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Mange ulike typer prosjekter faller inn 
under begrepet demonstrasjonsprosjekt. 
Vi konsentrerte oss i dette prosjektet om 
demonstrasjonsprosjekter for nisjetekno-
logier for bærekraftige energi- og trans-
portsystemer som mottar offentlig støtte 
og som i innovasjonskjeden nærmer seg 
markedsintroduksjon. Slike prosjekter 
kan omfatte:  
• Pilotanlegg  
• Akademiske storskala testlaboratorier 
• Demonstrasjonsanlegg 
• Subsidierte feltforsøk og tester for å  
 forbedre prestasjonsevne og redusere  
 kostnader 
• Permanente store testsentre. 

Studien omfatter 433 demonstrasjonspro-
sjekter av denne typen som ble startet i 
Skandinavia mellom 2002 og 2012. Av 
disse var 224 i Danmark, 107 i Norge og 
102 i Sverige. I alle landene ble det i de 
fleste prosjektene lagt størst vekt på å 
redusere teknologisk usikkerhet, der målet 
er å bevise teknisk gjennomførbarhet. Det 
ble lagt mindre vekt på former for usik-
kerhet som har med offentlig aksept, 
miljømessig gjennomførbarhet og institu-
sjonelle tiltak å gjøre. Dette samsvarer 
med tidligere funn fra andre land. 

Store forskjeller mellom land
Vi fant klare forskjeller mellom landene i 
innretningen av støtten til demonstra-
sjonsprosjekter. I Sverige og Norge ga 
programmene først og fremst støtte til 
læringsprosesser, mens danske prosjekter 
oftere hadde som mål å bevise at det er 
mulig å kommersialisere en teknologi eller 

Offentlig finansierte demonstrasjonspro-
sjekter skal bidra til læring og kommersia-
lisering av ny teknologi i situasjoner pre-
get av stor økonomisk, sosial og/eller 
teknologisk usikkerhet. Finansiell støtte 
til og koordinering av demonstrasjonspro-
sjekter er viktig for å stimulere innovasjon 
i overgangsprosesser til bærekraftige sys-
temer, da teknologiene ennå er umodne og 
markedene er i utvikling. En viktig be-
grunnelse for demonstrasjonsprosjekter er 
at en med offentlig støtte kan skape nisjer 
for ny energi- og transportteknologi, for 
derved å kunne hevde seg i konkurransen 
med etablerte løsninger. Et nylig avsluttet 
forskningsprosjekt – InnoDemo – har 
kartlagt erfaringer i Danmark, Norge og 
Sverige med demonstrasjonsprosjekter for 
bærekraftige energi- og transportsystemer 
som fornybar elektrisitet, hydrogen og 
avansert biodrivstoff.

Læring gjennom bruk
Demonstrasjonsprosjekter er arenaer for 
læring gjennom samhandling i en reell 
sosioteknisk kontekst. Læring skjer  
gjennom FoU, produksjon av artefakter  
(maskiner, infrastruktur osv.) som knyttes 
sammen gjennom bruk og skaper mulig-
het for ulike typer feedbacksløyfer (se 
figur). Dermed kan en teste ut om tekno-
logien fungerer i en brukerkontekst og 
slik avdekke muligheter for å forbedre 
maskinenes design og måten de blir  
produsert på. 

“Samarbeidsprosjekter mellom private og  
offentlige aktører viser seg også å ha større  
effekt per investert krone”

å redusere kostnadene med å bygge, drifte 
og vedlikeholde den aktuelle teknologien.  
I norske prosjekter ble nettverksbygging 
prioritert høyere enn i Danmark og Sverige. 

De prosjektene vi har undersøkt har 
hovedsakelig bidratt til å bevise teknolo-
gisk gjennomførbarhet, legge til rette for 
læring og bidra til utvikling av kunn-
skapsnettverk. Læring langs mange di-
mensjoner har vært helt sentralt – om 
teknologien og hvordan den fungerer, 
kostnadsforståelse, prosjektstyring og 
samarbeid med nye samarbeidspartnere 
og om teknologikomponenter og materia-
ler som ikke fungerte optimalt. 

Det er ulikheter landene imellom med 
hensyn til hvilke andre aktører enn bedrif-
ter som er særlig aktive i demonstrasjons-
prosjektene. Lokale myndigheter og kom-
munale bedrifter spiller i Sverige og Norge 
en viktig rolle – dette er aktører som er 
mindre viktige i Danmark. I Norge har 
store bedrifter knyttet til det fossile regi-
met (olje- og gassindustrien) over tid blitt 
mindre sentrale i nettverkene. De norske 
prosjektene fremhever seg med flere delta-
kere og mer internasjonalt samarbeid enn 
de øvrige skandinaviske prosjektene. 
Mens 22 prosent av de norske prosjektene 
inkluderte utenlandske partnere, gjaldt 

dette for 15 prosent av de danske prosjek-
tene og for 5 prosent av de svenske pro-
sjektene. Spesielt er det lite samarbeid med 
norske aktører i danske og svenske pro-
sjekter. Danske programmer kjennetegnes 
ved at programmene har stor oppmerk-
somhet om samarbeid mellom private og 
offentlige aktører. Slikt samarbeid skjer 
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hovedsakelig som følge av politiske prio-
riteringer, men erfaringen er at slikt sam-
arbeid sikrer effektiv gjennomføring av 
prosjektene. Samarbeidsprosjekter mellom 
private og offentlige aktører viser seg også 
å ha større effekt per investert krone.

