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DAMVAD Analytics er af Energistyrelsen og Styrel-

sen for Forskning og Innovation blevet bedt om at 

analysere de bagvedliggende årsager til de mønstre 

og tendenser, vi fandt for brugen af energiordnin-

gerne i ”Danske Energiordninger - brugerkortlæg-

ning for statslige tilskudsprogrammer (2014)”. 

 

Analysen er et led i opfølgningen på Rigsrevisio-

nens beretning om statslige støtteordninger inden 

for forskning, udvikling og demonstration på energi-

området1. Den dækker Energi-, Forsynings- og Kli-

maministeriets (EFKM) ordninger: EUDP, ForskEL 

(Energinet.dk) og ELFORSK (Dansk Energi). Her-

udover Uddannelses- og Forskningsministeriets 

(UFM) energiprojekter fra Det Strategisk Forsk-

ningsråd og Højteknologifonden (begge nu en del af 

Innovationsfonden). Analysen dækker projekter be-

villiget i perioden 2008-2014 i 

 

Analysen har ledt frem til følgende hovedkonklusio-

ner: 

Arbejdsdeling og sammenhæng mellem ordnin-

gerne 

Der er en relativ klar arbejdsdeling mellem de dan-

ske energiordninger. Ingen af de interviewede virk-

somheder og universiteter har oplevet uhensigts-

mæssige overlap mellem ordningerne. Interview-

personerne hæftede sig ikke ved, at ordningerne lig-

ger under to forskellige ressortområder. Opfattelsen 

blandt de interviewede er, at små overlap er bedre 

end store gaps, idet et lille overlap sikrer sammen-

hæng mellem programmerne og, at et projekt ikke 

falder mellem to kasser. Teknologitype, projektets 

udviklingsstadium og de forskellige medansøgere 

er afgørende for valg af energiordning.  

Bevillingsmodtagerne efterspørger umiddelbart ikke 

mere sammenhæng end tilfældet er i dag. De giver 

 
 
                                                      
1 Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og de-
monstration på energiområdet – maj 2013 

således generelt udtryk for, at de er i stand til at na-

vigere i landskabet af energiprogrammer, og de har 

opfattelsen af, at der er ”tænkt over tingene”, og at 

ordningerne har en god forståelse for hinandens 

samfundsopgave. Der er delte meninger om, hvor-

vidt energiordningerne skal opfattes som et samlet 

system.  

Sammenhæng fra ide til marked 

Et afgørende spørgsmål i relation til sammenhæn-

gen mellem de danske energiordninger er, hvorvidt 

bevillingsmodtagerne oplever, at udviklingskæden 

fra strategisk forskning, over udvikling til demonstra-

tion er dækket på en hensigtsmæssig måde. Blandt 

interviewpersonerne er der enighed om, at dette 

langt hen ad vejen er tilfældet. En overvejende del 

af interviewpersonerne hæfter sig dog ved, at der er 

”hul i kæden” i forbindelse med overgang til marke-

det. Her nævnes det, at Markedsmodningsfondens 

ekspertise på energiområdet er svag, og at mar-

kedsmodning inden for energi fx ville ligge bedre i 

EUDP. 

 

I forbindelse med etableringen af Innovationsfonden 

har flere udtrykt bekymring for, om det langsigtede 

og forskningsmæssige perspektiv (i DSF) kan blive 

sat i baggrunden, da Innovationsfonden har et mere 

markedsrettet fokus. Det skal dog bemærkes, at 

fonden på interviewtidspunktet endnu ikke havde 

færdigbehandlet sin første store ansøgningsrunde 

til strategisk forskning. Fondens markedsrettede fo-

kus øger samtidigt behovet for koordinering med 

EUDP, så der ikke sker uhensigtsmæssige overlap.  

 

Sammenhæng ift. støtte til teknologiområder 

Det er forskel på hvilke teknologiområder, som de 

enkelte energiordninger støtter mest. Innovations-

fondens programmer ser ud til at være en hub ift. 

 

1 Resume 



 
 

 SAMMENHÆNG I TILSKUD TIL FORSKNING, UDVIKLING OG DEMONSTRATION PÅ ENERGIOMRÅDET | DAMVAD.COM 5 

virksomhedernes arbejde med ’bio og affald’. Lige-

ledes ser det ud til, at ForskEL er med til at skabe 

grobund for arbejdet med ’Smart Grid og systemer’. 

Virksomheder der arbejder inden for energieffektivi-

tet benytter sig generelt af flere programmer og ar-

bejdet med ’Brint og brændselsceller’ ser i høj grad 

ud til at være foregået i samarbejde mellem DSF, 

ForskEL og EUDP og være baseret på nogle få virk-

somhedsaktører.  

 

Innovationsfonden har ikke et specifikt energi tek-

nologifokus, hvilket ifølge nogle brugere kan be-

virke, at den forekommer løsrevet fra de øvrige 

energiprogrammer.  

 

Mere sammenhængene administration 

Flere af interview personerne anerkender, at der har 

været igangsat forskellige tiltag for at skabe en 

endnu bedre sammenhæng mellem de forskellige 

programmer inden for de enkelte ministerier. Fx har 

EUDP, ForskEL og ELFORSK ensrettet de økono-

miske satser, så ansøgningsskemaer, herunder 

budgetmodeller er ens. Interviewene efterlader dog 

det indtryk, at der er plads til forbedringer for så vidt 

angår administrationen. Dette gælder eksempelvis i 

forhold til budgetmodellen, hvor flere interessenter 

efterspørger harmonisering på tværs af de to mini-

sterier.  

 

Internationalt samarbejde 

I alt har 355 virksomheder haft samarbejde med in-

ternationale aktører i projekterne. Hovedparten af 

dem er store virksomheder. De udenlandske aktø-

rer er hovedsageligt vidensinstitutioner (73 pct.). 

 

Ud over de danske energiordninger har virksomhe-

derne mulighed for at søge EU midler til deres pro-

jekter. 55 (6 pct.) af de virksomheder, som har del-

taget i danske energiordninger har også deltaget i 

EU’s 7. rammeprogram for forskning.  

I casene vurderer brugerne generelt ikke, at der en 

stor sammenhæng mellem de danske energiordnin-

ger og EU ordningerne. Det er midlertidigt værd at 

bemærke, at brugerne ikke efterspørger mere sam-

menhæng. Det er deres opfattelse, at det vil kræve 

at de danske ordninger i så fald skulle tilpasse sig 

EU systemet i højere grad, hvilket der ikke er et øn-

ske om. Samtidig synes brugerne, at de danske ord-

ninger er mere smidige og administrativt lettere end 

EU’s. 

 

 

Samlet set giver casene og dataanalysen ikke et 

indtryk af, at der er problemer med samspillet og ar-

bejdsdelingen mellem de danske energiordninger. 
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DAMVAD har tidligere for Det Strategiske Forsk-

ningsråd (nu en del af Innovationsfonden) og Ener-

gistyrelsen udarbejdet en kvantitativ analyse af dan-

ske virksomheders brug af de statslige energiord-

ninger i Danmark2. Denne analyse kortlagde virk-

somhedernes brug af de forskellige ordninger inden 

for forskning, udvikling og demonstration på energi-

området og sammenhængene mellem ordningerne. 

 

DAMVAD Analytics gennemfører med denne mere 

kvalitative analyse en uddybende undersøgelse af 

de bagvedliggende årsager til de mønstre og ten-

denser vi fandt for brugen af energiordningerne. Un-

dersøgelsen er et led i opfølgningen på Rigsrevisio-

nens beretning om statslige støtteordninger inden 

for forskning, udvikling og demonstration på energi-

området3 på tværs af Energi-, Forsynings- og Klima-

ministeriet (EFKM) og Uddannelses- og Forsknings-

ministeriet (UFM). 

 

I undersøgelsen ser vi bl.a. nærmere på hypoteser 

stillet af deltagerne på ”Koordineringsmøde for 

energiforskningsprogrammerne4 2015”, og under-

søger det internationale samarbejde i ordningerne 

og finansieringen af energiforskningen. Herudover 

gennemføres en case undersøgelse, hvor brugerne 

af energiordninger (virksomheder og videninstituio-

ner) bliver spurgt til, hvordan de ser sammenhæn-

gen og arbejdsdelingen mellem ordningerne.  

 

Der henvises desuden til den netop færdiggjorte 

evaluering af Energi-, Forsynings og Klimaministe-

riets forsknings- og udviklingsprogrammer for ny 

energiteknologi5, der også behandler netværksska-

belsen og sammenhængen og arbejdsdelingen 
 
 
                                                      
2 http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/ny-teknologi/energiteknologisk-ud-
vikling-demonstration-eudp/brugerkortlaegning_02_10_14.pdf  
3 Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og de-
monstration på energiområdet – maj 2013 
 

mellem i EUDP, ForskEL og ELFORSK program-

merne. 

 

 
 
Metodisk udgangspunkt for cases 

 
Kvalitative interviews 

Der er i forbindelse med projektet gennemført i alt 18 
telefoniske interviews af en varighed på ca. 45 minut-
ter. Interviewene tog udgangspunkt i en interview-
guide, der blev udarbejdet i et samarbejde mellem 
DAMVAD Analytics, Energistyrelsen og Styrelsen for 
Forskning og Innovation.  
 
Caseudvælgelse 

Også i et samarbejde mellem DAMVAD Analytics, 
Energistyrelsen og Styrelsen for Forskning og Innova-
tion, blev der udvalgt i alt 8 cases.  
 
