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Innovasjon i samfunnsvitenskapelig forskning
CenSES har gjennom 8 år gjort forskning på både aktuelle og fremtidige problemstillinger knyttet til en
bærekraftig omstilling av energisystemet. Denne effektstudien viser hvordan CenSES sin forskning har bidratt
til samfunnsnytte og innovasjon, eller kan bidra til dette
i fremtiden, gjennom eksempler på forskning orientert
mot anvendelse.
For å forstå hvordan et samfunnsvitenskapelig senter
som CenSES bidrar til samfunnsnytte og innovasjon, må
vi først definere hvordan vi forstår innovasjon i vårt virkeområde. Innovasjon blir i litteratur og dagligliv definert
på forskjellige måter, men ligner ofte på definisjonen fra
OECD sin Oslo-manual (2018 ed);
“Innovation is a new or improved product or process, that
differs significantly from previous products or processes,
and that has been made available to potential users (product) or brought into use by the unit (process)”
Denne definisjonen legger altså vekt på at innovasjon
er en enkeltstående, gjerne teknisk, oppfinnelse som
bidrar til å bedre hverdagen til industri, brukere eller andre enheter. Man ser et enkeltstående behov innenfor de
begrensningene og omgivelsene man har, og finner en
løsning som kan tas direkte i bruk der den behøves.
CenSES har derimot sett på hvordan vi kan utfordre disse eksterne omgivelsene, og finne nye sammenhenger.
CenSES har skapt innsikt i utvikling av energisystem,

Direkte innovasjon

Indirekte innovasjon

sosiale og kulturelle responser, økonomiske og politiske
virkemidler og strategier for industri og innovasjon.
Felles for disse bidragene er et langsiktig og helhetlig
blikk som gjerne inkluderer interessenter fra alle nivåer;
politikere, industri, regulatorer og konsumere - innovasjon på makronivå. I tillegg vil mye av kunnskapen være
strategisk innsikt om trender, retningsvalg og strategier,
som åpner for innovasjon i forskjellige felter - gjennom
samarbeid med andre eller gjennom endringer i egen enhet. Den forståelse og kunnskap som benyttes i ledelse,
styrerom og politikk er absolutt en viktig forutsetning
for innovasjon. Dette er ikke konkrete nye prosesser eller
produkter, men forståelse som åpner flere muligheter for
innovasjon - indirekte innovasjon. Ettersom den vanlige
definisjonen av innovasjon ikke tar hensyn til hverken
indirekte, strategiske elementer som åpner for innovasjon eller innovasjon på makronivå, vil vi i CenSES bruke
en utvidet definisjon av innovasjon, som også inkluderer
disse elementene.
Figur 1 viser hvordan vi i CenSES forstår innovasjoner
ikke bare som den “klassiske” definisjonen om en konkret
løsning som kan brukes direkte inn i en enkelt-enhet,
men i en utvidet forstand. Dette innebærer at løsningen
eller kunnskapen kan enten brukes på mikronivå - for
en enhet eller enkeltperson, eller på makronivå - som
krever endringer på tvers av flere interessenter, gjerne
mellom industri, forvaltning og sluttbrukere. I tillegg kan
kunnskapen gi direkte forslag til konkrete endringer, eller
indirekte bakgrunnsforståelse som åpner for endringer.

Innovasjon på Mikronivå

Innovasjon på Makronivå

“Klassisk innovasjon” Konkret tiltak på enhet-nivå

Tiltak som krever
endring hos flere aktører

Innsikt eller
virkemidler på enhet-nivå

Innsikt eller virkemidler på
samfunnsnivå

Figur 1: 2x2-matrise som viser en utvidet forståelse av innovasjon som inkluderer innovasjon på makronivå, og indirekte innovasjon - innsikt i trender og virkemidler som vil være relevant for beslutningstakere i industri, regulering og forvaltning. Begge disse perspektivene er viktige grunnlag for at “klassisk innovasjon” (direkte innovasjon på mikronivå) kan skje i større skala.
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CenSES Innovasjoner
- Oversikt
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Hvordan utvikle smarte
energiløsninger?
- Anbefalinger til
implementering

Hvordan integrere humaniora i
Horizon Europe?
- 7 råd til energiforskning i
Europas forskningsprogram

Hvordan påvirkes
kjønnsdynamikken av smarte
energiløsninger i hjemmet?

Politikere og industri må
gå fra fokus på utrulling, til
domestisering av ny teknologi

Energi-medborgerskap
- Hvordan blir våre liv påvirket
av ny energiteknologi?

