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Energy Transition-uka 2018

Paneldebatten «Are we on track for the 2 degree target?» under konferansen med Francesco Cherubini (NTNU), Liv Hovem (DNV GL), Gunnar
Luderer (PIK), Irene Rummelhoff (Statoil) og Volker Krey (IIASA). Foto: Ole Martin Wold.

Tekst: Solveig Lien.
Den siste uka i februar arrangerte
NTNU Energy Transition tre workshoper
og en konferanse om hvordan vi kan
få til overgangen til et klimavennlig
energisystem. Arrangementene gikk
av stabelen i Trondheim 26. februar - 2.
mars, sponset av FME CenSES, Statoil og
NTNU.
Uka startet med en workshop om
hvilken rolle norsk naturgass vil kunne
spille i et klimavennlig energisystem.
Tema for de andre workshopene var
radikal innovasjon i energisektoren og
framtidas transportsystem.

Felles for alle workshopene
var at de samlet norske og
internasjonale forskere, næringsliv og
beslutningstakere for en felles diskusjon
om hva det er vi trenger å forske på
innenfor disse temaene, for å komme
nærmere et bærekraftig samfunn.
Diskusjonene og konklusjonene fra
workshopene vil videre bli brukt
som utgangspunkt for å starte opp
forskingsprosjekt om temaene innenfor
NTNU Energy Transition, som er et
forskningsprogram finansiert av NTNU
og Statoil. Tirsdag 27. februar var det
duket for Energy Transition- konferanse,
og her fikk rundt 500 deltakere med

seg foredrag og paneldiskusjoner
med industriledere, NGOer og
verdensledende forskere.
Også her var norsk gass sin rolle i
framtidas energisystem et av temaene.
Rollen som radikal innovasjon vil kunne
spille for å realisere overgangen til
et klimavennlig energisystem var et
annet tema som ble diskutert, mens
en av sesjonene diskuterte hvordan vi
skal betale for overgangen til det nye
energisystemet.
Konferansen ble streamet, og alle
presentasjonene er nå tilgjengelig her.
Presentasjonene fra allle workshopene
kan lastes ned her.
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Inntrykk frå norsk delegasjonsreise i Kina
Tekst: Marius Korsnes og Thea Valler
Mellom den 17. og den 20. april 2018 deltok
Marius Korsnes og Thea Marie Valler på den norske
delegasjonsreisa til Beijing og Shanghai i Kina. Her
er ei lita oppsummering av turen.

sjølv (og som han også har fått inn i grunnloven),
og handlar om å ta økologi og jordas bereevne
som utgangspunkt for utvikling.

Raske fakta: 221 påmeldte delegatar frå heile
Noreg, 32 frå NTNU, 2 frå KULT. Omtalt som den
«største norske delegasjonen til utlandet nokon
gong». Varte frå 17. til 20. april, to dagar i Beijing
og éin dag i Shanghai.

På kvelden var det sjølvsagt mottaking på den
norske ambassaden i Beijing, der vi fekk høyre fin
musikk frå Trondheimssolistane som blant anna
gjorde ein klassisk variant av «Take on me». Thea
var sjølvsagt på plass og fann seg godt til rette.

Tysdag den 17. april var heile den norske
delegasjonen leia av minister Iselin Nybø på plass
ved Beijing Shangri-La hotell for å delta på Science
Day. Dagen starta med fleire ulike parallellsesjonar
med tema som varierte frå innovasjon innan
solcelleforskning, FNs berekraftsmål og nye
teknologiar, til korleis teknologi påverkar
arbeidsmarknaden. Eg deltok på seminaret om
solcellepanel, og det var interessant å sjå kor mykje
vi i Noreg allereie samarbeider med kinesiske
solcelleselskap, som Jinko Solar. Eg rakk også å
få med meg litt om korleis teknologi påverkar
arbeidsmarknaden (arrangert av FAFO og CASTED),
og fekk med meg ein interessant presentasjon
om dei kinesiske delesykkelordningane, som ikkje
nødvendigvis er veldig berekraftige.

Dag 2 var Education Day, og vart opna med fin
tradisjonell musikk ved Beijing Normal University,
og dei gjorde blant anna ei tolking av Griegs
Solveigs sang, som vi tilfeldigvis også fekk høyre
seinare på kvelden igjen under NorAlumni si
mottaking der Trondheimssolistane spelte saman
med to musikarar frå Grieg akademiet i Bergen.

Thea deltok på eit seminar om berekraftig
utvikling, der det vart slått fast at både Kina og
Noreg vil møte utfordringar knytta til ei aldrande
befolking, og har difor interesse av å samarbeide
om velferdsteknologi og andre tekniske løysingar
som vil erstatte manuelt arbeid. Det vart også
diskutert at dersom smarte løysingar vert meir
vanlege, vil det også verte deler av befolkinga som
vil oppleve «teknologisk fattigdom» -- ergo er det
behov for samfunnsvitskapleg forsking på slike
tema framover.
Etter dette var det klart for «Ministerial opening»,
der Nybø snakka om kor store Kina er på
forsking, utvikling og utdanning, kor lite Noreg er
samanlikna med Kina (men at «Norway punches
above its weight»), og viktigheita av samarbeid.
Etter Nybø var det minister for vitskap og
teknologi Wang Zhigang sin tur, som blant anna
påpeika at innovasjon er viktig og at Noreg har
nyttig kunnskap på mange felt, deriblant arktisk
forsking.
På ettermiddagen vart vi bussa til Tsinghua
universitetet, som er staden der eg no er på eit
tre månaders langt forskeropphald for å samle
inn data til post.docen min. Der fekk vi høyre
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mykje om Ecologial Civilisation, som er eit kinesisk
omgrep nytta blant anna av president Xi Jinping

