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1. Identifikasjon av interessenter

2. Kartlegging av situasjon og virkelighetsforståelse

3. Valg av strategisk retning

4. Implementering og operasjonalisering

Elementaære steg I porteføljestyring og
virksomhetsledelse



Interessentanalyse og
identifisering

1. Hvem eier problemene?

2. Hvem har inflytelse på prioriteringer?

3. Hvor kommer midler fra?

4. Hvem er konkurrenter/samarbeidspartnere? 

5. Hvem vil få en fordel/ulempe av tildeling av 
midler?

• Regjeringen

• EU

• Selskapene

• Departementene

• Direktoratene

• Forskningsrådet

• Innovasjon Norge

• Interesseforeningene (NHO, FFA..)

Policy makers
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RCN 
Businesses
Innovation Norway

Horizon Europe
/Green deal

POLICY MAKERS

Research and 
Development projects



5Identifikasjon av drivere bak
de globale trendene

1. Politisk ambisjoner (EU Green Deal)

2. Økende krav fra næringslivet (63 % av Fortune500 
har bærekraftsmål1)

3. Teknologiutvikling – Mulighetsbilder endres
kontinuerlig

4. Endring I konsumentmarkedet

1 Ceres.org



6 Eksempel på nøkkeldrivere i Norge (OED/Regjeringen)

• «Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030, en ambisjon om 
at utslippene i 2050 reduseres med 90-95%»

• Dette oversette inn mot FOU gjennom tildelingsbrev fra departementene. OED presiser som eksempel:

• Prioritere prosjekter innen reduksjon av klimagasser og energieffektiviserende prosesser og utstyr

• Stimulere til internasjonalt samarbeid med land med sterk relevans

• Styrket konkurranseevne for norske selskaper

• Økt deltagelse i H2020 og Horisont Europa (ERA-NET MarTERA)

Da er kanskje ikke konklusjonen
at man skal øke fokuset på leting

nord for iskanten? 



7 Ikke undervurder effekten av relevante data!

Prosjektperiode

Prosjekttype Prosjekteier og tittel Tema 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

KPN IFE TLC modelling 4

IFE Electrification of installation using wind 1

Kreftregistret databaseprosjekt 5

NORCE Fluid Migration 3

NORCE Distributed fibre optic sensing for production optimization 3

NTNTU Microstructure of sea spray ice. Prediction of icing on marine 4

NTNU Efficiency increase and emissions reduction in offshore O&G 

platforms by wind integration, storage deployment and cooperative 

control

1

SINTEF Chalk influx and solids production mitigation in the North Sea 3

SINTEF coorosion under insulation and intelligent maintenance systems 4

SINTEF PRAI: Predicting Riser-response by Artificial Intelligence 3

UIB Rift and rifted margin deep-water depositional systems: Application to 

Late Jurassic – Early Cretaceous rifting on the NCS
2

Universitetet i Sør-Norge Digital wells for optimal production and drainage 4

SINTEF NEXFLOW - Next generation oil-water flow models in production 

technologies
4

NORCE Project of quantitative risk analysis for designs of permanent 

abandonment of wells
3

OVERSIKT OVER PÅGÅENDE OG NYLIG AVSLUTTEDE KPN OG FP PROSJEKTER I PETROMAKS2
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• Budsjettforankring

• Strategisk forankring

• Visualisering av effketer

Operasjonalisering av strategien krever interne og
konkret forankring!
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• Det er hovedsakelig 2 ting som avgjør om man lykkes med søkanden:
1. Kvalitet på søknaden (Må stort sett ha 2 seksere og en femmer for å nå opp). Kvalitet vet man 

ikke før man har søkt 2 ganger da dette varierer noe avhengig av reviewers man får. 

2. Relevans. Dette er det sterkeste verktøyet for å få en søknad prioritert ut over kvalitet. Man må
svare på utlysningen og knytte det opp mot tverrfaglige prioriteringer. 

• Det er I noen tilfeller en styring av prosjekter som vurderes ut over disse 2 punktene, 
men kun I unntakstilfeller. Dette går på prosjekter som ligger for tett på eller direkte
ligger innen same tema som en eksisterende søknad (som heller ikke går ut same år).  

• Foreløpig betraktning bassert på erfaring fra porteføljestyret:
1. Kvalitet fremfor kvantitet

2. Strategisk vinkling er viktig (Relevans)

Eksempel på operasjonalisering –
Betraktninger basert på porteføljeduskusjoner I forskningsrådet



Et konkret elksempel på hva strategisk porteføljestyring kan
resultere i. 

Energimarkedet I Tyskland 2007-2019 



The impact of policy 2007-2017 11

• 38% reduction 

• Cleaner energy mix (36%) (Gas, Renewable, 
Nuclear).

• Energy Efficiency (31%)

• 93% reduction in coal and oil consumption for 
electricity. 

• Will be hard to continue steep decline. 

Great Britain Germany

• 5% reduction (worst in Europe)

• Renewables from 15% to 33% of energy mix

• Significant policy push for windpower.

• What went wrong?



The impact of policy 2017-2019 12

• 4.5% reduction in 2018

• Cleaner energy mix

• Reduced demand

• 5% reduction in 2019
• Cleaner energy mix
• Reduced demand
• 30% reduction in hard coal for electricity

• “Stick to the plan” – Policy goal was 40% 
reduction compared to 1990 (now at 33%) 

Germany



Thank you for your attention!

Martin Smedstad Foss

Research Director

martin.foss@ife.no



IFE Research and development
Environmental and 

Radiation Safety
(Ole Reistad, 

ole.reistad@ife.no)

Digital Systems
(Tomas Nordlander, 

tomas.nordlander@ife.no)

Renewables 

and Storage
(Arve Holt, 

ah@ife.no)

Industrial 

processes
(Suni Aranda, 

suni.aranda@ife.no)

Petroleum and CCS
(Martin Foss, 

Martin.foss@ife.no)

No. employees: ~300
Nationalities: 30+
Gender balance: 25%

Laboratories: 3000 m2
National 

infrastructures: 5

Projects: 500+
International projects:

>120

IFE history:
IFA (1948) - IFE (1980-)



CCS Lab HAMMLAB

Corrosion Lab