Der er udarbejdet cases med eksempler på virksom-
heder/partnerskaber, der har anvendt flere forskellige 
energiordninger. Der er udvalgt cases med eksempler 
på virksomheder/partnerskaber der: 
 

 Har anvendt energiordninger på tværs af EFKM 
og UFM (case 1, 4, 5, 8) 

 Har anvendt flere energiordninger, men ikke på 
tværs af ministerier (case 2, 3) 

 Der har anvendt den samme energiordning mere 
end en gang (case 6, 7) 

 
Kontaktpersonen på de enkelte projekter blev kontak-
tet, og blev under afslutningen af hvert interview, bedt 
om at pege på øvrige relevante personer, der havde 
tilknytning til projektet. På den måde fik vi afdækket de 
enkelte cases, idet der både er interviewet repræsen-
tanter fra virksomheder og vidensinstitutioner.  
 
Databehandling:  

Interviewene er kodet tematisk i relation til de i rappor-
ten præsenterede tematikker:  

- Kendskab og valg af ordninger 
- Sammenhæng og arbejdsdeling 
- Sammenhæng mellem de danske ordninger 

og EU 
 

 

4 EUDP, ForskEL, ELFORSK og Innovationsfonden 
5 Cowi, EA energianalyse og DAMVAD Analytics; Evaluering af Energi-, 
Forsynings og Klimaministeriets forsknings- og udviklingsprogrammer for 
ny energiteknologi (2015)  

2 Introduktion 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/ny-teknologi/energiteknologisk-udvikling-demonstration-eudp/brugerkortlaegning_02_10_14.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/ny-teknologi/energiteknologisk-udvikling-demonstration-eudp/brugerkortlaegning_02_10_14.pdf
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I boksen neden for fremgår de enkelte interviewper-

soner.  

 

 
Case Interviewpersoner 

1  Frederik Krebs, DTU 

 Anders Strange Sørensen, Gaia So-
lar A/s 

 Morten Christensen, Mekoprint A/s 
 

2  Nanna Dreyer, DONG Energy A/s 
(Nu Teknologisk institut) 

 Jacob Wagner Jensen, Bigadan A/s 

 Erik Ravn Schmidt, MVR Consult 

 Claus Felby, KU 
 

3  Erik Christiansen, EBO Consult A/s 
 

4  Mikael Sloth, H2 Logic A/s (har 
sendt svar pr. mail) 

 Brian Elmegaard, DTU 
 

5  Hans Aage Hjuler, Danish Power 
Systems A/s 

 Oluf Jensen, DTU 
 

6  Per Balslev, Dantherm A/s 

 Laila Grahl-Madsen, IRD A/S 
 

7  Kirsten Gram-Hanssen, AAU 

 Karsten Andersen, Velux 
 

8  Paul Nicholas Egginton, TE-
Gnology ApS 

 Jacob Becker, AU 

 Flemming Bjørn Hansen, 
TEGnology Aps 
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I dette kapitel undersørger vi kendskabet til ordnin-

gerne blandt repræsentanterne for bevillingsmodta-

gerene, de forskellige ræsonnementer, der ligger 

bag valg af energiordning og hvordan deltagerne 

opfatter sammenhængen og arbejdsdelingen mel-

lem ordningerne. Herudover ser vi nærmere på 

hvad der karakteriserer brugerne af energiordnin-

gerne.  

 
Kapitel 3 kort:  

Kendskab og valg af ordninger 

- Type af teknologi og stadium for projektet 

samt feltet af medansøgere er afgørende for 

valg af energiordning 

- Administrativ lethed er attraktivt både for vi-

deninstitutioner og virksomheder 

Karakteristik af aktørerne 

- Virksomheder som både har været med i 

EFKM og UFM programmer er typisk store 

virksomheder med over 100 ansatte 

- Kun en fjerdel af virksomhederne har deltaget 

i projekter under flere programmer 

- Inden for bestemte teknologiområder fx ’bio 

og affald’ og ’Smart Grid og systemer’ er der 

en stor andel gengangere af virksomheder 

mellem programmerne 

Sammenhæng og arbejdsdeling mellem ordningerne 

- Der er en relativ klar arbejdsdeling mellem 

ordningerne 

- Stadiet umiddelbart før markedsudrulning er 

udfordret 

- Der er ingen uhensigtsmæssige overlap 

3.1 Kendskab til og valg af ordninger 

3.1.1 En høj kendskabsgrad 

Caseundersøgelserne vidner generelt om, at inte-

ressenter på både virksomheds- og universitetssi-

den overordnet set har et godt kendskab til de dan-

ske energiordninger. Set i lyset af, at de fleste inter-

viewpersoner har deltaget i flere projekter under 

energiordningerne, er dette ikke overraskende.  

 

Mange af de interviewede personer har således er-

hvervet sig kendskab til energiordningerne gennem 

en årrække, som gør dem i stand til at vurdere, 

hvilke ordninger, der passer til hvilke typer af pro-

jekter. Ligeledes er internettet nævnt som en ofte 

anvendt kilde til information. Som en virksomheds-

repræsentant udtrykker det: ”Jeg er ret god til at 

skrive gode søgeord”.  

 

Særligt repræsentanter fra universiteterne påpeger, 

at de beskæftiger sig en del med ordningerne, og er 

opmærksomme på ændringer og justeringer i de 

forskellige programmer. Som én påpeger:  

 

”Det er mit arbejde at holde rede i ordningerne.” 

(Brian Elmegaard, Danmarks Tekniske Universitet) 

 

Både repræsentanter fra virksomhederne og univer-

siteterne giver udtryk for, at de gerne deltager i in-

formationsmøder og den årligt tilbagevendende 

energikonference. Særligt på sidstnævnte fremhæ-

ves det som værdiskabende, at man kan holde sit 

netværk ved lige, hvilket i sig selv kan være en år-

sag til at deltage, selvom man har et godt kendskab 

til ordningerne.  

 

3 Samarbejde i energiordningerne 
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Nogle virksomhedsrepræsentanter giver udtryk for 

en lidt mindre kendskabsgrad. Dette skal ses i sam-

menhæng med, at godt 80 pct.6 af virksomhederne 

kun anvender energiordninger en eller to gange i 

perioden. Således er det typisk, at forskere/forsk-

ningsmiljøer benytter sig af ordningerne oftere end 

tilfældet er for virksomhederne. Dette afspejler sig i 

kendskabsgraden og viden om, hvilket ministerium, 

de forskellige ordninger hører under. Der er også 

eksempler på, at selve ansøgningsformuleringen 

helt overlades til videninstitutionerne eller lægges i 

hånden på en ekstern konsulent, der har viden og 

ekspertise i forhold til at udarbejde forskningsan-

søgninger. I forlængelse heraf giver nogle af de er-

farne udtryk for, at det ikke nødvendigvis er let at 

finde rundt i systemet, hvis man er ny eller uerfaren 

(start-up) virksomhed.  

 

”Det er svært at være ny i den verden. Der kunne 

godt være mere kommunikation fra ordningerne (…) 

det er lidt for de indviede. Man burde kunne sige: at 

denne type projektidé, hører til i denne ordning. Det 

ville give et større overblik.” 

(Morten Christensen, Mekoprint A/s) 

 

Mange fremhæver samtidig, at de kender den årlige 

energiforskningskonference, men at man i mange 

tilfælde først vælger at bruge tid på at deltage i kon-

ferencer, informationsmøder mv., i det øjeblik, man 

med stor sandsynlighed skal deltage i et projekt.  

 

I relation til kendskabsgraden fortæller mange dog, 

at denne øges i kraft af en god og uformel dialog7 

mellem de ansvarlige administrativt ansatte i pro-

grammerne og bevillingsmodtagere:  

 

 
 
                                                      
6 Brugerkortlægning (2014) 
7 Enkelte interviewpersoner hæfter sig ved, at det har været vanskeligt at 
få kontakt til Innovationsfondens sekretariat. Dette forklares dog med fon-
dens relativ korte levetid. Opfattelserne af Innovationsfondens betydning 

”Men det, der fungerer godt i de danske [energiord-

ninger], det er at der en nem dialog både telefonisk, 

via mail og personligt. Det er nemt at få svar fra de 

forskellige.”  

(Brian Elmegaard, Danmarks Tekniske Universitet) 

 

Med den relativt høje kendskabsgrad in mente gør 

det sig gældende, at de fleste vurderer, at de har 

relativt let ved at finde frem til den rette energiord-

ning – eller ved, hvor de kan henvende sig og hvem 

de kan spørge, hvis der er nogen tvivlsspørgsmål. 

Interviewpersonerne fremhæver hver især, at de 

har et godt netværk, og som nævnt, at tilgængelig-

heden til programmerne er fordrende for at kunne 

navigere hensigtsmæssigt i landskabet.  

3.1.2 Valg af ordning 

I forhold til de potentielle bevillingsmodtageres valg 

af ordning, kan der overordnet set peges på en 

række faglige og økonomiske aspekter. I praksis 

vælges ordning på baggrund af en diskussion mel-

lem de forskellige parter i konsortiet, der byder ind 

med deres faglighed og de respektive interesser i 

projektet.  

 

En virksomhedsrepræsentant, der har været med til 

at tage initiativ til udvikling af flere projekter, forkla-

rer:  

 

”Personligt så er jeg inde og læse alt det materiale, 

der ligger for at danne mig et indtryk. Og så bruger 

jeg egentlig det, og ellers så ringer jeg ind.”  

(Flemming Bjørn Hansen, TEGnology Aps) 

 

En interviewperson forklarer, hvordan han navigerer 

i forhold til at vurdere i ”hvilken kasse”, et givent pro-

jekt passer: 

for sammenhængen mellem energiordningerne diskuteres nærmere i af-
snit 2.3.2.  
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 ”Man vurderer i den konkrete situation: Markeds-

nærhed, sandsynlighed, SMV’er, arbejdspladser, 

udviklingspotentiale. Alt dette er et kompas til, hvor 

man skal bevæge sig hen.” 