På ettermiddagen den dagen var det eit seminar
kalla «Open Innovation as a Driving Force for
Smart Sustainable Cities», arrangert av NTNU
ved Annemie Wyckmans, og Chinese Academy
of Urban Planning and Design. Der fekk vi ein
smakebit av ulike samarbeidsprosjekt mellom
Noreg og Kina som omhandlar berekraftig
urbanisering der blanta anna folk frå NMBU, FNI,
Forskningsrådet, NTNU og Trondheim kommune
presenterte erfaringar. Thomas Hansteen frå
Forskningsrådet avslutta programmet med ein
«roundtable» diskusjon der blant andre Fridtjof
Unander frå Forskingsrådet og Bjarne Foss frå
NTNU bidro.
Den siste dagen av delegasjonsreisa foregjekk i
Shanghai der tematikken var Science, Technology
and Education. Dagen starta på campuset til
Shanghai Jiaotong med presentasjonar frå blant
andre leiar i universtetsstyret ved SJTU, Jiang
Sixian, minister Nybø og Gunnar Bovim. Uheldigvis
var det ein forstyrrande skurrelyd under talane
som gjorde det vanskeleg å høyre kva som
vart sagt. Lyden forsvann etter ei stund, og det
skal visst ha vore fordi rektor ved universitetet i
Bergen gjekk bak og drog ut kontakta til ein av
høgtalerane.
Det var hovudsakleg under denne dagen at
NTNU fekk presentert mykje av samarbeidet på
berekraftig energi som vi har hatt med Shanghai
Jiaotong University (SJTU) dei siste åra, som både
eg (delvis) og Thea er finansierte av.
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Der var det Johan Hustad frå NTNU si side, og
mottoet som i si tid vart etablert av Arne Bredesen
levde vidare: «Knowledge, Teamwork and
Friendship». Thea fekk også deltatt på eit seminar
om berekraftig transport som presenterte prosjekt
som til dømes «One Belt One Road», og det norske
«E39». Der snakka dei blant anna om at framtidas
asfalt kjem til å verte sjølvreparerande!
Alt i alt var denne delegasjonsreisa artig å
delta på og førte til at vi vart betre kjent med
hovudsakleg norske, men også ein del kinesiske
aktørar både innanfor stat, akademia og industri.
Delegasjonsreisa var nok også viktig for å vise til

Kina at Noreg faktisk er interessert i samarbeid,
og ein so stor delegasjon med so høgt nivå
representert gjer stort inntrykk her. Både eg og
Thea fekk eg fleire nye kontaktar som vil vere
viktige både i datainnsamlingsprosessen som
skal skje framover, men også for å få til vidare
samarbeid med Kina i framtida. For å få til godt
samarbeid trengs det partnarar som har samme
interesser og som kjenner kvarandre godt. Det er
noko som det tar tid å bygge, og eg trur at denne
delegasjonsreisa har bidratt til at vi kan få til betre
forskingssamarbeid med Kina framover.

Thea Valler og Marius Korsnes. Foto: Marius Korsnes.
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Nytt prosjekt: DRIVERS

Tomas Moe Skjølsvold, Marianne Ryghaug og Roger A. Søraa fra KULT er alle involvert i DRIVERS. Foto: Marius Korsnes.

Digitalisering og automatisering er to av
vår tids viktigste samfunnstrender som
gjør seg gjeldende på tvers av alle sektorer.
Forskere fra CenSES har nylig fått innvilget
et prosjekt fra Norges Forskningsråd for å
studere hvordan denne utviklingen påvirker
transportsektoren.
«Det er en enorm oppmerksomhet rundt den
teknologiske utviklingen, med store forventninger
til effektivisering, bærekraft og nye tjenester», sier
prosjektleder Tomas Moe Skjølsvold. «Derfor er det
på tide at samfunnsvitere tar tak i dette. Hva slags
konsekvenser har utviklingen på tvers av sektorer,
hva er de potensielle samfunnskonsekvensene, og
hvordan kan vi sikre en ansvarlig utviklingsbane?».
Prosjektet skal studere tre sektorer: tungtransport,
kollektivtransport og privatbilisme. På den ene
siden skal prosjektet utforske hva dette betyr for
sjåførene. Gjennom å kombinere praksisstudier
og psykologiske studier vil vi danne oss et bilde av
hvordan digitale teknologier og automatisering blir
en del av og forandrer hverdagen på veien.
På den andre siden skal prosjektet arbeide med å
forstå innovasjonsarbeidet innenfor dette feltet,
og samtidig skape en dialog mellom sentrale
aktører rundt konsekvenser av utviklingen. «Vi har
en tendens til å tro at teknologien er nøytral, men
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teknologier er aldri nøytrale. Noen vinner og noen
taper på utviklingen, så det er viktig å ha et bevisst
forhold til teknologiens rolle i samfunnet mens
den utvikles og implementeres», sier professor
Marianne Ryghaug, som er leder for prosjektets
arbeid med ansvarlig forskning og innovasjon. «Ja,
dette handler om mye mer enn teknologi», skyter
forsker Roger A. Søraa inn. «Tenk bare på alle lover,
regler og praksiser som må endres. Store deler av
samfunnet er bygget opp rundt en type bil, en
type eierskap, og en type kjøring. Når dette endres,
endres potensielt samfunnet».
Digitalization of the road sector and the role of
driving (DRIVERS) er et samarbeid mellom Institutt
for Tverrfaglige Kulturstudier (KULT), Institutt for
psykologi (begge NTNU) og Nord universitet.
I tillegg er ni sentrale aktører fra næringsliv og
offentlig sektor med, som for eksempel Statens
vegvesen og NAF. Prosjektet er finansiert av
Transportprogrammet (Transport 2025).
Mer info: www.driversproject.org.
Kontakt: tomas.skjolsvold@ntnu.no
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PHD Winter School in Austria
On March 18-23 the PhD Winter School on Real
Options and Commodity Markets was held in
Tauplitz, Austria. The school was organized by the
Norwegian University of Science and Technology
(NTNU) and CenSES. 30 participants spent the week
attending morning and afternoon sessions in which
international lecturers conveyed both state-of-the
art knowledge and recent advances on real options
analysis and commodity finance with a special focus
on energy markets.
During a generous lunch break, the participants had
the possibility to enjoy downhill skiing and crosscountry skiing in the ski area Die Tauplitz, winter
walks in the picturesque village Tauplitz or some
relaxing in the hotel’s spa area.
Lecturers came from: NTNU, Tilburg University (NL),
University of Glasgow (UK), University of Illinois
at Urbana-Champaign (US), University of Toronto
(CA), University of Lisbon (P), University College
London (UK), Oklahoma State University (US) and the
University of Brescia (I).
The program can be found at: https://www.ntnu.edu/
web/winterschoolrocm2018

