysningsprosess av større katapultsentre/anlegg i 2-3 omganger 

over en 3-års periode, der et kriteriesett ivaretar behovet for prioriteringer. Kriteriene bør vektlegge 

bærekraft og verdiskapingspotensial, og i utgangspunktet ikke peke på spesifiserte sektorer eller 

næringer. Kriteriene vil således fungerer som en form for veikart, der detaljgraden på 

næringsområder er lav.  

 

For å sikre bred forankring, bør næringslivet gi innspill til arbeidet med kriteriesettet for katapult-

sentrene – og det bør sendes på høring før det besluttes. 

 

 

Norsk Katapult bygger bro over ”innovasjonsgapet” 
 

I næringslivet, virkemiddelapparatet og akademia har det lenge blitt diskutert hvordan en bedre kan 

tilrettelegge for at teknologier, komponenter, produkter, tjenester, prosesser og løsninger lettere og 

raskere kan bringes fra anvendt forskning gjennom nivåene i TRL/MRL-skalaen (figur 1) til 

kommersialiseringen. Utfordringen er å passere fasen som ofte betegnes som ”innovasjonsgapet” 

eller ”dødens dal”.  

 

En rådende oppfatning om at høyere innovasjonshastighet er helt avgjørende for bærekraftig og 

konkurransedyktig norskbasert næringsliv, trigger engasjementet i diskusjonene. Norsk Katapult kan 

et godt stykke på vei bidra til å bygge bro over ”innovasjonsgapet”,. Dette er illustrert i figur 10. 
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Figur 9; Norsk Katapult bygger bro over ”innovasjonsgapet”  
 

 
 

Oppsummert foreslår de tre virkemiddelaktørene følgende: 

- Siva tildeles oppgaven som hovedansvarlig for den operative virksomheten i forhold til de 

virkemidler som stilles til disposisjon for sentre/anlegg. 

- Det opprettes et eget programråd etter samme modell som i klyngeprogrammet, der 

næringslivet og Enova deltar, i tillegg til Siva, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. 

- Mandatet til Siva avklares/utvides slik at selskapet også kan investere i utstyr i forbindelse 

med etablering av sentre/anlegg. 

- Siva gis fullmakt til, i nært samarbeid med de andre aktørene i programrådet å utarbeide, og 

etablere kriterier for, utvelgelse av sentre/anlegg, samt gjennomføre utlysning, etter at 

eventuelle midler er stilt til disposisjon.  

 

For å kunne gjennomføre Norsk Katapult som foreslått, mener Siva det er nødvendig at de får stilt til 

disposisjon; 

- 200 millioner kroner i ny egenkapital over en femårsperiode for investeringer i utstyr i 

sentre/anlegg 

- 60 millioner kroner per år i minimum 5 år til etablering, utvikling og drift av sentre/anlegg  

 

Forslag om et program med arbeidstittel Norsk Katapult er i tråd med «Kriterier for god 

virkemiddelbruk». Se vedlegg 3. 

 

***  
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Vedlegg 1; Fem eksempler 

 

Eksempel 1; 

Pilot-fabrikk for automatisert produksjon i Brattvåg 
 

I Brattvåg har 21 bedrifter innenfor vareproduksjon gått sammen i prosjektet ”Automatisert og 

robotisert industrifabrikk med læringsarena”. Prosjektet skal resultere i et senter for prototyp-

produksjon og test, med læringsarena for 9 videregående skoler pluss bedriftene. 

 

Visjonen for prosjektet er å utvikle en pilotbedrift/bedrifter som kan konkurrere med Øst-Europa på 

pris/kost og være bedre på kvalitet, leveringspresisjon og innovasjon. 

 

Prosjektet har gjennomført fase 1 bestående av kartlegging og forretningsutvikling. En kartlegging 

blant 46 bedrifter viste at alle ønsket å være med i en læringsarena, mens 50% ønsker utvikling i egen 

fabrikk, og 50% i «ny» fabrikk. Fase 1 har kostet 2 millioner som har blitt finansiert med halvparten 

fra Innovasjon Norge og halvparten fra de 21 bedriftene. 

 

Nå går prosjektet videre til fase 2 som omfatter prosjektering og kompetansebygging . 

 

Bakgrunn 

Vareproduksjon opplever mer enn de fleste andre bransjer at den globale konkurransen øker, og at 

kundene krever konkurransedyktige priser slik at de selv kan konkurrere på verdensmarkedet. 

