
10 Forskning

n Af Eva Tingkær

Nyhedsbladet Dansk Energi: Hvornår ser vi et 

langstrakt forsknings- og udviklingsforlig for 

energiområdet, der matcher energiforliget?

- Danmark er et af de lande, der investe-

rer allermest i forskning – regeringen har sat 

som mål, at forskningsmidlerne skal udgøre 

mere end én procent af BNP, som var den 

tidligere regerings mål, og der bliver investeret 

ganske betragtelige midler i energiforskning. 

Med den seneste finanslov, vi har lavet, synes 

jeg, vi har prioriteret energiforskningen. 

NB DE: Men når man nu har lavet et energifor-

lig, der strækker sig frem til 2020, kan du så 

forstå branchens ønske om et forskningsforlig, 

der også rækker langt frem, og som gør EUDP-

bevillingen kendt flere år ud i fremtiden? 

- Det er rigtigt, at mange af puljerne prioriteres 

fra finanslov til finanslov. Det kan man mene 

forskellige ting om. Men når man som virk-

somhed får fx en EUDP-bevilling, strækker 

den sig over flere år, og dermed er den jo 

kendt for virksomhederne, der får del i EUDP-

midlerne. 

- Jeg har stor respekt for ønsket om, at 

man vil sikre sin del af forskningsbevillingen 

langt ud i fremtiden, men det, vi har gjort – i 

økonomisk stramme tider – er at sørge for at 

holde niveauet på området. Hvis man gjorde 

det på en anden måde, så man kan bevillige 

over næste års finanslov, så risikerer man, at 

der ikke er penge til andre, der har brug for 

det. Og med de prioriteringer, vi har lavet, lig-

ger energiforskningen lunt i svinget. 

NB DE: Det vil sige, at vi ikke skal forvente et 

energiforskningsforlig, der strækker sig frem til 

2020?

- Det, man kan regne med, er, at vi vil priori-

tere energiforskning mange år ud i fremtiden, 

men vi kommer ikke til at se flerårige forlig.

NB DE: Men det er ikke sikkert, at energiforli-

get – der kræver investeringer på 100 mia. kr. 

– i sig selv giver vækst – og energibranchen 

argumenterer for, at et forskningsforlig ville 

kunne være med til at sikre vækst. Hvad er din 

holdning til det? 

- Vi er netop udkommet med Forsk2020, 

der er et katalog, som prioriterer indsatsen for 

strategisk forskning og relevant forskning frem 

mod 2020, og her spiller energiområdet en stor 

rolle, og det involverer meget andet end EUDP, 

og dermed fokuserer det også på andre typer 

forskning end demonstration. Hvis vi nu lagde 

alt i meget faste rammer – hvad så med dem, 

der næste år får et teknologisk gennembrud, 

hvordan sikrer vi så, at der er midler til dem? 

Jeg synes, at regeringen har vist, at vi har en 

forskningspolitik, der matcher en ambitiøs 

energipolitik, og vi holder niveau. Det var der jo 

ikke lagt op til i vores forgængers udspil. n

Energibranchen sukker efter, at energiforliget bliver matchet af en 
langsigtet forskningspolitik med klarhed om EUDP. Energiforskning 
er allerede højt prioriteret, mener uddannelsesminister Morten 
Østergaard (R).

Læs mere på www.fivu.dk

>>  Interview  <<

n Af Eva Tingkær

- Det er gode projekter, der er karakteriseret 

ved, at vi som universitet får noget viden ud af 

det, men det er dokumenteret, at virksomhe-

derne får noget ud af det, der kan omsættes til 

resultater, siger rektor på DTU, Anders Bjarklev, 

om de store DTU-funderede energiprojekter 

som FOLD, iPower, Powerlab og EDISON, der 

involverer en lang række erhvervspartnere og 

forskningsinstitutioner. 

- Projekterne sikrer sammenhæng mel-

lem partnere, fordi de både er fokuserede og 

tilstrækkelig langsigtede til, at man kan nå at 

gøre eksperimenter. Det er ikke altid alle eks-

perimenter, der er lige vellykkede – det er 

derfor, det hedder forskning, og der er vi nødt 

til at gøre lidt skøre ting, som man ellers ikke 

lige ville gøre, fortsætter han.

 Håbet er, at mere vil følge. DTU, der ka-

rakteriserer sig selv som landets mest innova-

tive universitet målt på patenter, spinout og 

erhvervssamarbejde, vil nu ansætte en ny di-

rektør, der skal sikre, at innovationen spirer 

blandt andet ved flere erhvervssamarbejder. 

- Den nye koncerndirektør skal sikre, at 

alle de forskellige initiativer, vi har sat i søen, 

hænger godt sammen, og vedkommende skal 

se på, hvad der kan gøres endnu bedre. Vi skal 

have endnu mere dialog med eksisterende 

virksomheder og få skabt bånd til nye virk-

somheder, forklarer Anders Bjarklev. Han hen-

viser til en ny rapport fra Damvad, der viser, at 

DTU i dag har erhvervssamarbejder, der ska-

ber en værdi på et tocifret milliardbeløb. 

- Det er godt for Danmark, og det gør det 

også endnu sjovere at være ansat på DTU. Nu 

skal vi have lukket døren op til virksomheder, 

der endnu ikke har erfaringer med at samar-

bejde med os, siger Anders Bjarklev.  n

Viden til 
os alle
Energiprojekter som FOLD,  
iPower, Powerlab og EDISON får 
kreativiteten til at spire på DTU, 
der nu sætter innovation og er-
hvervssamarbejde i system med 
en ny koncerndirektør.

Læs mere på www.ipower.dk og www.po-
werlab.dk

UNIVERSITET OG ERHVERVSLIV UDVIKLER PLUS-ENERGIHUS. Grundfos, Rockwool, Uponor og Schneider Electric har leveret teknisk knowhow og 

produkter til FOLD, der er udviklet af studerende fra DTU. FOLD deltager i en slags VM for plusenergihuse i Madrid i denne måned, så huset kommer – i fuld 

størrelse – til at fungere som et internationalt udstillingsvindue for forskning og udvikling af energivenlige produkter. Projektet har fået støtte fra Dansk Ener-

gis Elforsk-program, Realdania samt en række øvrige virksomheder. FOLD blev indviet af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i juni.
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’Energiforskningen ligger lunt i svinget’
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