Photo: Sergio Vergalli.

Photo: Maria Lavrutich.
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Workshop om nye brukercase i CenSES
Tekst: Kari Espegren og Kjetil Midthun.

13.mars 2018 arrangerte CenSES en
workshop for to brukercase kalt «Grønn
fabrikk» og «Verdikjeden for hydrogen»
på IFE, Kjeller. Både forskningspartnere
og brukerpartnere i CenSES, samt noen
brukerpartnere i FME MoZEES (www.
mozees.no) var invitert til workshopen.
Målet med dagen var å få en god dialog med
brukerne for å få relevante innspill fra både
industri, kraftselskap og myndigheter. Alle innspill
og kommentarer fra workshopen danner et
viktig grunnlag for videre arbeid med innholdet
i brukercasene. Workshopen ble ledet av Kari
Espegren fra IFE og Kjetil Midthun fra SINTEF
TS. Deltagerne kom fra følgende bedrifter og
aktører: Statoil, Norsk Hydro, Innovasjon Norge,
Trønder Energi, Industri Norge, Yara, NVE, Enova,
Oslo Havn og Miljødirektoratet. Arbeidet med
de to brukercasene vil hovedsakelig innebære
å sammenfatte mye av den forskningen som
allerede eksisterer på de to områdene. Vi vil
arrangere mindre workshops og arbeidsmøter
for CenSES forskere for å diskutere og legge fram
foreløpige resultater. CenSES vil invitere til en ny
workshop med brukerpartnere i løpet av høsten
for å presentere arbeidet, og for å få ytterligere
innspill og kommentarer. Arbeidet med begge
brukercasene skal være ferdigstilt innen desember
2018.

Brukercase: Grønn fabrikk
Norge har verdifulle energiressurser som har
gitt en betydelig velstandsutvikling over de
siste hundre årene. På kraftsiden har vi fleksible,
rimelige og fornybare produksjonskilder som
har gitt norsk næringsliv, og spesielt norsk
kraftintensiv industri et konkurransefortrinn. Den
siste tids nedgang i petroleumsindustrien, og den
forventede reduksjonen i verdiskaping fra denne
sektoren over de neste tiårene, gjør det viktig
for Norge å få ny verdiskaping i andre sektorer.
I denne sammenhengen vil energiressursene
mest sannsynlig fremdeles være en viktig
drivkraft. Blant de viktige avveiningene som skal
gjøres er graden av integrering av det norske
kraftsystemet med det europeiske. Det vil for
6

Norge sin del være viktig å ha et bevisst forhold til
ambisjoner om hvordan økt utveksling og tilbud
av fleksibilitet til Europa kan påvirke det nasjonale
kraftmarkedet og dermed også mulighetene
for industri, og spesielt kraftintensiv industri i
Norge. Et viktig utgangspunkt for brukercaset vil
være å se på fordelene ved å bruke norsk kraft i
Norge og ulempene ved å ha innestengt kraft i
Norge. Dette kan sees i lys av utvikling av priser,
kostnader og utslipp over tid. Vi vil belyse de ulike
problemstillingene og ha nasjonaløkonomisk
lønnsomhet som vurderingskriterium. Et
hovedspørsmål er hvordan norske energiressurser
kan gi de beste miljøeffektene og den høyeste
verdiskapingen for Norge; gjennom lokal utnyttelse
i industri eller gjennom eksport?