EMPIRE-modellen: Et nytt,
mer detaljert verktøy for
modellering av energisystemet

Prosumere i Norge
- Konsumenter som
bidragsytere i energisystemet

Modellering av usikkerhet for
kraftinvestorer
- Hvordan påvirker det
energisystemet?

Hva må til for at Norge skal bli
“Europas grønne batteri”?

Nullenergibygg: Hva blir
effekten for energisystemet av
en skandinavisk satsing?

Energietterspørsel i Norge fram
mot 2050
- Hva påvirker energiforbruk i
fremtiden?

Norsk CO2-avgift for fossilbiler
- En suksess for reduserte
utslipp
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Direkte innovasjon på
mikronivå

Indirekte innovasjon
på mikronivå

Indirekte innovasjon
på makronivå

Indirekte innovasjon
på makronivå

Feilslåtte svovelrestriksjoner i
skipsfart
- Miljøregulering gir høyere
klimagassutslipp

Samarbeid i forsknings- og
innovasjonssentre
- En guide for forskere og
brukerpartnere

Hvordan skape ny, grønn
industri i Norge?

Forretningsmodeller for
utviklingsland
- Hvordan selge elektrisitet til
verdens fattige og strømløse?

Integrere livsløpsperspektiv i
IA-modeller - Finnes skjulte
miljøkostnader i energiomstillingen?

Fornybare energikilder gir flere
miljøfordeler enn bare klima

Modellkobling: Hvordan henger
global utvikling sammen med
lokale energisystemer?

CenSES Energiscenarier
- Hvordan blir Norge påvirket
av global energipolitikk?

Blir miljøargumentet ved
fornybar energi borte med mer
energilagring og -overføring?

Hvor bærekraftig er fornybar
energi?
- Innspill til FNs miljøprogram
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Hvordan utvikle smarte energiløsninger?
- Anbefalinger til implementering
Utfordring

Type innovasjon: Direkte på mikronivå

En mulighet for hvordan man involverer aktive konsumere i å spare energi og bidra til fleksibilitet og mindre utbygging i energi-ystemet, er å tilby løsninger for smart
energibruk til private konsumere. Det har vist seg, blant
annet gjennom CENSES-forskning, at å utvikle løsninger
for denne typen interaksjon med konsumere er utfordrende. Løsningene kan ende opp med å bli for teknisk fokuserte, lite engasjerende og at brukerne slutter å
bruke hele eller deler av teknologien.

Beskrivelse: Konkrete anbefalinger til hvordan designere og systemplanleggere kan implementere
smarte energiløsninger blant konsumere
Kontaktperson:
Tomas Moe Skjølsvold, NTNU
(tomas.skjolsvold@ntnu.no)
Referanse: Ornetzeder, M. et.al (2018). Recommendations for researchers, designers and system
planners, MATCH EU Project

Løsning
Gjennom EU-prosjektet MATCH spunnet ut fra CenSES,
utviklet CenSES-forskere og partnere fra Østerrike og
Danmark, en rettledning for designere og systemplanleggere for vellykket utvikling av smarte energiløsninger
for konsumenter. Rettledningen er basert på studier av
lignende prosjekter rundt smartløsninger i Norge, Danmark og Østerrike, og har dermed en god basis av erfaring for fremtidige løsninger.
Rettledningen består av seks råd til designere og systemplanleggere;
1. Utvikle løsninger i tverrfaglige prosjektgrupper.

6

2.

Design av nye løsninger må ta utgangspunkt i sosio-tekniske forhold fra begynnelsen av – det vil si
å ta utgangspunkt i forskjellige brukssettinger og
forstå både sosiale og tekniske elementer.
Jobb med lokal forankring. Det finnes ingen «onesize-fits-all»-løsning, og spesielt for sosiale forhold
er det viktig å se løsninger i en lokal eller regional
kontekst. Dette kan gjøres ved å knytte seg til innbygger-initiativer eller allerede lokalt etablerte energi-relaterte løsninger, og ved å støtte lokalt etablerte aktører som kan bidra med å bygge støtte i
lokalsamfunn.
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3. Ikke overvurder effekten av pris-incentiver.

4.

5.