(Jacob Becker, Aarhus Universitet) 

 

Med fagligheden i centrum 

Som forventet fremhæves det på tværs af cases, at 

det afgørende for valg af ordning er, at program-

merne understøtter den projektidé, man har eller at 

idéen kan ”skæres til”, så der bliver overensstem-

melse. Således udtaler virksomhedsrepræsentan-

ter fx:   

 

”Det skal passe med, hvad vi foretager os. Der skal 

være sammenhæng mellem firmaet og ordnin-

gerne.” 

(Hans Aage Hjuler, Danish Power Systems A/s) 

  

”Det skal være tæt på vores kerneforretning. ” 

(Anders Strange Sørensen, Gaia Solar A/s) 

 

I forhold til konkret valg af ordning skeles der over-

ordnet til, hvilket stadium, den ønskede teknologi-

udvikling befinder sig på. Ligeledes er det afgø-

rende, hvilke områder af energisystemet, pro-

grammet støtter. En virksomhedsrepræsentant for-

mulerer det på følgende måde:  

 

” (…) eksempelvis fokuserer EUDP mere bredt på 

energi- og delvis transportsystemet, mens Energi-

net.dk-programmer [ForskEL] er mere rettet mod el-

nettet.” 

(Mikael Sloth, H2 Logic A/s) 

 

I forlængelse af det påpegede fokus på fagligheden, 

fremhæves det, at feltet er medansøgere (partnere 

i projektet) også er væsentligt for de enkelte aktører. 

 

Det afhænger af, hvilket felt af medansøgere, man 

har (…) Der er det et spørgsmål, om der kan skrues 

et passende konsortium sammen. 

(Jacob Becker, Aarhus Universitet) 

 

Casene afspejler generelt konstellationer, hvor der 

har deltaget et universitet i samarbejde med 2-3 

virksomheder. Både virksomheder og universite-

terne pointerer, at samarbejde med den anden part 

giver mening. Der er således en god forståelse af, 

at det også værdsættes i programmerne generelt.  

 

”For mig er det meget vigtigt, når man går ind i et 

projekt, at det så bliver sat rigtigt sammen. Det er 

meget svært at skabe et fælles mål med mange for-

skellige partnere, og sandsynligheden for succes er 

tilsvarende minimal.” 

(Morten Christensen, Mekoprint A/s) 

 

Medfinansiering 

Det fremgår af interviewene, at graden af medfinan-

siering er afgørende for, hvorvidt såvel virksomhe-

der som vidensinstitutioner vælger at søge om del-

tagelse i energiprogrammerne. Nogle fremhæver i 

den forbindelse udfordringer i nogle af program-

merne.  

 

”Økonomien spiller også en stor rolle. I Højteknolo-

gifonden var der stor medfinansiering, og det er 

svært for os, for pengene skal findes på instituttet, 

der normalt ikke har kommercielle indtægter. Det er 

bedre med ordninger, hvor der er en høj grad af fi-

nansiering.” 

(Oluf Jensen, Danmarks Tekniske Universitet) 

 

En virksomhedsrepræsentant har gjort sig følgende 

betragtninger i forhold til medfinansieringen, når 

virksomheden går i overvejelser om at deltage i pro-

jekter under de danske energiordninger:  
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”Økonomien er en væsentlig faktor. Vi har ikke res-

sourcer til at levere til for mange projekter. En afgø-

rende faktor er, hvor stort firmaets eget bidrag er. 

Normalvis er det 50 pct., og hvis vi skal op på meget 

mere, så er det os ikke muligt. Hvis vi kun skal bi-

drage 10-20 pct., så bliver det attraktivt, måske af 

de forkerte grunde. Men økonomien betyder noget.”  

 (Paul Nicholas Eggington, TEGnology Aps) 

 

Administrativ lethed 

Ikke overraskende fremhæves det fra alle sider, at 

graden af administration i de enkelte ordninger, spil-

ler en væsentlig rolle. Det skal ikke være for bøvlet 

at deltage i programmene, så står – særligt virksom-

hederne – af.  

 

“Det, der betyder meget for mange folk, det er, at 

det er nemt at bruge ordningerne. Nemme skemaer, 

og det betyder noget, at hele sagsbehandlingen kø-

rer godt, og at svarfristerne er kortere (…) Og det 

kører ret godt lige nu.” 

(Hans Aage Hjuler, Danish Power Systems A/s) 

 

Generelt er indtrykket, at programmerne de senere 

år har alignet deres processer, således at de admi-

nistrative byrder er blevet reduceret. Fx udtaler en 

repræsentant fra en virksomhed:  

 

”Og EUDP og Innovationsfonden, de har fået skabt 

portaler, hvor man kan afrapportere uden, at det 

kræver for meget. Det er vigtigt for os, og det er vig-

tigt for projekterne at minimere administrationen.”  

(Morten Christensen, Mekoprint A/s) 

 

Nogle anerkender således, at der har været igang-

sat forskellige tiltag for at skabe en endnu bedre 

 
 
                                                      
8 Af øvrige opmærksomhedspunkter nævnes timesatser og betaling for 
timer i de forskellige ordninger.  
9 ForskVE var en midlertidig ordninger og er ikke en del af analysen, da 
programmet ikke længere eksisterer Programmet var rettet mod projekter 

sammenhæng mellem de forskellige programmer 

inden for de enkelte ministerier. Fx har EUDP, For-

skEL og ELFORSK ensrettet de økonomiske satser, 

så ansøgningsskemaer, herunder budgetmodeller 

er ens. Interviewene efterlader dog det indtryk, at 

der er plads til forbedringer for så vidt angår admi-

nistrationen. Dette gælder eksempelvis i forhold til 

budgetmodellen, hvor flere interessenter efterspør-

ger harmonisering på tværs af de to ministerier8.  

 

"Det er svært at forklare folk, at tingene, fx budget-

ter, det er forskelligt fra ordning til ordning. Der 

kunne man godt ensrette mere. Det kunne godt 

være mere simpelt.” 

(Laila Grahl-Madsen, IRD A/s) 

 

3.2 Karakteristik af aktørerne 

Den tværgående kortlægning af deltagerne i de na-

tionale støtteordninger tager udgangspunkt i de fem 

energiordninger9 i perioden 2008-2014. I alt har der 

i perioden været 2.323 deltagelser i programmerne, 

og der er udelt 5,5 mia. kr. i perioden. Der er stor 

forskel på størrelserne af bevillingerne på tværs af 

programmerne. ELFORSK er det program med den 

laveste bevilling pr. virksomhed, her tildeles der i 

gennemsnit 0,3 mio. kr. pr. virksomhed der er med i 

et projekt. Hvor DSF og HTF har de største bevillin-

ger, med i gennemsnit 6,1 og 8,9 mio. kr. De høje 

tal for DSF og HTF kan være et resultat af, at der er 

flere vidensinstitutioner og udenlandske partnere i 

disse programmer. EUDP er det program der over-

ordnet set deler flest penge ud, med et samlet be-

villingsbeløb på 2,2 mia. kr. i perioden. Det er også 

dette program, der har klart flest virksomhedsdelta-

gelser, og står således for knap 50 pct. af de sam-

lede virksomhedsdeltagelser, jf. tabel 3.1.  

til udbredelse af mindre VE-teknologier inden for solceller, bølgekraft og 
biomasseforgasning.  
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TABEL 3.1 
Virksomhedsdeltagelse i energiprogrammer 
2008-2014 

Pro-
gram 

Antal 
delta-
gelser 

Pct. Bevil-
ling i 
perio-
den 
mio. 
kr. 

Gennem-
snitlig 
størrelse  
pr. virk-
somhed 
mio. kr. 

DSF 300 13% 1.844 6,1 

EL-
FORSK 

526 23% 175 0,3 

EUDP 1.142 49% 2.206 1,9 

For-
skEL 

281 12% 647 2,3 

HTF 74 3% 656 8,9 

I alt  2.323 100% 5.531 2,4 
 

 
Note: kun projekter, hvor private virksomheder deltager er medtaget  
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

 

Ser man på hvilke teknologiområder de forskellige 

programmer støtter, er det for alle programmerne 

forholdsvist bredt delt ud på de forskellige energi-

ordninger. Kun ELFORSK er fokuseret alene på 

energieffektivitet og slutbrugerne (forbrugsleddet). 

Bølge energi har ForskEL som det eneste program 

bevilliget en relativ stor andel af deres midler, hvor-

imod de slet ikke støtter energieffektivitet. Ligeledes 

har EUDP bevilliget en større andel til solenergi end 

de andre programmer, jf. tabel 3.2. 

 

Brug af flere ordninger  

En række virksomheder er med i flere forskellige 

ordninger både internt inde for samme ministerium 

og mellem ministeriernes ordninger. Ser man på 

størrelsen af virksomhederne, er det tydeligt, at de 

store virksomheder i langt højere grad går på tværs 

af ministerierne. Næsten 45 pct. af de virksomhe-

der, der arbejder på tværs af ordningerne i de to mi-

nisterier er store. Næsten 40 pct. af de virksomhe-

der der alene er i EFKM programmerne er små virk-

somheder med under 10 ansatte, jf. figur 3.1. 