Brukercase: Verdikjeden for hydrogen
Det er tiltagende interesse for både produksjon og
bruk av hydrogen til blant annet transportformål
i Norge. Med en økende andel variabel
kraftproduksjon fra vind vil det bli et økt behov
for balansering i kraftsystemet, og hydrogen kan
være en del av løsningen for å øke fleksibiliteten i
systemet og redusere behovet for nettutvidelser.
Det er også et potensiale for koblinger til
verdikjeden for naturgass, både ved storskala
produksjon, med naturgass som innsatsfaktor,
og for transport av hydrogen til markedet, ved
innmating i eksisterende infrastruktur. Markedet i
Norge for hydrogen som drivstoff karakteriseres ved
at det er svært få kjøretøy som kjører på hydrogen,
samtidig som utbredelsen av fyllestasjoner
er lav. Imidlertid antas framtidsutsiktene for
markedet å være lovende, forutsatt at et
tilstrekkelig antall fyllestasjoner blir opprettet, og
at bilprodusentene oppskalerer produksjonene
av hydrogenbiler. I brukercaset vil vi inkludere en
litteraturgjennomgang der vi ser på erfaringer fra
andre land og regioner med tanke på vellykkede
og mindre vellykkede initiativer og prosjekter.
En viktig komponent vil også være en vurdering
av hvilke verdikjeder som kan bli lønnsomme,
bærekraftige og teknisk mulige gitt de ulike
produksjonsteknologiene og markedsmulighetene
vi ser i dag. Under dette ligger en vurdering av
hvilket marked som eksisterer for hydrogen i
dag, og hvilket potensiale vi ser framover. Her vil
det være en vesensforskjell på om hydrogen blir
en storskala-løsning, eller om det vil bli brukt til
å tilfredsstille noen nisjemarkeder. De viktigste
konkurrentene til hydrogen må kartlegges og de
komparative fortrinnene til hydrogen diskuteres.
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New double degree program between NTNU and TU Berlin
This academic year (2017-2018) brought the
first students of the new SESAM (“Sustainable
Energy Systems and Markets”) double degree
master program to Trondheim. The program
has a strong focus on both technical and
economic topics in energy markets.

generated electricity can be used or traded within the
community, or stored in either a privately owned or a
shared battery storage. In a first step, local electricity
market designs are proposed and compared. In a
second part, the proposed design for a local market is
complemented with additional rules to participate in
a multi-market regime. The methodology combines
economic market design with electricity market
modelling using operations research. The highlights of
their master’s research are the upcoming presentations
at the conference on Computational Management
Science in Trondheim, May 2018, and at the IAEE
conference in Groningen, June 2018. Additionally, they
recently submitted a paper to Applied Energy.
In the fall semester 2018, new students from TU Berlin and NTNU will join classes on energy economics,
electricity sector design, and operations research,
exchange knowledge and create new ideas on developing sustainable energy systems and markets.
For more information, contact Ruud Egging (ruud.egging@ntnu.no), or check the SESAM webpage (https://
www.ntnu.edu/studies/msse/sesam).

Jan Martin, Alexandra and Pedro discuss a presentation of the
master’s thesis research. Photo: Alexander Luisi.

Tekst: Ruud Egging.

The two underlying system setups for the market
design: a decentralised and a centralised storage.

The department of Industrial Economics and
Technology Management (IØT) at NTNU and the
Workgroup for Infrastructure Policy (WIP) at TU Berlin
have established a double international master’s
degree in the fall semester 2017. The two-year master
program combines the Industrial Engineering and
Management degree at TU Berlin and the SESAM
degree at NTNU, with the possibility of starting the
degree at either institution.
The first two students in the program, Jan Martin
Zepter and Alexandra Lüth from TU Berlin, arrived in
autumn 2017 to start their second year at NTNU. They
are currently working on their master thesis. Both
students have worked in small projects in operations
research and electricity sector modelling with a focus
on the integration of renewable energy sources. In
their last year at NTNU, they are working on electricity
market design and distributed generation, strongly
connected to the academic focus of Professor Ruud
Egging and Post doc Pedro Crespo del Granado.
The SESAM program aims at linking the technical
aspects of energy systems with their economic
backgrounds. The students acquire a broad knowledge
and analytical skills about energy systems and markets
as well as the participants therein. Alexandra and Jan
Martin addresses the question of how local electricity
markets can be designed and integrated into current
electricity markets (intra-day and day-ahead). In
their project, a community produces own electricity
from distributed renewable energy sources. The
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Dissertation
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Crafting practices in the
framing of sustainable
buildings
Tekst: Roger Søraa. Foto: privat.

Roger Andre Søraa from Department of
Interdisciplinary Studies of Culture, NTNU, is
defending his thesis 15.06.18. «Crafting practices in the framing of sustainable buildings» is
an exploratory study of craftspeople working
in the building sector.
My doctoral thesis looks at both new and existing
buildings, which are increasingly undergoing
sustainable framing. It also investigates the
practices of craftspeople working as agents of
sustainability, who retrofit and build homes in line
with climate change mitigation policies.
The thesis consists of four articles and an extended
introduction (comprised of seven chapters). In the
introduction, I provide a broad overview of the
research context – the Norwegian building sector
– and research subjects – craftspeople working
in the sector. I also position the thesis within the
theoretical framework of science and technology
studies (STS), before introducing two theoretical
concepts – framing theory and social practice
theory – which I apply in a cross-cutting analysis of
the four articles. The introduction also explains my
methodological choices and outlines the manner
in which I utilized qualitative interviews as my main
empirical material.
The first article explores why energy retrofitting
in private dwellings is difficult, and looks at the
building sector’s governance by numbers, which
is carried out by craftspeople working as energy
consultants. These craftspeople are analyzed as
intermediaries between an unruly building sector
and a political governing body that seeks to frame
sustainable buildings in a particular way.
The second article looks at how environmental
policies have given craftspeople new jobs and
roles, inviting them to retrofit old homes to meet
energy reduction standards. These new practices
are shown to have transformed the craftspeople
into sustainable, green-collar workers.
The third article investigates and critically analyzes
the tools that these new workers use, placing
particular focus on energy saving calculators. The
craftspeople working with this must learn how to
use these tools and fit them into existing routines.
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However, the script of energy calculators does not
necessarily facilitate professional domestication of
the tools.
The fourth and final article discusses craftsmanship
within technologized building projects, focusing
on the relation between sustainability and
craftsmanship on the construction site. It shows
how the craftspeople negotiate their role as
planning agents at major construction sites and
how their hands-on knowledge is transferred to
actual buildings, through different production
philosophies.
In the conclusion, I argue for the concrete
involvement of craftspeople in the policies
andactivities that shape their professions. As one
key informant told us: “We know how to do this. We
are the ones who build the houses!” As this thesis
shows, the development of hands-on knowledge
is crucial for undertaking the sustainable
transformation to a more energy efficient building
sector, which will affect society as a whole.