Samtidig er lønnsnivået i Norge høyt og økende sammenlignet med andre nordiske land og EU-

området. Det norske lønnsnivået var 25% høyere enn andre nordiske land og 40% høyere enn for 

landene i EU-området i 2002. I 2012 har det norske lønnsnivået økt til hhv 35% og 58%. 

 

Automatisering kan kompensere for høye lønnskostnader, men også her synes Norge å ha et 

handikap. I Kina ble det installert 32.000 roboter i 2011 ifølge World Robotics, mens tilsvarende tall 

for hele Europa var i underkant av 5.000. Kinas investering i roboter betyr at kvaliteten på deres 

produkter vil øke raskt.  

 

Norge ligger på en 40. plass, og under verdensgjennomsnittet, når det gjelder antall roboter i 

industrien per 10.000 ansatte: 

o Sør-Korea; 350 
o Japan; 340 
o Tyskland; 260 
o Sverige; 155 
o Danmark; 148 
o Verdensgjennomsnittet; 55 

 

Å beholde hjemlig produksjonskompetanse anses som en forutsetning for innovasjonsevnen. 

 

Besparelser en kan oppnå ved digital simulering 
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o 30% Reduksjon av produkt gjennomføringstid til markedet  
o 40% Reduksjon av produksjons prosess planlegging  
o 15% Økning av produksjonen  
o 13% Reduksjon av produksjons kostnader  
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Eksempel 2; 

Eyde Innovation Centre på Sørlandet 
 

Eyde-nettverket samler medlemsbedriftenes forskningsressurser (infrastruktur og personell) i en 

felles pool for på den måten å utnytte ressursene bedre, og for å posisjonere klyngen for industrielle 

investeringer og samarbeidsprosjekter for industriell innovasjon og forskning.  

 

Målsettingen er å være en globalt ledende kunnskapsklynge for ressurseffektiv og bærekraftig 

prosessindustri. Har behov for offentlig finansiering for å sikre langsiktig drift og utvikling av felles 

plattform. 

 

I dag har fem bedrifter i Eyde-klyngen «pilotsentre» for testing i storskala: Alcoa Karbotermisk, Saint-

Gobain Ceramic Materials, Elkem Technology, ReSiTec og GE Healthcare. De to første driver 

pilotering for utvikling i egen bedrift, de tre sistnevnte kjører også pilottesting for nasjonale og 

internasjonale kunder. 

 

Historien i klyngen viser potensialet for pilotanlegg. Både Elkem Solar, Alcoa Karbotermisk og 

bedriften Metallkraft er et direkte resultat av Elkems pilotanlegg. Dette omfatter investeringer på 5-6 

milliarder til nå. Realisering av nye industrielle ideer vil kunne ha samme omfang.  

 

ReSiTec, GE Healthcare og Elkems pilotanlegg består av fast infrastruktur tilpasset sine respektive 

områder. Kostnadene knytter seg for en stor del til:  

- Vedlikehold og utvikling av anleggene 
- kompetanse til å drive og videreutvikle anleggene 

 

For hvert forsøk i anleggene er det kostnader knyttet til: 

- design og bygging av nytt utstyr knyttet til hvert forsøk 
- modifisering av eksisterende utstyr  
- kompetanseoppbygging knyttet til hvert forsøk 
- forsøkene i seg selv  
- planlegging, dokumentasjon og rapportering 

 

Fra ide til ny industri 

Det er flere tidkrevende faser mellom ide og ny industri, slik figuren under viser. Eksempelvis startet 

forsøkene til karbotermisk aluminium opp i 1998. Etter 10 års arbeid, ble det i 2009 gitt klarsignal for 

bygging av en fullskala pilot. Den sto ferdig i 2012. For Elkem Solar foregikk pilottesting i ca. 8 år før 

fabrikken sto ferdig i 2010. 

 

Å utvikle en helt nye industriell prosess starter med testing i lab-skala, der testing normalt koster 1-

10 millioner kroner årlig. Neste steg er å oppgradere til pilotering i liten skala. Her er kostnaden for et 

anlegg ca. 50 millioner kroner. Testing i anlegg i denne skalaen koster ca. 50 millioner kroner i året. 