 

 

 
TABEL 3.2 
Fordeling af programmer på teknologiområde i perioden 2008-2014, antal projekter 

Pro-
gram 

Bio og af-
fald 

Brint og 
brænd-
selscel-
ler 

Bølge Energieffek-
tivitet 

Smart 
Grid 
og sy-
ste-
mer 

Sol Vind Andet I alt 

DSF 27% 11% 1% 19% 11% 3% 15% 13% 100% 

EL-
FORS
K 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

EUDP 17% 16% 2% 25% 5% 15% 12% 6% 100% 

For-
skEL 

19% 18% 15% 0% 29% 3% 8% 7% 100% 

HTF 9% 6% 0% 31% 6% 6% 20% 23% 100% 
 

Kilde: DAMVAD Analytics 2015, pba.af opdelingen i teknologiområder på www.energiforskning.dk 

 

http://www.energiforskning.dk/
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FIGUR 3.1 
Virksomhedernes størrelse (antal ansatte) fordelt 
på energiprogram 

 
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 
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Ud af de i alt 928 unikke virksomheder i analysen 

har kun ca. hver fjerde deltaget i mere end ét pro-

gram. Der hvor der er størst overlap mellem ordnin-

gernes brugerkreds er Forsk-programmerne og 

EUDP, altså internt i EFKM programmerne. Her har 

102 virksomheder i løbet af perioden benyttet sig af 

ForskEL eller ELFORSK og derudover EUDP. DSF 

og EUDP har også et stort sammenfald af brugere, 

således har 71 virksomheder både haft et projekt i 

DSF og EUDP. 

 

FIGUR 3.2 
Venn-diagram over unikke virksomheders brug af 
programmer 
 

 
Note 682 unikke virksomheder  
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

 

Ser man alene på programmerne indenfor EFKM er 

der i alt 808 unikke virksomheder. Der er kun et re-

lativt lille overlap i brugerne af de 2 ”Forsk” program-

mer, mens der er forholdsvis mange virksomheder, 

der enten arbejder på tværs mellem ForskEL og 

EUDP eller ELFORSK og EUDP, jf. figur 3.3. Dette 

er ikke overraskende, da ForskEL støtter miljøvenlig 

elproduktion, mens ELFORSK støtter energieffekti-

visering i forbrugsleddet. De to programmer retter 

sig altså mod hver sin ende af elsystemet. EUDP 

derimod dækker hele elsystemet, og derfor er det 

naturligt, at EUDP har et større sammenfald i bru-

gere med både ELFORSK og ForskEL. Over halv-

delen af virksomhederne, der har deltaget I ForskEL 

har således også før eller efterfølgende været med 

i mindst et EUDP projekt. Dette gør sig kun gæl-

dende for under 1/3 af virksomhederne i ELFORSK.  

 

FIGUR 3.3 
Venn-diagram over unikke virksomheders brug af 
EFKM programmer 
 

 
 
Note: 808 unikke virksomheder 
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

 

Ca. 30 pct. af de virksomheder der både er i For-

skEL og Innovationsfonden, og 23 pct. af dem som 

både har været i Innovationsfonden og EUDP arbej-

der med ’bio og affald’. Til sammenligning er det kun 

gældende for 7 pct. af alle virksomheder, der benyt-

ter sig af Innovationsfonden eller EUDP, og 15 pct. 

for dem der kun er i ForskEL, jf. tabel 3.3. Innovati-

onsfonden, har altså et sammenfald af brugere in-

den for teknologiområdet ’bio og affald’ med For-

skEL og EUDP hver for sig. Det kan indikere, at In-

novationsfondens programmer er en hub ift. virk-

somhedernes arbejde med ’bio og affald’. Dette er 

også illustreret ved at bio og affald er den teknologi 

der får flest støttekroner fra DSF. 
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På samme måde ligner det, at ForskEL er med til at 

skabe grobund for arbejdet med ’Smart Grid og sy-

stemer’. 27 pct. af de projekter, hvor virksomheder 

både er i ForskEL og EUDP, og 30 pct. af de virk-

somheder der både er i ForskEL og Innovationsfon-

den er således inden for ’Smart Grid og systemer’. 

Til sammenligning har kun 10 pct. af de virksomhe-

der, der både har anvendt Innovationsfonden og 

EUDP arbejdet med ’Smart Grid og systemer’. Der 

ser således ud til at nogle programmer er gode til at 

fremme bestemte typer af energiteknologier.  

 

Virksomheder der arbejder inden for energieffektivi-

tet benytter sig ligeledes af flere programmer, her 

har 25 pct. af de virksomheder der både har været i 

EUDP og Innovationsfonden arbejdet med energi-

effektivitet, og 19 pct. af de virksomhederne der har 

brugt EUDP, Innovationsfonden og ForskEL. Dette 

er en større andel end programmerne hver især 

støtter, og de 3 programmer har altså et sammen-

fald i brugere inden for energieffektivitet, jf. tabel 

3.3. ELFORSK støtter desuden udelukkende pro-

jekter inden for energieffektivitet.   

 

Interessant er det også at 13 pct. af de virksomhe-

der, der har brugt både EUDP, ForskEL og Innova-

tionsfonde har arbejdet med ’Brint og brændselscel-

ler’, hvilket er mere end for de enkelte programmer 

selvstændigt. Arbejdet med ’Brint og brændselscel-

ler’ ser altså ud til i høj grad at være foregået i sam-

arbejde mellem de tre programmer og baseret på 

nogle få virksomhedsaktører.  

 

  

 
TABEL 3.3 
Fordeling af programmer og teknologiområde, opdelt på om brugeren har anvendt flere ordninger 

 ForskEL 
& EUDP 

ForskEL & 
Innovati-
onsfon-
den 

Innovati-
onsfonden 
& EUDP 

ForskEL, EUDP 
& Innovations-
fonden 

EUDP ForskEL Innovati-
onsfon-
den 

Bio og affald 12% 30% 23% 11% 7% 15% 7% 

Brint og 
brændsels-
celler 

8% 0% 9% 13% 3% 8% 2% 

Bølge 9% 0% 1% 6% 35% 9% 25% 

Energieffek-
tivitet 

19% 10% 25% 19% 11% 15% 17% 

Smart Grid 
og systemer 

27% 30% 10% 21% 14% 28% 3% 

Sol 9% 0% 1% 4% 9% 5% 14% 

Vind 9% 10% 11% 12% 8% 9% 14% 

Andet 8% 20% 20% 13% 14% 11% 18% 
 

Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

Note: ELFORSK er her udeladt for overblikkets skyld. ELFORSK støtter udelukkende projekter inden for energieffektivitet. 
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Det er generelt de store virksomheder, der har pro-

jekter i flere forskellige programmer. Således har 

kun 2 ud af de 12 virksomheder med deltagelse i 

minimum 4 programmer under 100 ansatte, jf. tabel 

3.4. Kun tre virksomheder har benyttet sig af alle 

fem programmer, det er Danfoss, Rambøll og Hal-

dor Topsøe. Det hører således til sjældenhederne, 

at virksomheder har brugt alle fem programmer. Ho-

vedparten af de virksomheder der benytter sig af mi-

nimum 4 programmer arbejder også inden for flere 

teknologiområder, kun Det Norske Veritas Danmark 

arbejder kun inden for ét teknologiområde (vind).  

Ingen virksomhed har arbejdet med alle 8 teknolo-

giområder. DONG Energy har som den eneste virk-

somhed arbejdet med 7 teknologiområder, kun sol 

har DONG Energy ikke arbejdet med.  

 

TABEL 3.4 
Virksomheder med deltagelse i min 4 program-
mer 

Virksomhed Antal 
ansatte 

Antal tek-
nologi-
områder 

Vestas Wind Sys-
tems A/S 

100+ 4 

MT Højgaard A/S 100+ 2 

Fiberline Composi-
tes A/S 

100+ 2 

Siemens A/S 100+ 5 

DANFOSS A/S 100+ 4 

UNIVERSAL FOUN-
DATION A/S 

10-19 2 

TOPSOE FUEL CELL 
A/S 

100+ 3 

EA-Energianalyse 20-49 4 

Rambøll, Danmark 100+ 6 

Haldor Topsøe A/S 100+ 5 

COWI A/S 100+ 4 

DET NORSKE VERI-
TAS. DANMARK A/S 

100+ 1 

 

 
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

Samarbejde med små virksomheder 

I dette afsnit dykker vi lidt ned i, hvad der kendeteg-

ner de virksomheder i de støttede projekter, der 

samarbejder med små virksomheder med under 50 

ansatte. 

 

Det er kun de helt store virksomheder med over 100 

ansatte, hvor hovedparten af projekterne er uden 

små virksomheder. De helt små virksomheder med 

under 10 ansatte arbejder i over 60 pct. af tilfældene 

sammen med andre små virksomheder, jf. figur 3.4. 

Virksomheder med 50-99 ansatte er den virksom-

hedsgruppe, der oftest arbejder sammen med små 

virksomheder med under 50 ansatte.  

 

FIGUR 3.4 
Virksomhedernes størrelse (antal ansatte) fordelt 
på om de samarbejder med virksomheder med 
under 50 ansatte 
 

 
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

 

Sol er det teknologiområde som flest små virksom-

heder opererer indenfor, her er der en lille virksom-

hed med i over 90 pct. af tilfældene. Vind er det 

energiområde med færrest små virksomheder, hvor 

kun godt halvdelen af projekterne er i samarbejde 

med en mindre virksomhed, jf. figur 3.5.  
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FIGUR 3.5 
Teknologiområde for projekter med og uden små 
virksomheder (under 50 ansatte) 
 

 
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

 

Danfoss er den virksomhed med over 50 medarbej-

dere, der i oftest inddrager små virksomheder i de-

res projekter, Danfoss har således samarbejdet 

med 88 små virksomheder, jf. tabel 3.5.  

 

TABEL 3.5 
Mellemstore og store virksomheder med flest 
samarbejder med små virksomheder 
 

Virksomhedsnavn Antal 
samar-
bejder 

Antal 
projekter 

Danfoss A/S 88 45 

DONG ENERGY A/S 62 54 

RAMBØLL A/S 46 24 

HALDOR TOPSØE A/S 34 29 

SEAS-NVE STRØM-
MEN A/S 33 

15 

NEAS Energy 32 10 

ARLA FOODS AMBA 32 12 

KUBEN MANAGE-
MENT A/S 

29 8 

COWI A/S 29 27 

VESTAS WIND SYS-
TEMS A/S 

28 34 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

 

De to virksomheder med flest samarbejder med 

små virksomheder er også de to der har været med 

i flest projekter. Det er interessant, at SEAS-NVE, 

NEAS, ARLA og KUBEN alle har været med i under 

15 projekter, men at de alle er blandt de virksomhe-

der med flest samarbejder med små virksomheder.  