Følg Ung Energi og deres arbeid med å
øke bevisstheten omkring miljøtiltak,
klimautfordringer og bærekraftig
samfunnsutvikling hos ungdom på
UngEnergi.no
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BEEER konferansen 2018: Inntrykk og oppsummering

Fra venstre: Gunnar Eskeland, Klaus Mohn, Rögnvaldur Hannesson og Michael Hoel. Foto: Turid Gabrielsen.

Tekst: Gunnar Eskeland.
Ved BEEER konferansen (Bergen Economics of
Energy, Environment and Resources Research) 11. 12. april 2018 var forskere fra Norge og Norden godt
representert. Her er noen smakebiter fra et program
med 25 bidrag, herunder CenSES-forskning og
mange PhD-studenter.
Professor Michael Hoel (UiO), en av Europas mest
innflytelsesrike miljø-økonomer, holdt en interessant
forelesning om «The rise and fall of bioenergy».
Han analyserte rollen bioenergi spiller når økt
karbonopptak i skog krever økt uttak (en vanlig
forutsetning). En får da en overgangsperiode med
mye bioenergi før den igjen skal spille en mindre
rolle i det lange løp i en karbonslank økonomi. Hoel
la vekt på at mange nylige studier har påpekt at økt
bruk av bioenergi isolert sett kan ha negativ effekt på
klimaet. Denne observasjonen styrker anbefalingen
om at forskjellige energibærere skattes i henhold
til forskjellen i klimaeffekt, heller enn at bioenergi
subsidieres.
En langreist miljø-økonom, professor Corbett
Grainger (University of Madison, Wisconsin),
presenterte et interessant arbeid om nytteeffekter
av luftkvalitetsforbedringer. Konsentrasjonen av
fine partikler (pm 2.5) er et luftforurensningsmål i
Kina. Grainger og Fan finner en betydelig effekt på
arbeidstilbudet, slik at en (kraftig) forbedring opp til
nasjonale luftkvalitetsmål vil gi 20 minutter ekstra
produksjon pr. arbeider pr. uke. Arbeidet føyer seg
inn i en omfattende litteratur fra de siste 30 årene,
som viser at helseeffekter av luftforurensning har
blitt estimert på forskjellige måter og gitt stadig
høyere og mer troverdige estimater. Et eksempel

på dette er hvordan Obamas «green power plan»
for CO2-reduksjon kunne forsvares ved å peke på at
luftkvalitetsforbedringene i USA ville gi tilstrekkelige
nytte-effekter for å forsvare kostnaden (som riktignok
var, eller ville vært, moderate). Undertegnede bidro
med de første studiene av helseeffekter fra fine
partikler på 90-tallet. Utviklingen i forskningen
og dens relevans for politikk har vært morsom å
følge. Etter mitt syn er det et godt tips å supplere
vår interesse for reduserte klimagassutslipp med
fokus på andre og mer lokale miljøutfordringer. Det
er interessante utfordringer akademisk så vel som
politisk.
Torfinn Harding (NHH) presenterte resultater fra
en studie som begynte i en masteroppgave av
Folgerø og Westby. De analyserte effekten av
«miljøfartsgrense» i Oslo. Med god metode for
statistisk identifikasjon og alternative spesifikasjoner
finner Harding et al. at miljøfartsgrensen reduserer
bilenes hastighet, men at den ikke har noen effekt på
målt luftforurensning (partikler). Funnene har skapt
mediedebatt og motstand fra politisk hold, og også
blant de edruelige BEEER akademikerne ble det en
frisk debatt om hva som kan ligge bak. Enkelte ønsket
å være fysikere og hevdet at det måtte bli mindre
forurensning når hastigheten falt (et ikke unaturlig
utgangspunkt). Nyttetapet blir betydelig når studien
inkluderer nyttekostnadselementer som tidskostnad
hos reisende, reduserte ulykker, drivstoff-forbruk og
CO2-utslipp. Hovedinntrykket er at studien er solid
og at funnene setter et viktig spørsmålstegn ved
«miljøfartsgrense» som virkemiddel.
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BEEER-konferansen forts.