Å innføre et system basert på dynamisk prising spiller en rolle, men man kan ikke anta at konsumere er
helt prisrasjonelle. Effekten av prising kan like mye
være å gjøre brukere bevisst på viktige tiltak de kan
gjøre. Derfor bør ikke prisstrukturen være for kompleks, og ved å kombinere med synlig lokal strømproduksjon som f.eks. solceller, kan det gjøre konsumere mer oppmerksom og bevisst på energibruk.
Man må bruke tid på å bygge forståelse rundt prissetting for å få befolkningen til å stole på hvordan
pris-systemet fungerer, og løsningen bør promotere
tiltak som er enkle å gjennomføre for brukere.
Hvis konsumere skal bli prosumere, må man
fokusere på sosial læring. Dersom man ønsker å
balansere lokal produksjon og forbruk i husholdning eller nabolag gjennom f.eks. solceller og batteriløsninger, kan man enten bruke profesjonelle til å
skjøtte automatiserte løsninger for et nabolag, eller
at konsumere selv implementerer automatiserte
løsninger. I det siste tilfellet må man bruke tid på å
få til sosial læring gjennom pris og visualisering av
bruk og produksjon for å forstå hva som er effektive
tiltak.
Brukere spiller forskjellige roller, forstå hvordan
hver rolle fungerer. Ikke alle kommer til å respondere på samme måte til en løsning, så det finnes ingen
«triks» som kan få alle inn med samme bruksmøn-

6.

ster. Derfor er det viktig å forstå alle brukere, enten
i en familie eller et nabolag, og deres perspektiver
og interesser for at alle skal kunne bidra positivt. Under utvikling må man forstå brukerne som en mangfoldig ressurs, som man også kan lære fra.
Vær varsom ved planlegging av «aktive konsumere» i nasjonale energisystem-analyser.
Forskningen har vist at ulike initiativer lykkes bedre i
noen områder enn andre, og at replikering ikke nødvendigvis fungerer når man vil skalere opp. I tillegg
kan lokale preferanser spille inn rundt om smart-energi-tiltakene er positive eller ikke. Alle disse lokale
nyansene vil ikke kunne detaljeres i storsakala analyser, og ett vellykket prosjekt kan ikke nødvendigvis
skaleres til bidrag på nasjonal skala.

Potensial
Denne kunnskapen bidrar til bedre utvikling av smarte
energiløsninger – konsumenter som deltar som en aktiv
del av energisystemet og bidrar med balansering av
forbruk og som reduserer toppene i strømforbruket. Det
betyr at systemer raskere kan tilpasse seg variable kraftløsninger som sol- og vindkraft uten å måtte investere
i lagringsteknologi som batterier eller vannpumpeanlegg. I tillegg kan nettselskap unngå store økninger i
nett-investeringer for å takle toppene i forbruket, spesielt i distribusjonsnettet.
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Hvordan integrere humaniora i Horizon Europe?
- 7 råd til energiforskning i Europas forskningsprogram
Utfordring

Type innovasjon: Indirekte på makronivå

Horizon Europe er EU sitt neste store forskningsprogram
som vil gå fra 2021 til 2027, og vil bruke rundt €100 milliarder på forskningsprosjekter. Samfunnsvitenskapelig
og humanistisk (Social Sciences and Humanities, SSH)
forskning er viktig for å forstå sosiale, politiske, historiske
og psykiske elementer ved energiforskningen i fremtiden, men det er fortsatt et gap mellom denne forskningstradisjonen og strategisk energiforskning i dag.

Beskrivelse: Råd til utvikling av rammer og utlysninger for det fremtidige Horizon Europe-programmet, for å sikre at SSH-perspektiver blir inkludert på
riktig måte
Kontaktperson:
Tomas Moe Skjølsvold, NTNU
(tomas.skjolsvold@ntnu.no)
Referanse: Robison, R., Foulds, C. et al. (2018). Seven Principles for Energy-SSH in Horizon Europe:
SHAPE Energy Research & Innovation Agenda
2020-2030, Cambridge: SHAPE Energy

Løsning
Gjennom EU-prosjektet SHAPE Energy, deltok CenSES
i utarbeiding av råd til Horizon Europe. Gjennom dialog med over 10.000 interessenter ble det bygget opp
7 råd for fremtidig forskningsagenda for samfunnsvitenskapelig forskning innen energi, som innspill til det
fremtidige Horizon Europe-programmet.
1. Samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning (SSH-forskning) må være mer eksplisitt i
utlysninger i Horizon Europe-programmet, enn i
Horizon 2020. I det forrige programmet ble kun 4%
av midlene gitt til SSH-partnere, mens 96% av midlene gikk til teknisk forskning.
2. Kjernespørsmål i SSH-forskning må være dypt
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3.

integrert i tekniske energiprosjekter som vil løse
samfunnsspørsmål. Dette sikrer at forskningen er
relevant til målsetninger og øker sannsynligheten
for ekte gjennomslag. I tidligere programmer har
SSH-perspektivet i for stor grad blitt brukt til spredning og å skape oppmerksomhet, heller enn å bli integrert med helheten av forskningen.
Utlysninger gjennom Horizon Europe bør eksplisitt vise hvilke SSH-disipliner de fokuserer på,
og rapportere hvordan de gjør det. Ordleggingen
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4.