 

EUDP og ForskEL er de programmer, hvor små 

virksomheder oftes får støtte til projekter uden, at 

der indgår en stor virksomhed eller videninstitution i 

konsortiet. ELFORSK og DSF er de programmer 

der i størst grad har projekter med både små og 

store virksomheder, samt videninstitutioner. Det er 

generelt kun i meget få tilfælde, at det kun er store 

virksomheder der er partnere i et projekt. Ca. hver 

fjerde projekt er et samarbejde mellem små virk-

somheder og en videns institution på tværs af pro-

grammerne. De store virksomheder arbejder i lidt 

mindre omfang alene med videninstitutionerne, når 

det sker er det ofte i Højteknologifonden og DSF, 

hvor hhv. 27 pct. og 20 pct. af alle projekter har 

denne konstellation. ELFORSK er det program der 

har størst andel små virksomheder med, hvilket for-

mentligt skyldes det forholdsvist lave støttebeløb. 
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3.3 Sammenhæng og arbejdsdeling 

Det er et afgørende resultat, at flere interviewperso-

ner fremhæver, at ordningerne tjener en vigtig funk-

tion i det danske F&U-system, idet både videninsti-

tutioner, og virksomheder opbygger værdifuld vi-

den, som kan bruges fremadrettet.  

 

” Det er, når man arbejder sammen i forskellige mil-

jøer, at der sker noget, som rykker. Derfor tjener 

ordningerne også den funktion. Det er til vældig 

gavn for det aktuelle projekt, for virksomhederne og 

for institutterne mv.” 

(Erik Ravn Schmidt, MVR Consult) 

 

Der er delte meninger om, hvorvidt energiordnin-

gerne opfattes som et samlet system. Det er imid-

lertid værd at bemærke, at bevillingsmodtagerne 

ikke nødvendigvis efterspørger mere sammenhæng 

end tilfældet er på nuværende tidspunkt. Interes-

senterne har fx ikke i nævneværdig grad hæftet sig 

ved, at ordningerne ligger under forskellige ressort-

områder. Som en repræsentant fra et universitet 

symptomatisk udtrykker det:  

 

”Ordningerne har nogle spilleregler, og dem sætter 

jeg mig ind i, og så kører det. Effekterne af et eller 

to ministerier, dem ser jeg ikke, og desuden laves 

de [ministerierne, red.] om. Det vigtigste er kontinu-

itet i rådene, at der sidder nogle mennesker, man 

kender (…) Der er en god kontinuitet.”  

(Oluf Jensen, Danmarks Tekniske Universitet) 

  

Bevillingsmodtagerne giver således generelt udtryk 

for, at de er i stand til at navigere i landskabet af 

energiprogrammer, og de har opfattelsen af, at der 

er ”tænkt over tingene”, og at ordningerne traditio-

nelt har haft en god forståelse for hinandens sam-

fundsopgave.  

 

”Man kan godt finde ud, hvor man skal gå hen. De 

opleves som individuelle programmer, og det er ok. 

De adresserer forskellige forhold, de skal ikke nød-

vendigvis hænge sammen.”  

(Claus Felby, Københavns Universitet) 

 

“De kigger heldigvis tværgående mellem støtteord-

ningerne, og det er også meget nødvendigt, for at få 

osteklokkerne åbnet. Energinet [ForskEL] kan støtte 

strøm og gas, men det er jo ikke alt energi, der er 

dér, så det er vigtigt, at de snakker sammen.” 

(Erik Ravn Schmidt, MVR Consult)  

 

 
TABEL 3.6 
Fordeling af programmer på energiområde og organisationskonstruktioner, antal projekter 

 DSF ELFORSK EUDP ForskEL HTF 

Kun små virksomheder 0% 6% 22% 32% 0% 

Små virksomheder og universite-
ter 

32% 23% 26% 27% 37% 

Kun store virksomheder 0% 0% 3% 5% 0% 

Store virksomheder og universite-
ter 

20% 18% 13% 15% 27% 

Store og små virksomheder 0% 6% 10% 2% 0% 

Alle typer 48% 48% 27% 18% 37% 

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Kilde: DAMVAD Analytics 2015 
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Til trods for, at ordningerne i vidt omfang opfattes 

som separate, er det kendetegnende, at brugerne, 

retrospektivt, har oplevet, at der er en god sammen-

gæng i mellem ordningerne.  

 

Der er en række eksempler på, at interviewperso-

nerne selv har prøvet eller har kendskab til, at man 

som ansøger har henvendt sig til den/de ansvarlige 

hos én af energiordningerne og på baggrund heraf 

er blevet guidet videre til en anden energiordning, 

der passede bedre til den konkrete projektidé. 

Denne type af henvisning foregår typisk uformelt via 

telefonsamtaler eller mailforespørgsler. Dette opfat-

tes som en stor styrke i det danske system blandt 

de deltagende interessenter, der således opfordrer 

de ansvarlige administratorer til at fortsætte dette 

arbejde:  

 

”Fx har EUDP og Højteknologifonden snakket sam-

men og besluttet, at de kunne samfinansiere bevil-

linger. Det var positivt, at de rent faktisk derinde 

fandt ud af at få det hele i mål. Men der er nogle år 

siden nu, og det stiller store krav til de administrativt 

ansatte.” 

(Frederik Krebs, Danmarks Tekniske Universitet) 

 

”Det startede med en telefonopringning til Energi-

net, hvor vi synes, vi ville lægge den. Og det havde 

vi så en god snak om. Det forløb fint. Der var et godt 

samarbejde. Vi havde selv været i tvivl og havde 

derfor kontakt til begge steder. Vi fik at vide, at I sø-

ger bare, så skal vi nok få det koordineret.” 

 (Erik Ravn Schmidt, MVR Consult)  

 

Et par deltagere hilser det ligeledes velkomment, at 

der nogle gange er tale om samfinansiering mellem 

forskellige ordninger: 

 

”Det er fint, at ordningerne snakker sammen, så det 

samme projekt kan finansieres fra flere steder. Det 

er et fantastisk initiativ.”  

(Laila Grahl-Madsen, IRD A/s)  

3.3.1 Fra idé til marked 

Et afgørende spørgsmål i relation til sammenhæn-

gen mellem de danske energiordninger er spørgs-

målet om, hvorvidt de potentielle bevillingsmodta-

gere oplever, at udviklingskæden fra strategisk 

forskning, over udvikling til demonstration er dækket 

på en hensigtsmæssig måde.  

 

Blandt interviewpersonerne er der enighed om, at 

dette langt hen ad vejen er tilfældet. En overvejende 

del af interviewpersonerne hæfter sig dog ved, at 

der er ”hul i kæden” i forbindelse med overgang til 

markedet. En virksomhedsrepræsentant formulerer 

sig på følgende måde:  

 

”Fra forskning til demonstration er der en god dæk-

ning i Danmark – udfordringen er fra demonstration 

til deployment (markedsudrulning), dvs. markeds-

rammebetingelser – her er det primært op til de for-

skellige teknologier selv at sikre etableringen af di-

verse rammebetingelser gennem dialog med politi-

kere etc.”  

  (Mikael Sloth, H2 Logic A/s) 

 

Virksomhedsrepræsentanten påpeger, at det kan 

være udfordrende, at dialogen med politikere mv. 

ikke altid lykkes i rette tid. Dermed er der risiko for, 

at en teknologi, som er støttet af en af ordningerne 

under udvikling og demonstration ikke kommer vi-

dere og ud på markedet. En anden virksomhedsre-

præsentant er enig i, at man med fordel kan ”gen-

tænke” udviklingskæden inden for energi:  

 

”Man står i EUDP og har lavet en god teknologisk 

løsning, og så er det svært at komme videre (…) 

EUDP burde strække sig længere i kæden. Mange 

projekter strander dér. Man er ikke altid god nok til 

at få tænkt markedet ind i udviklingen.” 

(Anders Strange Sørensen, Gaia Solar A/s) 
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Til trods for, at programmerne ikke i sig selv er møn-

tet på at skulle sikre markedsudrulning, synes det 

dog at være en vigtig forudsætning for det samlede 

F&U system, at der ikke eksisterer ”gab” i forbin-

delse med overgang til markedet. En erfaren virk-

somhedsrepræsentant foreslår, at EUDP’s kommis-

sorium udvides:  

 

”Hvis det er markedsmodning inden for energi, så 

kunne det godt ligge i EUDP. Man har ekspertise i 

EUDP, den er svag i Markedsmodningsfonden. Det 

ville gøre situationen bedre for os, men være om-

kostningsneutralt for staten.”  

 (Hans Aage Hjuler, Danish Power Systems A/s) 

 

Der er ligeledes nogle eksempler på, at virksomhe-

der og universitetsansatte efterspørger en lidt bre-

dere dækning ”i den anden ende”, hvor der er tale 

om strategisk forskning. Her forklares det, at virk-

somhederne også godt kan have en interesse, i lig-

hed med universiteterne. Det fremhæves, at det kan 

være svært at være ”den lille mand med en god idé”, 

fordi Grundforskningsfonden traditionelt støtter me-

get store projekter og stjerneforskere. Opfattelsen 

er, at Innovationsfondens etablering også er med til 

at udfordre dette, idet der er stort fokus på kommer-

cialisering. Mere herom i næste afsnit.  