Yewen Gu, PhD-student ved NHH, rapporterte fra
en studie om regulering av klimagassutslipp fra
skipsfart og hvordan dette kan påvirke gjennom
regionale kvotemarkeder. Gu har gjort flere
studier av regionale miljøproblemer og analysert
konsekvensene av seilingsbeslutninger knyttet til
regionsgrensene. For globale utfordringer som
CO2 er det som kalles «omposisjonering» noe som
øker kostnadene unødvendig, og Gu viser at det
også kan øke utslippene. Også for International
Maritime Organization, som iscenesetter globale
virkemidler, kan dette gi rom for analyse og forslag til
forbedringer.
BEEER konferansens høydepunkt var en
politikkorientert paneldebatt krydret med tapas
og forfriskninger. Denne gangen var det Michael
Hoel (UiS), Klaus Mohn (NHH) og Hannesson
(professor emeritus, NHH) som diskuterte den både
komfortable og problematiske skilleveggen i norsk
debatt og politikk mellom petroleumspolitikken
og klimapolitikken. Alle disse, inkludert
undertegnede som var ordstyrer, er økonomer,
og alle tar utgangspunkt i en grunnleggende
«separasjonstankegang». Dette innebærer at hvis
miljø- og klimaskade er priset og forventet priset
fornuftig, så kan i prinsippet petroleumspolitikken

gå separat. Dette innebærer at private tar
investeringsbeslutninger, også på statens vegne.
Dernest er både Mohn og Hoel enig i at Norge som
nasjon og stat er svært eksponert for konsekvensene
både av petroleumspriser og klimapolitikk og
bør gjøre sine egne vurderinger. Hoel og Mohn
har utført og deltatt i studier innenfor fagfeltet
miljøøkonomi som konkluderer med at det kan være
ønskelig for Norge å gjøre petroleumskutt som et
klimautslippstiltak. Dette argumentet står særlig
sterkt hvis den utslippsorienterte politikken (som
Kyoto- og Paris-avtalene) ikke gir god nok samarbeid
globalt. Fra salen så vel som fra Hannesson ble det
fremhevet at vi alle skal være takknemlige for at den
norske stat ikke gjør sine egne prisprognoser for
petroleum.
I år ble BEEER konferansen arrangert i april for
å kunne kombineres med NAERE-konferansen
(Nordic Association of Environmental and
Resource Economist), som ambulerer i Norden.
Det var vellykket, ikke minst fordi programmet for
konferansen kunne krydres ekstra godt med noen
langtreisende flinke forskere. Bidragene fra CenSES,
faglig og finansielt, anerkjennes og takkes for. Også
NHH og SNF støttet BEEER i år, og takkes.

Ny artikkel om «Sustainability Transitions»
Knut H. Sørensen, Vivian Lagesen og Thea Sofie Melhuus Hojem har nylig publisert artikkelen
«Articulations of Sustainability Transition Agency. Mundane transition work among consulting engineers»
i tidsskriftet Environmental Innovations and Societal Transitions.
Artikkelen analyserer ingeniørkonsulenters påvirkningsmuligheter med henhold til bærekraftige overganger gjennom å se på deres innflytelse på miljøpolitikk. Gjennom rådgivning, kalkulasjoner og design
er ingeniørkonsultenter involvert i mange styringsmessige praksiser hvor de kan utøve relativt stor
innflytelse på miljøpolitisk styring.
Mange av disse konsulentene deltar i arbeidet med å skape bærekraftige overganger på hverdagslige
og uprangende vis. Forfatterne idenitifiserer fire former for overgangsarbeid som konsultene kombinerer:
1) bærekraftig teknologisk problemsløsning,
2) overtalelsesarbeid,
3) formidlingsarbeid og
4) institusjonelt arbeid.
På bakgrunn av denne analysen foreslår forfatterne en modell for handlingsrom i bærekraftige overganger, hvor 1) bærekraftig teknologisk problemsløsning er kjerneaktiviteten, og en forutsetning for
nødvendig sosio-teknisk endring. De tre andre typene arbeid kan fasilitere og støtte kjerneaktiviteten.
Studien viser også at miljøreguleringer, regler og standarder er viktig for konsulentenes arbeid, reguleringer gir veiledning og skaper rom for å medvirke til bærekraftige overganger.
Les artikkelen her: https://bit.ly/2I6gSjF
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Learning urban
sustainability: making
visions and knowledge for
cities of the future

Lina Ingeborgrud. Foto: Privat. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Tekst: Lina Ingeborgrud.

29. mai 2018 disputerte Lina H. Ingeborgrud
(t.h.) fra Institutt for tverrfaglige
kulturstudier, NTNU. Hun har i sin
avhandling «Learing urban sustainability:
making visions and knowledge for cities of
the future» undersøkt hvordan byaktører i
Norge lærer å lage mer miljøvennlige byer.
Avhandlingen fokuserer på visjoners rolle i arbeidet
med å skape mer miljøvennlige byer, det vil si
hvordan aktørene produserer og tilegner seg
kunnskap og ekspertise på området, samt hvordan
de forsøker å dele denne kunnskapen. Avhandlingen
har vært en del av prosjektet ‘BREV’ (Bringing
Environmental Knowledge into Action in Norwegian
Local Governments) finansiert av NFR. Professor
Vivian Anette Lagesen har vært prosjektleder og
hovedveileder, og professor Knut H. Sørensen har
vært biveileder.

2014). Et av funnene peker på en utfordring med
at nasjonale og lokale myndigheter har ulike
forventninger til hvordan visjoner og mål innen
miljøvennlig byutvikling skal iverksettes. Nasjonale
myndigheter viser til at byutvikling primært er et
lokalt ansvar, mens aktører som representerer lokale
myndigheter viser til at byene mangler nødvendige
virkemidler og til dels samarbeidsvillighet fra
nasjonalt hold.
Et annet sentralt funn viser hvordan aktørene lærte
translokalt gjennom direkte og indirekte kontakt
med andre byer. Framtidens byer-programmet
bidro på denne måten til å utvikle horisontale
læringsnettverk på tvers av byer i inn- og utland –
en form for læringsøkonomi. Et politisk innspill fra
avhandlingen er derfor viktigheten av nasjonale
byutviklingsprogram for å utvikle nye ideer og bidra
til kunnskapsutveksling mellom aktører som jobber
med miljøvennlig byutvikling.