Neste fase vil være storskala Pilot for verifisering av teknologien, til ca. 250 millioner kroner og så 

fullskala demonstrasjon til ca. 700-900 millioner kroner.  
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Miljøteknologiordningen og Enovas støtteprogram for introduksjon av ny energi og klimateknologi gir 

støtte til piloteringsforsøk. Tilbakemelding er at disse virker positivt sammen, men at for 

miljøteknologordningen kan en støtteandel på 16% være for lav. Den samlede potten er dessuten alt 

for lav. Enovas virkemiddel er god for teknologier for reduksjon av energiforbruk og klimagasser, men 

det finnes ikke støtteordning for fullskalatesting for annen miljøteknologi (utslipp til sjø eller annet). 

Det er også et problem at Norges forskningsråd virkemidler (for vår industri stort sett BIA) ikke 

samvirker godt nok med de nevnte.  

 

 

 

Ide- og konseptutvikling Pilotfase Demonstrasjon Fullskalaanlegg Markeds-
introduksjon

Risiko/kapitalbehov

Enova/Energifondet:
Kun klima/energi,
ikke annen miljøteknologi

Innovasjon Norge/
Miljøteknologiordningen:
Redusert til MNOK 173

Forskningsrådet/EU mv:
Forskerprosjekter
Kompetanseprosjekter
Innovasjonsprosjekter
Skattefunn

Innovasjon Norge:
Forsknings- og 
utviklingskontrakter
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Eksempel 3; 

Mechatronics Innovation Lab i Agder  
 

Det foreligger planer om et nytt nasjonalt pilottestlaboratorium i Agder. Ambisjonen er å bli et 

internasjonalt ledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innenfor 

mekatronikk og beslektede fagområder.  

 

Senteret skal bidra til å korte ned tiden fra innovasjon til markedsintroduksjon av ny teknologi og 

bidra til konkurransekraft for norsk næringsliv. Det forventes å spille en viktig rolle for gründere og 

SMB-er og den videre utvikling av blant annet NODE klyngen. Laben vil også ha stor nyte for DIGIN 

klyngen og det er planer om å samordne behovene til Eyde nettverket på sikt. 

 

Mechatronics Innovation Lab vil bli organisert som en egen juridisk enhet. Vedtekter vil sikre at 

næringslivet har styring med driften og investeringene i laben.  Driften vil bli outsourcet til UiA, 

Fakultet for teknologi. Dette vil sikre tilgang på kompetanse etter behov både fra UiA, Teknova og 

andre, i tillegg til fleksibilitet i driftskostnadene. Prising av UiAs tjenester vil være basert på 

markedsmessige prinsipper.  

 

Det er gjennomført en kartlegging i NODE-bedriftene for å konkretisere hvilke tjenester og utstyr 

bedriftene har behov for. Dette viser et investeringsbehov på 216 millioner kroner og et behov for 

offentlig støtte til utrustning på 100 millioner i perioden 2015-16.  

 

NODE-bedriftene har signalisert at de har utstyr som kan flyttes til laboratoriet for felles bruk, og har 

kommitert NOK 50 millioner kroner til kjøp av tjenester for å sikre et minimum for de første 5 år av 

driften. Dette kommer i tillegg til satsninger som NODE har bygget opp i GCE-perioden.  

 

I tillegg til bedriftene i NODE klyngen er der en rekke andre bedrifter regionalt og nasjonalt som 

forventes å bli kunder og brukere av laben. Det planlegges en markedsundersøkelse for å kartlegge 

behov for og volum av disse tjenestene.  

 

I tilknytning til laben planlegges inkubator og etablering av tjenesteytere innenfor test og 

sertifiseringstjenester, i tillegg til en satsning på EVU innenfor sveis, materialer og hydraulikk. 
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Eksempel 4; 

Pilotarena Herøya 

Herøya Forskningspark ønsker å forene avansert flerfaglig FoU-kompetanse med industrielle 

ressurser ved å etablere Pilotarena Herøya.  

Visjon er å bli en nasjonal pilotarena for utvikling av prosesser og teknologier som krever høy 

industriell kompetanse. Pilotarena Herøya skal være en møteplass hvor idehavere og grundere møter 

kompetente teknologiske miljøer sammen med finansieringsmiljøene - både offentlige og private. 

Figur 1 

 

Herøya Forskningspark er en del av Herøya Industripark, som består av ca. 90 store og små bedrifter.  