 

Der er stor enighed om, at der - set fra de potentielle 

bevillingsmodtageres perspektiv – ikke er nogle 

uhensigtsmæssige overlap på tværs af de forskel-

lige ordninger. Opfattelsen er, at små overlap er 

bedre end gaps, idet det risikeres, at noget ”falder 

mellem to kasser”. Som én interviewperson udtryk-

ker det:  

 

”Et vist overlap er ganske udmærket, og det er der 

jo også i dag. Det skal man ikke være så bange for. 

Der er fx et lille overlap mellem EUDP og ForskEL, 

selvom ForskEL ligger lidt tidligere i værdikæden.” 

 (Oluf Jensen, Danmarks Tekniske Universitet) 

 

En virksomhedsrepræsentant mener, at der nød-

vendigvis må være små overlap, fordi ”verden ikke 

er i siloer”. Det gives som eksempel, at bæredygtig-

hed er et eksempel på et tema, der har en vis berø-

ringsflade med flere forskellige områder, samtidig 

med at der er forskel i den måde, hvorpå man taler 

om begrebet og formulerer projekter inden for de 

forskellige områder.  

 

I forlængelse af ovenstående afsnit 2.1.1 om kend-

skabsgraden, giver enkelte udtryk for, at man med 

fordel kan fokusere lidt mere på at skabe overblik 

for de mindre erfarne, potentielle bevillingsmodta-

gere.  

 

”Jeg er meget visuel, så måske et lille oversigtskort 

over, hvad der ligger hvor – hvor der er overlap – 

måske noget grafik på hjemmesiderne, der kunne 

vise det.” 

(Nanna Dreyer Nørholm, Teknologisk Institut (tidl. 

DONG Energy A/s)) 

 

Nedenstående citat er et udtryk for, at det ikke kun 

er på tværs af KEMBIN og UFM, at nogle efterspør-

ger en tydeligere kommunikation om ordningerne:  

 

”Affald og energi, det er jo også miljø og fødevarer 

(...) Det kunne være godt med en samlet indgang, 

en hjemmeside, der går på tværs af ministerier. Det 

burde kunne gøres forholdsvist enkelt (..) Også et 

overblik over, hvad der er af programmer helt over-

ordnet, både inden for energi og andre temaer.” 

(Jacob Wagner Jensen, Bigadan A/s) 

 

Programmerne har da også meget fokus på kom-

munikation om ordninger. Der eksisterer således al-

lerede en fælles portal for de danske energiforsk-

ningsprogrammer. Her kan samtlige bevilgede 

forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter 
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findes i projektgalleriet, samt ansøgningsfrister til og 

information om de forskellige programmer10. 

3.3.2 Den nye spiller Innovationsfonden 

 

Det er et gennemgående træk, at etableringen af In-

novationsfonden er blevet fulgt med stor interesse 

fra både virksomheder og universiteter. De fleste in-

terviewpersoner er stadig nysgerrige i forhold til at 

finde ud af, hvordan etableringen af Innovationsfon-

den kommer til at påvirke det samlede system. I for-

længelse heraf hæfter nogle sig ved, at fondens 

hjemmeside ikke er så intuitiv, og at det ikke er så 

tydeligt, hvad fonden støtter. Dens etablering har 

således også betydning for den oplevede sammen-

hæng mellem ordningerne. 

 

”Etableringen af Innovationsfonden er interessant, 

vi skal vænne os til den og forstå den. Vi skal også 

forstå, hvordan fokus i programmerne ændrer sig 

som konsekvens af etableringen.” 

(Brian Elmegaard, Danmarks Tekniske Universitet) 

 

Nogle interviewpersoner udtrykker en vis bekymring 

i relation til den nye konstellation. Der kan imidlertid 

spores en vis tendens til, at usikkerheden og be-

kymringen forefindes blandt de interviewpersoner, 

der har lang erfaring med brug af programmerne, og 

derfor har vænnet sig til, hvordan systemet plejede 

at hænge sammen.  

 

”Men det daværende system hang godt sammen, 

der var en fin linje. De mere specifikke ordninger 

EUDP, PSO [ForskEL og ELFORSK] og Højtekno-

logifonden var inde og supplere Grundforsknings-

fonden og Det Strategiske Forskningsråd – og det 

er sværere at øje nu.” 

(Frederik Krebs, Danmarks Tekniske Universitet)  

 
 
 
                                                      
10 www.energiforskning.dk  

Det er imidlertid oplagt at nævne de opmærksom-

hedspunkter, der er fremhævet i interviewene her. 

De relaterer sig til: 

 Risiko for, at det langsigtede og forsknings-

mæssige perspektiv forsvinder 

 Risiko for overlap med EUDP 

 

Både virksomheder og vidensinstitutioner påpeger 

således, at Innovationsfonden har overtaget ræson-

nementet bag Højteknologifonden ved at være lagt 

eksternt ud og være mere markedsrettet. Samtidig 

er der en bekymring for, om det langsigtede og 

forskningsmæssige perspektiv (i DSF) kan blive sat 

i baggrunden. Det skal dog bemærkes, at fonden på 

interviewtidspunktet endnu ikke havde færdigbe-

handlet sin første store ansøgningsrunde til strate-

gisk forskning. 

 

Innovationsfonden er etableret med det formål at 

sikre sammenhæng på tværs af innovationskæden. 

Samtidig har den ikke et teknologifokus, hvilket kan 

bevirke, at den forekommer løsrevet fra de øvrige 

energiprogrammer. I forlængelse heraf udtrykker 

nogle en vis forvirring, når det kommer til Innovati-

onsfondens placering i relation til EUDP.  

 

”Innovationsfonden er kommet til og har taget kva-

dratroden af Højteknologifonden og Det Strategiske 

Forskningsråd. Det betyder, at den forskningsmæs-

sige del er væk. Den [Innovationsfonden, red.] min-

der mest om Højteknologifonden. De vil gerne have 

firmaer med, og det er lidt tåbeligt, for det er jo det, 

EUDP dækker. Det snit, som Innovationsfonden har 

lagt, det er forkert.”  

(Hans Aage Hjuler, Danish Power Systems) 

Også vidensinstitutionerne har hæftet sig ved æn-

dringerne.  

 

http://www.energiforskning.dk/
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”Det er en sjov middelværdi plus noget nyt. Bevil-

lingsudmøntningen er reduceret, måske uden så 

meget øje for driften på et universitet” 

(Frederik Krebs, Danmarks Tekniske Universitet) 

 

” Det er et udviklingsarbejde eller en læreproces, 

hvor man må se i øjnene, at nogle ting får vi ikke 

igennem. At det er sværere at få de projekter, som 

er anvendt forskning (…) Vi skal i højere grad for-

stå, hvad de ønsker.” 

(Brian Elmegaard, Danmarks Tekniske Universitet) 

 

Samme interviewperson mener ligeledes, at der 

med fordel kan sættes fokus på at kommunikere 

mere om de konsekvenser, etableringen af Innova-

tionsfonden har i forhold til sammenhængen af det 

danske energisystem: 

 

”Flytningen af Innovationsfonden over mod mere 

kommerciel orientering, det var der, hvor jeg troede 

EUDP var. Måske er det mere min forståelse, men 

der er noget, der skal være klarere. Det kan give 

den udfordring, at man kan komme i tvivl om, hvor 

projektet hører til, herunder om det hører til i et af 

Innovationsfondens programmer.” 

(Brian Elmegaard, Danmarks Tekniske Universitet) 

 

Flere fremhæver dog også, at der formentlig er ad-

ministrative fordele ved dannelsen af Innovations-

fonden, hvilket hilses velkomment. Endvidere frem-

hæver nogle, at Innovationsfonden meget vel kan 

spille en rolle i forhold til at styrke det tværgående 

arbejde mellem de forskellige programmer.  

 

Ligeledes tilkendegiver en række repræsentanter 

fra feltet, at de vurderer det som positivt for sam-

menhængen og systemet generelt, at man har valgt 

at ansætte ”Scientific Officers”, der blandt andet har 

til opgave at lave projektopfølgning via aktiv delta-

gelse i projekterne.  

 

”Det at man har taget nogle ting fra Højteknologifon-

den, fx Scientific Officers, det fungerer rigtig godt. 

Det er en stor hjælp at få feedback og diskussion.”  

(Claus Felby, Københavns Universitet) 

 

I forlængelse her af har flere interviewpersoner hæf-

tet sig ved de uddannelsesforløb, der har været kørt 

i regi af Højteknologifonden, og opfordrer til, at man 

inkorporerer denne tankegang om opkvalificering af 

projektdeltagerne på tværs af energiordningerne. 

Denne kompetenceudvikling kan, som det fremgår 

af nedenstående citat, antage flere former:  

 

”ELFORSK har lidt af det med nogle guides, men 

man kunne godt gøre det mere. Det er stadig på fri-

villig basis, hvor Højteknologifonden har kørt egent-

lige uddannelser. Det burde være en option og må-

ske nogle gange et krav for at kunne deltage i pro-

jektet (…) Jeg ville da hellere have, at 5-10 pct. gik 

til det her for at få en mere professionel tilgang. Man 

behøver jo ikke gøre det flere gange. Det gjorde, at 

man fik nogle mere professionelle kunder, fra fon-

dens side.” 

(Anders Strange Sørensen, Gaia Solar A/s)  
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På Koordineringsmøde for energiforskningspro-

grammerne 2015 blev der af deltagerne efterspurgt 

et fokus på det internationale samarbejde i ordnin-

gerne. 

 

Som noget nyt undersøger vi derfor projekter på 

tværs af ordningerne, hvor der deltager internatio-

nale aktører. Der inddrages herudover data for dan-

ske virksomheders deltagelse i EU's forskningspro-

grammer.  

