
 

I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og i Forskningsrådets hovedstrategi inngår 
prioritering av ulike temaer og teknologier. Det er derfor behov for en systematisk statistikk for å 
følge utviklingen. Dette er bakgrunnen for at forskningsmiljøer som har rapportert FoU på ulike 
tema- og teknologier i hovedundersøkelsen, får tilsendt tilleggsskjema med noe få 
oppfølgingsspørsmål for de aktuelle områdene.     

Se her for mer informasjon 

Definisjon: FoU-aktivitet innenfor energifeltene som beskrevet nedenfor: 

Fornybar energi: vann, vind, bioenergi, sol, geotermisk, bølger m.m. 

Energieffektivisering og -omlegging: energisparing generelt, som innenfor bygg, industri, transport, 
petroleumsutvinning, kraftproduksjon og energiforsyning, samt i energisystemet. 

Petroleum: offshoreleting, utbygging, produksjon og transport av olje og gass. HMS. Maritime 
operasjoner knyttet til petroleum rapporteres under maritim.  
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Forskningsområde Definisjon Prosent 
Fornybar energi Fornybar energi: vann, vind, bioenergi, sol, 

geotermisk, bølger m.m. 
 

  Vannkraft Vannkraft (produksjon, vedlikehold, 
miljøkonsekvenser, drift) 

 

  Vindkraft Vindenergi (produksjon, vedlikehold, 
miljøkonsekvenser, drift) 

 

  Bioenergi Bioenergi (produksjon, vedlikehold, 
miljøkonsekvenser, drift) 

 

  Solenergi Solenergi (PV og solfangere), materialer for 
solceller, (produksjon, vedlikehold og drift) 

 

  Annen fornybar energi Annen fornybar energi som geotermisk, bølger 
m.m. 

 

Energieffektivisering og -omlegging Energieffektivisering- og omlegging innenfor 
bygg- og industri 

 

Bygg og industri Energieffektivisering- og omlegging innenfor 
transport (batteri, hydrogen, biodrivstoff, lading 
og transportsystem) 

 

  Transport (land/maritim) Energieffektivisering- og omlegging til 
lavutslippsteknologi innenfor andre næringer 

 

  Andre næringer Energisystemer (grid, kabler, overføringer, 
nettsystemer og digitalisering m.m.) 

 

  Energisystemer Rammebetingelser og energipolitikk. Marked og 
forbruker. Innovasjonsprosesser og 
næringsutvikling. 

 

  Økonomi, marked, samfunn Energieffektivisering- og omlegging innenfor 
bygg- og industri 

 

Petroleum Petroleum: offshoreleting, utbygging, produksjon 
og transport av olje og gass. HMS. Maritime 
operasjoner knyttet til petroleum rapporteres 
under Maritim. 

 

  Leting og økt utvinning Økt ressurs- og reserveerstatning på norsk sokkel 
både i modne og umodne områder 

 

  Boring, komplettering og intervensjon Sikrere og mer kostnadseffektiv boring og 
intervensjon 

 

  Produksjon, prosessering og transport Mer miljøvennlig, kostnadseffektiv og 
energieffektiv produksjon, prosessering og 
transport av hydrokarboner 

 

  HMS Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet innenfor 
petroleum. Forebygging av storulykker. 

 

  Annen petroleumsrelevant FoU    
Annen energi (kjernekraft og 
kraftproduksjon fra kull) 

Offshoreleting, utbygging, produksjon og 
transport av olje og gass. HMS. Maritime 
operasjoner knyttet til petroleum rapporteres 
under maritim. 

 

Sum (skal summeres til 100%)   



 

 

 

 



 

 