Ved å etablere Pilotarena Herøya med arealer, bygninger, infrastruktur, kompetanse og ressurser 

reduseres risikoen og belønningsgraden øker. Se figur 2. En pilotarena vil også bidra til lavere 

prosesseringskostnader for bedriftene, hvilket igjen er avgjørende for avkastningen i prosjektene. Se 

figur 3. 
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Figur 2 

 

Figur 3  
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Eksempel 5; 

Catapult centres, UK 

The Catapult centres are a network of world-leading centres designed to transform the UK's 

capability for innovation in seven specific areas and help drive future economic growth. 

 

The Catapult network are a series of physical centres where the very best of the UK's businesses, 

scientists and engineers work side by side on late-stage research and development - transforming 

high potential ideas into new products and services to generate economic growth. 

 

The Catapults network has been established by Innovate UK, and is one of the ways we support 

innovation by UK business. They will do this by providing access to expert technical capabilities, 

equipment, and other resources required to take innovative ideas from concept to reality. 

 

Entrepreneur Hermann Hauser produced an influential report, The Current and Future Role of 

Technology & Innovation Centres in the UK, which identified best practice from around the world 

and made a robust case for long-term UK investment in a network of technology and innovation 

centres which would 'deliver a step change in the UK's ability to commercialise its research'. 

 

Catapults add a new dimension to complement existing research and development work, providing 

business with the next stepping-stone on the journey to commercialisation. 

 

They provide a critical mass of expertise in areas vital to this journey - such as in the core technology 

domain, or manufacturing processes, regulatory approval or supply chain development. Many offer 

access to equipment and specialist facilities to test ideas in reality. All use the power of people and 

organisations working closely together to unlock opportunity and speed innovative products and 

services towards commercial reality. 

  

All seven Catapults are now fully up and running. They represent over £1.4bn of private and public 

sector investment over the next five years, transforming the UK's innovation capability for the long 

term. 

  

Catapults are just one element of Innovate UK's long-term support for innovation  across many 

critical areas in the UK.  

 

The seven centres are: 

 

High Value Manufacturing Catapult 

The High Value Manufacturing Catapult is the catalyst for the future growth and success of 

manufacturing in the UK. 

 

Cell Therapy Catapult 

Growing a UK cell therapy industry that delivers health and wealth. 

https://www.innovateuk.org/documents/1524978/2139688/The+Current+and+Future+Role+of+Technology+and+Innovation+Centres+in+the+UK/e1b5f4ae-fec8-495d-bbd5-28dacdfee186
https://www.innovateuk.org/documents/1524978/2139688/The+Current+and+Future+Role+of+Technology+and+Innovation+Centres+in+the+UK/e1b5f4ae-fec8-495d-bbd5-28dacdfee186
https://www.innovateuk.org/investment-for-growth
http://www.hvmcatapult.com/
http://ct.catapult.org.uk/
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Offshore Renewable Energy Catapult 

Applying innovative solutions for economic growth in offshore wind, wave and tidal generation. 

 

Satellite Applications Catapult 

Applying satellite solutions for economic growth. 

 

Connected Digital Economy Catapult 

Accelerating growth through the Digital Economy. 

 

Future Cities Catapult 

Creating integrated systems delivering products and services that meet the future needs of the 

world's cities. 

 

Transport Systems Catapult 

Driving economic growth though the efficient and cost-effective movement of people and goods. 

 

***  

 

  

https://ore.catapult.org.uk/
http://sa.catapult.org.uk/
http://cde.catapult.org.uk/
http://futurecities.catapult.org.uk/
http://ts.catapult.org.uk/
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Vedlegg 2;  

Siva; Engasjementer og aktuell liste 
 
Sentre/anlegg hvor Siva er/har vært involvert: 

o Bio-industripark i Kaldfjord, Troms. 
o Simuleringssenter Smart Innovation Østfold, Remmen Kunnskapspark 
o Forskningsparken Vestfold 
o Barents Biosenter, Tromsø 
o Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark 
  

Siva har i 2014 gitt følgende oversikt til departementet over sentre/anlegg som kan være aktuelle for 

støtte: 
 

Navn Funksjon Lokasjon Bransje Henvendelse fra 

Eyde Innovation Centre Innovasjonssenter Kristiansand Prosessindustri Eydenettverket 

Herøya Pilotanlegg Pilotanlegg Porsgrunn Annen industri Herøya Industripark 

Node - Pilotanlegg Pilotanlegg Grimstad Mekatronikk Node-nettverket 

Pilot- og 
forskningsstasjon Svea 

Pilot- og 
forskningsstasjon Svalbard FoU SINTEF 

Robotfabrikk Sunnmøre Robotfabrikk  Haram Mekanisk industri 
Industrinettverk på 
Sunnmøre 