 
Kapitel 4 kort:  
 
Karakteristik af aktører: 

- 355 virksomheder har haft samarbejde med 
internationale aktører i projekter. Hovedpar-
ten af dem er store virksomheder 

- De udenlandske aktører er hovedsageligt vi-
densinstitutioner, 73 pct. 

- Projekterne med internationalt samarbejde er 
typisk større end rent danske projekter 

 
Sammenhæng mellem danske energiordninger og 
EU’s ordninger 

- 55 (6 pct.) af virksomhederne har også del-
tage i FP7 

- Interessenterne vurderer ikke, at der er en 
sammenhæng mellem de danske ordninger 
og ordningerne i EU 

- De danske ordninger er smidige og admini-
strativt lettere end EU’s ordninger 

- Behov for fokus på, om og evt. hvordan man 
fra dansk side kan støtte op om virksomheder 
ift. at søge EU-midler 

 
 

 

 

4.1 Karakteristik af aktører 

335 virksomheder har haft samarbejde med interna-

tionale organisationer. De fleste virksomheder, der 

samarbejder med udenlandske aktører er store virk-

somheder, således er 39 pct. af virksomhederne 

med internationalt samarbejde virksomheder med 

over 100 ansatte, jf. figur 4.1. 24 pct. af virksomhe-

derne er dog også virksomheder med under 10 an-

satte. 

 

FIGUR 4.1 
Virksomhedernes størrelse (antal ansatte) for 
virksomheder med internationalt samarbejde 

 
Note: N=335 
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

 

 

73 pct. af de udenlandske aktører er vidensinstituti-

oner, således har de danske virksomheder arbejdet 

sammen med 139 udenlandske vidensinstitutioner. 

I 52 tilfælde har de danske virksomheder arbejdet 

sammen med udenlandske virksomheder.  

 

FIGUR 4.2 
Typer af udenlandske aktører 

 
Note: N=191 
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

 

De udenlandske aktører er overordnet set ikke ofte 

gengangere i programmerne. Chalmers University 

of Technology er den aktør, der oftest er med i et af 

programmer og har deltaget 6 gange, jf. tabel 4.1. 4 

ud af de 5 hyppigste udenlandske partnere er uni-

versiteter, kun Ballard Power Systems er en privat 

virksomhed.  
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TABEL 4.1 
De 5 hyppigste udenlandske aktører 

Navn Antal 
deltagelser 

Chalmers University of Tech-
nology 

6 

Lund University 4 

Stanford University 4 

Ballard Power Systems, Burn-
aby (CA) 

3 

Delft University of Techno-
logy 

3 

 

 
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

 

Budgetterne i de projekter hvor der er internationalt 

samarbejde har i gennemsnit et betydeligt større 

budget end budgettet i projekter uden internationalt 

samarbejde, jf. figur 4.3. Tilsagnet fra program-

merne er som følge heraf også betydeligt større i de 

internationale projekter ift. de rent danske projekter.  

 

FIGUR 4.3 
Forskel i budget og tilskud på projekter med og 
uden internationalt samarbejde (mio. kr.) 

 
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

 

10 ud af 18 unikke virksomheder har i ”Evaluering 

af Energi-, Forsynings og Klimaministeriets forsk-

nings- og udviklingsprogrammer for ny energitekno-

logi” svaret, at de internationale partner i høj 

grad/meget høj grad har bidraget positivt til projek-

tets/projekternes resultat- og effektskabelse, se ta-

bel 3.3. 9 ud af 10 positive virksomheder har over 

20 ansatte, hvilket typer på at de er de lidt større 

virksomheder, der får mest ud af de internationale 

samarbejder.  

 

TABEL 4.2 
Virksomheder der i EFKM evaluering har svaret 
at de meget høj grad/høj grad mener at de in-
ternationale partnere har bidraget positivt til pro-
jektets resultat- og effektskabelse. 

Virksomhed Antal 
ansatte 

RAMBØLL A/S 100+ 

GEO 100+ 

H2 LOGIC A/S 20-49 

IRD A/S 20-49 

ARLA FOODS AMBA 100+ 

AC-SUN ApS 1-9 

DONG ENERGY A/S 100+ 

SIEMENS WIND POWER A/S 100+ 

DANTHERM POWER A/S 20-49 

Esbensen Rådgivende Ingeni-
ører 

20-49 

 

 
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 
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4.2 Sammenhæng mellem danske energiord-

ninger og EU ordninger  

55 eller ca. 6 pct. af virksomhederne, i en af de dan-

ske energiordninger, har også deltaget i en FP7 ord-

ning fra 2007-201311. Langt de fleste virksomheder 

der også har været en del af et FP7 program er 

store virksomheder med over 100 ansatte, jf. figur 

4.4. 

 

FIGUR 4.4 
Antal ansatte i virksomhederne der har været en 
del af FP7 

 
 
Note: N= 55 
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

 

Det er et gennemgående træk blandt de danske be-

villingsmodtagere, at de ikke opfatter, at der er en 

decideret sammenhæng mellem de danske ordnin-

ger og EU’s ordninger, der i dag primært er samlet 

under Horizon2020. Nogle – særligt på virksom-

hedssiden – har ikke konkret erfaring med program-

merne, men selv ikke de, der har, øjner umiddelbart 

en sammenhæng.  

 

”Jeg synes ikke, jeg oplever, at der er stor sammen-

hæng. Det er de samme emner, men jeg har ikke 

lige set, at det ligger i samme spor, nødvendigvis. 

Jeg oplever det ikke som stepping stone.” 

 
 
                                                      
11 I nogle tilfælde har de danske programmer fx ydet top up finansiering 
på et EU projekt.  

(Nanna Dreyer Nørholm, Teknologisk Institut (tidl. 

DONG Energy A/s) 

 

En undtagelse er i case 612, hvor EUDP har supple-

ret et EU-tilskud. Her forklares sammenhængen på 

følgende måde:  

 

”Da projektet blev søgt hos EU, passede det godt at 

lave en korresponderende ansøgning til EUDP. Til-

skuddet fra EU kunne suppleres med et tilskud fra 

EUDP. Den samlede tilskudsprocent kunne stadigt 

holde sig inden for de gennerelle EU regler for stats-

tilskud. Vi har lavet noget tilsvarende for to-tre andre 

projekter, hvor vi fik tilskud fra både EU og EUDP.” 

(Per Balslev, Dantherm A/s) 

 

Selv forskere og virksomhedsrepræsentanter, der 

har god føling med både det danske system og EU’s 

system, er imidlertid enige om, at energiordningerne 

ikke som sådan bygger videre til EU’s forsknings-

programmer. 

 

“Ordninger for tilskud fra EU og EUDP er ikke koor-

dinerede. F.eks. er beregninger af timepris forskel-

lige. I EU systemet regnes timepriser på basis af 

månedslønninger divideret med 134, mens man i 

EUDP systemet regner med 125 timer pr. måned. 

Revision af projektregnskaber kan i EU budgetterne 

betragtes som en del af projekt omkostningerne 

mens det ikke er tilladt i EUDP. Det betyder, at der 

skal lavet to forskellige regnskaber til de to myndig-

heder.” 

(Per Balslev, Dantherm A/s)  

 

Henholdsvis det nationale og EU-niveauet ses altså 

langt hen ad vejen som separate størrelser med 

”vandtætte skodder” imellem, hvilket dog ikke nød-

vendigvis opfattes som et problem.  

12 64010-0113 

1-9 10-19 20-49 50-99 100+
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”Der oplever jeg ikke nogen egentlig sammenhæng. 

Jeg er ikke sikker på, at det [mere sammenhæng, 

red.] er ønskværdigt. For hvis EU skulle passe til de 

danske, så skal det jo passe til en masse nationale 

dagsordener. Så er det mere vores system, der skal 

passes til EU, og det skal man nok være forsigtig 

med, for EU er administrativt og dokumentations-

mæssigt tungt (…)” 

(Oluf Jensen, Danmarks Tekniske Universitet)  

 

”Landenes overordnede strategier og planer peger i 

forskellige retninger (…) I den ideelle verden ville 

man gøre det, men det er for komplekst.” 

(Hans Aage Hjuler, Danish Power Systems A/s)  

 

Samtidig er der ingen tvivl om, at både virksomhe-

der og vidensinstitutioner har stor interesse i at ar-

bejde sammen på europæisk og sågar globalt plan. 

Ud over den mulige adgang til finansiering, fremhæ-

ves særligt indgangen til værdifuldt netværk som 

essentiel, når konsortier vurderer, om de skal bruge 

tid og kræfter på at søge EU om midler til projek-

terne.    

 

”For vores vedkommende, der vil jeg sige, at der er 

så forsvindende lidt viden, der opbygges i Danmark.  

Der skal laves samarbejde med andre videnspart-

nere. Og partnerne skal bruges kommercielt på den 

længere bane. En slags brobygning.” 

(Anders Strange Sørensen, Gaia Solar A/s)  

 

Enkelte13 efterspørger dog, at man i højere grad14 

fra dansk side søgte at præge de calls, der kommer 

fra EU. Ræsonnementet er, at Danmark investerer 

store summer, som med fordel kan bæres videre i 

projekter i EU-sammenhæng.  

 

 
 
                                                      
13 Dette gælder særligt Partnerskabet inden for Brint og Brændselsceller 

”Der har jeg snakket med EUDP om, at vi i den dan-

ske industri kunne gå sammen. Det kunne fra dansk 

side være en god idé for at få nogle projekter til Dan-

mark, simpelthen varetagelse af danske interesser.” 

(Per Balslev, Dantherm A/s) 

 

Det kan konkluderes, at der på tværs af interessen-

terne i Danmark ikke er fuldstændig enighed om, 

hvorvidt man fra dansk side skal fokusere mere på 

sammenhængen mellem de danske ordninger og 

EU’s ordninger. Der er således forskel mellem de 

forskellige teknologiområder mv.  