Ingeborgrud har blant annet undersøkt læring og
kunnskapshåndtering blant aktører som deltok i
byutviklingsprogrammet ‘Framtidens byer’ (200811

Nytt fra CenSES / Nr 2 / Juni 2018

Den nye klimapolitikken
Tekst: Carlo Aall.
Den regionale klimapartnerskapen i
Sogn og Fjordane i samarbeid med
Vestlandsforsking og Høgskulen på
Vestlandet (Campus Sogndal) står
bak det som har utviklet seg til å bli
den årlige sentrale brukerinnrettede
konferansen om «klimaomstilling». I
den regionale partnerskapen inngår
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane,
Sogn og Fjordane fylkeskommune,
Statens vegvesen region vest og
NVE region vest. Målgruppen
for konferansen er planleggere,
konsulenter, studenter og ellers
ansatte i offentlig forvaltning som
arbeider med klimatilpasning eller
reduksjon av klimagassutslipp.
Det er tredje året konferansen
arrangeres, og temaet i år er «Den
nye klimapolitikken». I dette ligger
to ting: Ambisjonene om
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Illustrasjonsfoto: Pixabay.

å strekke seg forbi 2-gradersmålet
og til et mål om å begrense den
globale oppvarmingen til 1.5
grader, og nødvendigheten av å
integrere tiltak for utslippsreduksjon
og tilpasning til klimaendringer.
Konferansen blir selvsagt strømmet,
og opptak fra konferansen blir lagt
ut på www.klimaomstilling.no.
Blant året innledere finner du:
•
•
•
•
•

Atle Hamar, statssekretær Klimaog miljødepartementet
Thomas Hylland Eriksen,
Universitetet i Oslo
Glen Peters, CICERO
Grete Hovelsrud, Nord
Universitet
Halvor Nordhaug, biskop i
Bjørgvin

•
•

Aud Tennøy,
Transportøkonomisk institutt
Stefan Gössling,
Vestlandsforsking

Konferansen varer i tre dager.
Første dagen er det en ekskursjon
i nærområdet til konferansen
der praktiske eksempler på
klimasårbarhet og klimatilpasning
blir presentert. Andre dagen er
hovedtemaet klimatilpasning,
med særlig fokus på kommunenes
arbeid, og på skogen som både del
av og løsningen på klimaproblemet.
Andre dagen er det særlig fokus på
behovet for klimaomstilling innen
transportsektoren.
Program for konferansen finner du
her.
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Seminar

BREV sluttseminar, 24.04.2018
Scandic Nidelven, Trondheim. Antall deltakere: 20.
Tekst: Lina Ingeborgrud.
Foto: Stig Larssæther.

pekte på at det samarbeidet som utviklet seg
gjennom nettverkene i programmet hadde hatt stor
betydning. Noen av fagområdene har i ettertid fått
egne nettverk, slik som klimatilpasningsnettverket
ledet av Miljødirektoratet. Allikevel savnet deltakerne
den paraplyfunksjonen som Framtidens byerprogrammet hadde ved å koordineres fra nasjonalt
hold. Dette var i tråd med et sentralt funn i BREVprosjektet, nemlig viktigheten av å utvikle og
opprettholde horisontale læringsnettverk på tvers
av byene for å utvikle kunnskap og innovere innen
miljøvennlig byutvikling. Siste del av seminaret var
organisert som gruppearbeid der deltakerne skulle
skissere et nytt forskningsprosjekt som skulle løse
utfordringer og kunnskapshull knyttet til bærekraftig
byutvikling.
Flere av prosjektene fokuserte på hva en attraktiv
framtidsby kunne være, for hvem og hvordan. Hva
er det gode byliv og hvordan ser vi for oss dette?
Prosjektene utfordret ellers forskere til å bruke mer
visuelle virkemidler i sin kommunikasjon, og etablere
temporære byprosjekter og eksperimenter som
kan bidra til å skape «holdning etter handling» for
eksempel ved hjelp av prøvetiltak (ala miljøgate
Innherredsveien).

Ivana Suboticki presenterer «wicked problems».

Tirsdag 24. april 2018 holdt deltakerne i
forskningsprosjektet BREV (Bringing Environmental
Knowledge into Action in Norwegian Local
Governments) ved NTNU et seminar om læring,
kunnskap og styring i planlegging av fremtidens
byer. Seminaret ble avholdt i forbindelse med
avslutningen av prosjektet, som var finansiert av
Norges Forskningsråd under programmet Miljø2015/
Miljøforsk fra 2014-2017. Professor Vivian Anette
Lagesen ved institutt for tverrfaglige kulturstudier
har vært prosjektleder.
BREV-prosjektet har undersøkt kunnskap og læring i
prosesser knyttet til bærekraftig byutvikling i Norge,
blant annet gjennom programmet ’Framtidens Byer’
(2008-2014). Vi inviterte derfor relevante aktører
fra nasjonale og lokale myndigheter, direktorat,
akademia og politikk for å diskutere resultatene fra
BREV-prosjektet, samt veien videre med hensyn
til kunnskapsbehov og læring i utviklingen av
bærekraftige byer. Deltakerne var fra NTNU, Sintef,
Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet,
samt Trondheim og Bergen kommune. Flere
av deltakerne var involvert i Framtidens byerprogrammet.
En del av diskusjonen dreide seg om betydningen
av Framtidens byer-programmet. Flere av deltakerne