Rolls-Royce - Pilot Test- og demoanlegg Ulstein Maritim Rolls Royce 

Smart Innovation Østfold Pilot- og demoanlegg Halden IKT SIØ 

Vestfold test- og 
pilotsenter 

Test- og 
verifiseringsanlegg Horten 

Mikro- og 
nanoteknologi 

NCE Micro- and 
nanotechnology 

NAMAB 
Test- og 
verifiseringsanlegg 

Tromsø/ 
Kaldfjord Bioprosessering Nofima 

SINTEF Raufoss 
Manufacturing Pilotfabrikk Raufoss Manufacturing SINTEF 

Weyland AS 
Test- og 
verifiseringsanlegg Bergen Prosess/Bio Rucon AS 

CO2-Bio 
Bruk av CO2 i 
algeproduksjon Flere Fiskefor 

Flere innenfor 
oppdrett 

 

Etter at denne oversikten ble gitt til departementet, er følgende nye henvendelser registrert: 

- Leksvik, testanlegg for vannteknologi i regi av Leksvik Industrielle Vekst (LIV). 
Smart Water Cluster fokuserer på vannbehandling/-teknologi, innenfor satsingsområdene 
vann og miljø, industri/olje&gass og akvakultur. Et av klyngens mål for perioden 2015-2016 
er etablering av demonstrasjonsanlegg, testsenter og simuleringsverktøy for smarte 
vannløsninger. 

- Florø, i tilknytning til Westcon sitt verft. 
Utvikling, testing og verifisering av teknologi til verfts- og offshoreindustrien. 
Leverandørbedrifter kan få testa ut nye ideer og produkt opp mot industrien og verftet, og 
kan benytte seg av verftets bredde i forretningsområde og kompetanse. 
 

*** 
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Vedlegg 3; 

Kriterier for god virkemiddelbruk 
 
Forslag om et program med arbeidstittel Norsk Katapult er i tråd med «Kriterier for god 

virkemiddelbruk». Her følger vurderingen som ligger til grunn for konklusjonen. 

 

1. Det må foreligge markedssvikt som hemmer verdiskaping og vekst i samfunnsmessig forstand  

- Det er et behov i markedet som private aktører ikke klarer å løse alene. Offentlige midler og 

statlig eierskap vil kunne utløse privat kapital, industriell utvikling og verdiskaping. 

 

2. Markedssviktens konsekvenser må være større enn kostnadene ved å gripe inn i markedet  

- Erfaringsmessig vil èn krone fra Siva utløse 3-4 kroner fra private investorer til investering 

senter/anlegg. Dette utløser vesentlig verdiskaping gjennom kommersialisering av prosjekter 

som ellers ikke ville blitt realisert.  

 

3. Virkemiddelet som implementeres må være egnet til å korrigere markedssvikten på en ønsket 

måte  

- Programmet Norsk Katapult vil bidra til å øke antall sentre/anlegg for testing, simulering og 

visualisering, hvilket vil bedre tilgangen for næringslivet. Det betyr at virkemidlet korrigerer den 

påviste markedssvikten på dette området direkte.  

 

4. Det skal være et klart definert mål på hva virkemiddelet skal bidra til  

- Programmet Norsk Katapult skal bidra til at bedrifter får bedre tilgang til å teste, simulere eller 

visualisere en teknologi, komponent, produkt, tjeneste, prosess eller løsning. Dette vil gi raskere 

kommersialisering og økt verdiskaping.  

 

5. Det må ikke være alternative virkemidler som er bedre i stand til å oppfylle virkemiddelets mål 

- Det er i dag ingen andre virkemidler som løser denne utfordringen. 

 

6. Seleksjonskriteriteriene for når virkemiddelet vil komme til anvendelse skal være tydelige og 

forutsigbare 

- Klare vurderings – og seleksjonskriterier vil bli utarbeidet. 

 

7. Det skal være enkelt å administrere virkemiddelet, slik at kostnadene med å ta det i bruk er små i 

forhold til gevinstene som oppnås 

- Siva har kompetanse og et etablert system for å vurdere både den fysiske delen og den 

organisatoriske delen. 

 

8. Aktørene som søker å komme inn under virkemiddelet må kunne forvente en klar avgjørelse innen 

rimelig tid  

- Det legges opp til en strukturert prosess med forprosjekt, og endeling avklaring innen 3-6 

måneder.  

 

*** 