Mer systematisk læring
Det er viktig å lære av demonstrasjons-
prosjekters suksesser og feilgrep. Store 
ressurser står på spill: mellom 2002 og 
2012 ble det totalt i de tre landene gitt 
460 millioner euro i offentlig støtte. Av 
dette står Danmark for 245 millioner 
euro, Sverige for 119 millioner euro og 
Norge for 96 millioner euro. I alle tre 
land var det en betydelig økning omkring 
2009/2010. Derfor er det viktig å doku-
mentere og forstå prosjektenes umiddel-
bare resultater, materielle som ideelle, det 
er viktig å forstå hvorfor noen prosjekter 
blir en suksess og hvorfor andre feiler, det 
er også viktig å fange opp langsiktige 
effekter som ikke kan måles umiddelbart 
etter prosjektets slutt. Har prosjektene gitt 
læringsutbytte for de som deltar? Har de 
ført til at nye aktører blir involvert? Har 
de styrket nettverksbyggingen mellom 
bedrifter, teknologileverandører, myndighe-
ter, brukergrupper og andre interessenter? 

Det er ikke etablert felles standarder 
for prosjektvurdering. I noen programmer 

ser en på langsiktige effekter av prosjek-
tene ved å følge utviklingen i prosjekt-
porteføljen i flere år etter prosjektperio-
dens slutt; i andre programmer gjøres 
ikke dette. Arbeidet med å utvikle stan-
darder for prosjektvurdering bør styrkes 
og i større grad gjennomføres i samar-
beid med prosjektene for å legge bedre til 
rette for læring prosjektene imellom. 
Demonstrasjonsprosjekter vil av og til 
feile, det er ikke til å unngå i eksperimen-
tell virksomhet. Den virkelige feilen er å 
unnlate å lære av feil. Det må stå høyt på 
dagsorden i arbeidet med å videreutvikle 
en god politikk for demonstrasjonspro-
sjekter. Programmene bør legge til rette 
for kommunikasjon og læring prosjek-
tene imellom og på denne måten bidra  
til viten- og erfaringsspredning. Noen 
gjør dette, bl.a. ved hjelp av forskjellige 
web-baserte løsninger. I andre program-
mer skjer dette i mindre grad, f.eks. fordi 
man er mer opptatt av å beskytte be-
driftenes forretningshemmeligheter og 
strategiske valg. 

En annen anbefaling som prosjektre-
sultatene gir grunnlag for, er at program-
mene bør støtte et spekter av ulike de-
monstrasjonsprosjekter for å kunne lære 
på tvers av prosjektene og for å prøve ut 
forskjellige alternativer parallelt. Det er 
vanskelig på et tidlig tidspunkt å forutse 

hvilken nisjeteknologi som vil ha størst 
potensiale i overgangen til lavkarbon-
samfunnet. Programmene bør ikke unngå 
prosjekter med høy usikkerhet, enten  
det dreier seg om økonomisk, sosial eller 
teknologisk usikkerhet. Programmenes 
oppgave er nettopp at de sammen med 
bedriftene skal redusere usikkerhet, spesi-
elt den økonomiske.

Stadig mer generøs offentlig støtte
Det er en internasjonal trend at offentlig 
støtte til demonstrasjonsprogrammer 
øker, og i den offentlige debatten blir 
enda mer støtte etterspurt. Det er utbredt 
enighet om at staten bør bidra til å redu-
sere den økonomiske usikkerheten knyt-
tet til introduksjonen av nye nisjetekno-
logier, men faren er til stede for at stadig 
mer generøs støtte kan utarte til sløsing 
med offentlige ressurser. Det er viktig  
at teknologiprosjekter ikke tas over i 
demonstrasjonsfasen før de har modnet 
tilstrekkelig gjennom FoU, selv om det av 
og til er nødvendig med sløyfer tilbake til 
FoU i løpet av demonstrasjonsfasen. Det 
er derfor viktig å bestemme riktig tidspunkt 
for riktig virkemiddel. Koordinering mel-
lom de forskjellige delene av virkemiddel-
apparatet er derfor sentralt.

Prosjektet InnoDemo ble finansiert av 
Norges forskningsråds Forfi-program og 
ble gjennomført som et samarbeid mel-
lom NIFU som prosjektleder, CIRCLE 
ved Lunds universitet i Sverige og  
Danmarks Tekniske Universitet.
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