Diskusjonen som fulgte dreide seg om forholdet
mellom forskning, faglig administrasjon og politikk.
Det ble påpekt at utdanning har vist seg å være
en viktig kommunikasjonskanal mellom forskning
og samfunnet for øvrig. En representant fra
lokalpolitikken understreket at det politiske arbeidet
bør fokusere på «hvor vil vi», mens det administrative
arbeidet og forskningen bør bidra til «hvordan kan vi
komme dit». I den forbindelse er det verdt å nevne at
flere av de administrative deltakerne påpekte at de
savnet dialogarenaer slik som Framtidens byer. Spin
off-effekter fra satsingen på store byer til samarbeid
med småkommuner ble også trukket fram, mens
flere innledere påpekte at hovedutfordringen kanskje
ligger på samarbeid med næringslivet. Deltakere i
BREV-prosjektet:
•

Vivian A. Lagesen

•

Lina H. Ingeborgrud

•

Lucía L. Muñoz

•

Ivana Suboticki

•

Knut H. Sørensen

•

Helen J. Gansmo

•

Alle ved institutt for tverrfaglige kulturstudier,
NTNU.
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Full konsentrasjon blant deltakerne på BREV-seminar.

Ny artikkel om energimedborgerskap
Prestisjetidsskriftet Social Studies of Science har nylig publisert en artikkel av Marianne Ryghaug, Tomas
Moe Skjølsvold og Sara Heidenreich. Artikkelen tar for seg hvordan nye energiteknologier som elbil, smarte
energiteknologier og solcellepaneler kan være med å legge til rette for nye former for folkelig deltakelse
i bærekraftige omstillingsprosesser. Artikkelen viser at teknologibruk handler om mye mer enn «aksept»
og at det er mulig å skape en form for folkelig energimedborgerskap via bruk av teknologier. Samtidig
er forholdet mer komplisert: Det å ta i bruk nye teknologier og å etablere nye praksiser kan være med
på å skape nye former for politisk engasjement, men det kan også skape nye skillelinjer i befolkningen.
Artikkelen viser at det er behov for virkemidler og teknologier som legger til rett for flere former for aktiv
deltakelse og engasjement enn det vi gis mulighet til når vi forstås kun som «konsumenter» og «forbrukere».
Artikkelen bygger på data fra en rekke prosjekter som de siste årene har vært tilknyttet CenSES RA 1. 		
									Kontakt: marianne.ryghaug@ntnu.no

Ny artikkel om energiomstillinger i Norge
Energy Strategy Reviews har publisert en artikkel av Ruud Egging og Asgeir Tomasgard. EU har høye ambisjoner for sin overgang til ren energi. Å redusere årlige CO2-utslipp med 80% fram mot 2050 krever storskala implementering av fornybar energiteknologi og sannsynligvis en storskala elektrifisering blant annet
av transportsektoren. En hovedutfordring med fornybare energikilder er at tilgangen varierer og at de er
vanskeligere å kontrollere. I et energisystem med en stor andel fornybare energikilder, trenger vi derfor
stor grad av fleksibilitet. Vi må ha muligheten til å lagre mye energi når tilgangen er stor (for eksempel på
dager med mye sol og vind), og mulighet til å bruke lagret energi i perioder med lite tilgang. Norge, som
har mye vannkraft og stort fleksibilitetspotensial i overføringsnettet for offshore naturgass, kan bidra til
energiomstillingen i Europa ved å tilby mye av den fleksibiliteten som det er behov for. Dette vil kreve at
Norge bygger ut kapasiteten på vannkraftproduksjon og distribusjon, i tillegg til en endret håndtering
av rørledninger for gasseksport. For at dette potensialet for fleksibilitet skal kunne bli realisert, må vi gi
markedsaktørene insentiver ved å innføre nye markedsdesign som i større grad verdsetter fleksibilitet og
kontrollerbarhet i energisystemet.
Kontakt: ruud.egging@ntnu.no
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Nytt fra senterledelsen
Som dere ser i nyhetsbrevet er det stor
aktivitet i FME CenSES også i 2018.
CenSES har finansiering fram til vinteren 2019, og det er også i år fullt fokus
både på forskning og formidling.
Med utgangspunkt i partnerne i
CenSES kommer vi til å søke om ny
FME i oktober. NTRANS - Norwegian
Centre for Energy Transition Strategies
er navnet! Vil du vite mer om denne ta
kontakt med senterledelsen.
Sett av datoen 21. november! Da er det CenSES årskonferanse, og den er
åpen for alle. Her forventer vi 400 deltakere på Holmenkollen Park Hotell
med innledere fra forskning, politikk og næringsliv og spennende paneldiskusjoner. Dagen etter, 22.november, arrangerer vi fagdagen av konferansen,
som vil være åpen for alle partnere.
God sommer!
Hilsen Marianne Ryghaug og Asgeir Tomasgard.

CenSES — Centre for
Sustainable Energy Studies
Det humanistiske fakultet
NTNU
N-7491 Trondheim
www.censes.no
censes@ntnu.no
For abonnement på nyhetsbrevet,
kontakt: censes@ntnu.no
Redaksjon:
Marie Antonsen
Solveig Lien
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