5.

6.

i utlysninger dikterer fagområdene den adresserer,
og bør være klar på hvilke disipliner de ønsker. Om
Horizon også rapporterer hvilke disipliner som blir
inkludert, kan man også sørge for en god spredning
av prosjekter over fagområder.
Europakommisjonen bør mer aktivt rekruttere
energi-SSH-ekspertise for paneler og i sine ekspert-databaser. Paneler har stor påvirkning på
hvilke søknader som blir støttet – alle paneler relatert til energiforskning, bør ha SSH-ekspertise inkludert. Databasene over fagpersoner dikterer hvilke forskere som blir invitert, og man bør jobbe for
å rekruttere flere med SSH-bakgrunn til disse databasene.
SSH bør være en del av konseptskissen for interdisiplinære energiprosjekt, ikke bare som et
verktøy for å skape «impact». Dagens søknader
inneholder både deler for konsept og impact, og det
er en tendens til at SSH-perspektiver bare blir en del
av «impact», dvs en mer formidlerfunksjon, i stedet
for å sette forskningsagendaen.
Energi-SSH-oppgaver bør gjøres av de med relevant bakgrunn og erfaring. Eksempelvis bør intervjuer og kvalitative undersøkelser gjøres av de
som kjenner forskningsmetodene for å hente inn og
analysere data på en god måte.

7. Kvalitative mål behøves for at Europakommis-

jonen kan forstå integreringen av SSH i energiprosjekter. Å redusere rapporteringen til enkle tall
rundt antall prosjekter, partnere og budsjetter er
ikke nok – man må spørre seg hvordan SSH-ekspertisen har bidratt i prosjekter, og hva slags resultater
det har gitt.

Bruk
Disse rådene sendes som innspill til Europakommisjonen
for utforming av fremtidig forskningsagenda, og har allerede hentet inn rundt 500 underskrifter fra europeiske
forskere i SSH-området.

Potensial
Horizon Europe-programmet blir et stort program, og
energiforskning får en stor andel av forskningsmidlene
i programmet. For forskning på fremtidens energi er det
viktigere og viktigere å integrere samfunnsvitenskapelige
perspektiver for å forstå kulturelle, sosiale, psykiske og
historiske elementer, og dermed styrke koblingen og
forståelsen av samspill mellom samfunn og teknologi.
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Hvordan påvirkes kjønnsdynamikken av smarte
energiløsninger i hjemmet?
Utfordring
En fremtidig mulighet for energisystemet, er mer samhandling mellom energiprodusenter og -leverandører,
og husholdninger – for å spare strøm, eller å endre vaner
for å redusere «strømtopper». For å forstå hvordan dette
samspillet kan fungere, må man også forstå hvordan en
teknologi fungerer i familien, som en viktig sosial kontekst for energibruk i husholdninger.
Hva er utfordringene når en familie sammen skal balansere det å endre energibruken sin og samtidig få gjort
alle praktiske gjøremål i løpet av en vanlig hverdag?