 

4.2.1 Administrationen i EU er tung 

Som det gør sig gældende i relation til de danske 

ordninger (jf. afsnit 3.1.2) er det ligeledes typisk i 

debatten om EU-ordningerne, at interviewperso-

nerne gerne vil undgå de administrative byrder, 

Disse vurderes dog som noget større i EU blandt 

alle de interviewede.  

 

”I det nationale, der er det nemt at komme til at tale 

med udbyderne. Det er nemt at agere i, man er tæt 

på dem. I EU, der er en del bureaukrati, det er et 

kæmpeapparat, ansigterne er ikke på.” 

(Nanna Dreyer, Teknologisk Institut (tidl. DONG 

Energy A/s))) 

 

Det fungerer bedre, at administrationen er tålelig. 

Fokus ligger på at udrette i stedet for at dokumen-

tere, og det skal vi værne om. (…) det er fint at ba-

sere det på tillid, som vi har meget af her i Danmark.  

(Oluf Jensen, Danmarks Tekniske Universitet) 

 

Der sættes således stor pris på smidigheden i de 

danske energiordninger, og det opfattes generelt 

som nemmere at navigere i det danske system. Li-

14 Fra dansk side forsøger man allerede at påvirke de calls der kommer. 
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geledes opfattes det som positivt, at kontaktperso-

ner i de danske ordninger er ”til at snakke med”, i 

forhold til løbende justeringer og også i forbindelse 

med de enkelte kald.  

 

”EU, når de går efter ansøgninger, så er det meget 

specifikt, hvad de går efter. Hvis du ikke går efter at 

lave et bestemt produkt, der skal noget bestemt og 

koster noget bestemt, så får du ikke dit projekt. I 

Danmark er det mere åbent (…)” 

 (Laila Grahl-Madsen, IRD A/s) 

 

Nogle interviewpersoner hæfter sig imidlertid også 

ved elementer i EUs ordninger, som man fra dansk-

side evt. kan lade sig inspirere af. Det gælder i for-

hold til opfølgningen på projekter.  

 

”Jeg vil sige, at EU er god til det med at få folk til at 

fortælle om deres projekter. De afholder fx på ons-

dag et opfølgende seminar. Det er et forslag til et 

direktiv, hvor de gerne vil høre vores holdning. Man 

er med i udviklingen, men også mulig efterregule-

ring. Forskningen bliver anvendt. Fx konkret energi-

teknologi, hvordan det skal implementeres og hvor-

dan det kan indarbejdes i lovteksten.” 

(Erik Christiansen, EBO Consult) 
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I dette kapitel kobles økonomiske data om budget, 

tilsagn og medfinansieringsgrad på de enkelte pro-

jekter i energiordningerne. Det gør det muligt ikke 

kun at undersøge, hvem der deltager i hvilke ord-

ninger, men også hvor store tilskuddene er til de en-

kelte projekter og aktører.  

 
Kapitel 5 kort:  
 
Finansiering af energiforskning 

- Fra 2008-2014 blev del tildelt 5,5 mia. kr. til 
energiforskning i Danmark 

- Det var især projekter inden for teknologiom-
råderne ’bio og brændsel’, ’Energieffektivitet’, 
’brint og brændselsceller’ og ’Vind’ der fik til-
delt flest midler. De 4 områder stod således 
for godt ¾ af midlerne 

 
Medfinansiering 

- Medfinansieringsgraden på projekterne har i 
perioden ligget på mellem 35% og 56% i gen-
nemsnit på tværs af ordningerne. EUDP har 
haft den højeste med 56% og DSF den lave-
ste med 35%  

 
Sammenhæng ift. bevillingsstørrelse 

- Især EUDP men også DSF indtager en cen-
tral placering i netværkskortet   

 
 

 

 

 

 

 

5.1 Finansiering af teknologiområder 

Energiprogrammerne har til sammen i perioden 

2008-2014 finansieret energiforskning for 5,5 mia. 

kr. Bio og affald er det teknologiområde, hvor der er 

tildelt flest midler til projekter, således blev der i alt 

tildelt knap 1,3 mia. kr. Det er især DSF og EUDP 

der har tildelt midler til teknologiområdet. Energief-

fektivitet er det næststørste område, og at alle pro-

grammerne, med undtagelse af ForskEL har stort 

fokus herpå, jf. tabel 5.1. ForskEL påvirker dog indi-

rekte energieffektiviteten ved at støtte projekter, der 

sigter mod en mere energieffektiv elproduktion. 

Særligt EUDP og ForskEL har også bevilliget en del 

midler til brint og brændselsceller. EUDP og DSF 

har støttet projekter inden for alle teknologiområ-

derne. Kun på de mindre områder, som bølge og 

sol, der generelt får færre penge, anvender EUDP 

og DSF en forholdsvis lav andel af deres budget. 

Højteknologifonden har stået for en forholdsvis stor 

del af tildelinger til vind og energieffektivitet.  

5 Finansiering af energiforskning 

 
TABEL 5.1 
Fordeling af programmer på teknologiområde, mio. kr. tildelt 2008-2014 

Program Bio og 
affald 

Brint og 
brænd-
selsceller 

Bølge Energief-
fektivitet 

Smart 
Grid og 
systemer 

Sol Vind Andet 

DSF 557 152 20 359 228 58 287 183 

ELFORSK    175     

EUDP 563 546 62 328 136 181 332 57 

ForskEL 112 234 47  185 16 34 18 

Højteknologi-
fonden 

47 30  225 37 18 212 87 

I alt 1.279 962 129 1.090 585 273 865 345 
 

 
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 
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Den gennemsnitlige bevilling til de enkelte projekter 

varierer i forhold til teknologiområde både internt i 

og mellem ordningerne. Brint og brændselsceller er 

fx det teknologiområde, hvor DSF tildeler færrest 

penge pr. projekt, men er det område hvor ForskEL 

tildeler flest penge pr. projekt - ForskEL tildeler dog 

stadig færre midler pr projekt end DSF. EUDP tilde-

ler relativt færre penge pr. projekt til energieffektivi-

tet og sol sammenlignet med de andre teknologiom-

råder, jf. tabel 5.2.  

 

5.2 Medfinansieringsgrad 

Når virksomheder og vidensinstitutioner ansøger 

om tilskud fra energiprogrammer er det et krav, at 

der skal være en andel medfinansiering. EUDP er 

det program, hvor medfinansieringsgraden i perio-

den har været højest, således lægger virksomhe-

derne i EUDP selv over halvdelen af finansieringen. 

Til sammenligning var DSF det program med lavest 

medfinansiering her betalte virksomhederne kun ca. 

1/3-del af det samlede budget, jf. figur 5.1. EL-

FORSK, ForskEL og HTF har ca. den samme med-

finansieringsgrad på ca. 45 pct.  

 

Forskellen i medfinansieringsgraden mellem fx DSF 

og EUDP kan til dels forklares med risikoprofilen og 

nærheden til markedet i de to programmer. DSF’s 

strategiske finansiering af forskningsområder er re-

lativt langt fra markedet, og der er derfor en betyde-

lig risiko for virksomhederne i at gå ind i et forsk-

ningssamarbejde. Derfor påtager DSF sig en større 

del af finansieringen. I modsætning støtter EUDP ny 

innovativ energiteknologi som er længere fremme i 

innovationskæden end fx DSF og HTF. EUDP støt-

ter projekter, hvor forskningsgrundlaget typisk er på 

plads og hvor udviklings og demonstrationsarbejdet 

frem mod markedsdeltagelsen skal til at starte. Her 

er risikoen for virksomhederne mindre og udsigten 

til kommercielt udbytte på den korte bane større.  

 

 

FIGUR 5.1 
Medfinansieringsgrad 
 

 
Note: beregnet som tilsagn ift. budget 
Kilde: DAMVAD Analytics 2015 
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TABEL 5.2 
Fordeling af programmer på teknologiområde, mio. kr. tildelt pr projekt i gennemsnit 

Pro-
gram 

Bio og 
affald 

Brint og 
brænd-
selsceller 

Bølge Energi- 
effektivitet 

Smart 
Grid og 
systemer 

Sol Vind Andet 

DSF 19 15 20 18 23 19 21 15 

EL-
FORSK 

   1     

EUDP 8 8 6 3 6 3 6 2 

ForskEL 4 9 2  5 4 3 2 

HTF 12 15  19 12 9 19 10 
 

Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

 



 
 

30 SAMMENHÆNG I TILSKUD TIL FORSKNING, UDVIKLING OG DEMONSTRATION PÅ ENERGIOMRÅDET | DAMVAD.COM 

5.3 Sammenhæng ift. bevillingsstørrelse 

Figur 5.2 viser er netværkskort for energiordnin-

gerne. Cirklernes størrelse er bestemt af den sam-

lede finansiering af energiforskning fra hver ordning. 

Linjernes tykkelse er bestemt af antallet af virksom-

heder, der har deltaget i begge de to programmer, 

som linjerne forbinder. EUDP indtager en central 

placering i systemet, da det er den ordning, der har 

tildelt flest midler og samtidig har flest deltagelser. 

DSF har også en central placering pga. sine store 

bevillinger og fordi virksomhederne her også er med 

i mange af de andre programmer. 

 

 
FIGUR 5.2 
Fordeling af programmer på teknologiområde, antal projekter 

 

Note:  Linjernes tykkelse bestemmes af antallet af virksomheder, der har deltaget først i den ene ordning og dernæst den anden ordning. Cirklerne angiver 

størrelsen på ordningen, der bestemmes pba. bevillingsstørrelse. 

Kilde: DAMVAD Analytics 2015 

 



 

 

 

 

 