Løsning
I en masteroppgave i regi av CENSES, ble familiedynamikken og bruksmønstre rundt en smarthusløsning
studert. Arena for studien var Demo Hvaler og Demo
Steinkjer, hvor familier meldte seg frivillig til å starte å
bruke et nettbrett med info om strømforbruk for å forstå
og kunne endre bruksmønster for å effektivisere strømforbruket.
I undersøkelsen ble det oppdaget visse fellesnevnere og
rolletyper i bruken av løsningen. Rollene hadde sammenheng med kjønn ved at mennene og kvinnene i hushold-
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Type innovasjon: Indirekte på makronivå
Beskrivelse: Smarte energiløsninger blir forstått
på forskjellige måter innad i en familie, og kan
skape uenighet og konflikt, som påvirker bruken
og verdien av løsningene.
Kontaktperson:
Susanne Jørgensen, NTNU
(susanne.jorgensen@ntnu.no)
Referanse:
Skjølsvold, T. M.; Jørgensen, S.; Ryghaug, M. (2017).
Users, design and the role of feedback technologies in the Norwegian energy transition: An empirical study and some radical challenges. Energy
Research & Social Science.
ningen gjerne inntok hver sin rolle i bruk av løsningen.
Menn i husholdningen var gjerne teknologiinteresserte
og ble fokusert på energibesparelse, og tok en aktiv rolle
i å sette opp energibesparende tiltak, både for eget forbruk og for resten av familien. De var dermed initiativtakere og ble «energisjefer» i husholdningen, og satte opp
regler for når og hvordan forskjellige elektriske apparater
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kunne brukes. Eksempelvis hadde enkelte innført en regel om at man ikke kan sette på både oppvaskmaskin,
vaskemaskin og tørketrommel samtidig.
Kvinnene i husholdningen derimot, ble mer passivisert
av å få en «energisjef» i husholdningen, og brukte en
annen logikk for å få alle hverdagens oppgaver til å gå
opp. De mente gjerne at det var vanskelig å få til alle
daglige oppgaver, hvis man i tillegg må begrense når
man kan bruke elektriske apparater. Eksempelvis burde
klesvasken bli gjort unna når man har tid, i stedet for å
porsjonere den utover uka, og enkelte kvinner mente
at termostatene i huset var skrudd for lavt, selv om det
sparte strømkostnader.
Denne typen teknologier kan altså skape friksjon i en
brukersetting, hvor spesielt kjønnsroller spiller en rolle.
Utviklere av teknologi bør finne løsninger for å sikre at
hele familier blir adressert, gjerne ved å involvere en
større sosial og politisk kontekst som flere kan relatere
seg til, for at den skal fungere på best mulig måte. I studien ble teknologien brukt i begynnelsen med interesse og
påvirket noe endring av rutiner og innkjøp av nye energivennlige løsninger, men etter hvert sluttet den å tilføre
informasjon og ble mindre og mindre brukt. Teknologien
fikk endret noen av rutinene som var lettest å endre,
mens andre daglige rutiner gikk tilbake til det normale.

Bruk
Dette eksemplet har blitt tatt i bruk i en håndbok om
god bruk av kjønnsforskning, utgitt av Kilden for Kjønnsforskning, en organisasjon for kjønnsforskning finansiert
av Norges Forskningsråd. Her viser forskningen hvordan
kjønnsperspektivet kan gi verdi også for fremtidig energiforskning.

Potensial
For utviklere av smarte strømsystemer for forbrukere, er
det viktig å forstå hvordan slike teknologier kan bli brukt,
og hvilke barrierer de møter for å gi størst mulig effekt.
Dersom man klarer å utvikle løsninger som får med hele
familien på å endre strømforbruket, vil resultatene av
smartløsninger kunne bli bedre; større rutiner kan endres, og mer energibruk kan spares eller flyttes til bedre
tidspunkter på døgnet.
For både praksis og forskning er det også viktig å ta med
det sosiale perspektivet i en familie, fremfor å bare se på
økonomiske motivasjoner eller individuell psykologi, når
man jobber med løsninger i husholdningens omgivelser.
Spesielt kjønnsperspektivet i parforhold er viktig å forstå,
når det studeres løsninger i en husholdning.
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Politikere og industri må gå fra fokus på
utrulling, til domestisering av ny teknologi
Utfordring
For ombyggingen av fremtidens energiløsninger, må
det større teknologiske skifter til. Vi må gå fra teknologier basert på fossilt brensel, til teknologier basert på
utslippsfrie energikilder – og dette krever at mange interessenter vil måtte endre måten de handler på.
Hvordan burde politikere og større industrielle samarbeid jobbe for å forenkle inngangen til nye teknologier
i et samfunnsperspektiv – hvilke prioriteringer bør de
gjøre for å lykkes med endring?

Løsning
CENSES har studert prosessen og arbeidet fra politikere
og industri rundt arbeidet med fire nye teknologier for
å forstå hva som kan drive en stor endring på samfunnsnivå. De fire teknologiene som ble sammenlignet, er innføring av bilen i Norge fra 1800-tallet til moderne tid, utviklingen av vindkraft i Norge de siste 50 årene, samt de
nyere teknologiene for hydrogenbiler og karbonfangst
og –lagring.
Basert på eksempelet for bilen i Norge blir det vist at teknologien kan gå gjennom fire faser fra den er ny, til den

12

Type innovasjon: Indirekte på mikronivå
Beskrivelse: Industri og politikere har ofte et stort
fokus på utrulling av nye løsninger - men hva skal
til for at brukerne velger å adoptere de nye løsningene slik at de blir domestisert?
Kontaktperson:
Knut Holtan Sørensen
(knut.sorensen@ntnu.no)
Tomas Moe Skjølsvold
(tomas.skjolsvold@ntnu.no)
Referanse: Sørensen, K. H. (2014). Beyond Innovation – Towards an extended framework for analyzing technology policy. Nordic Journal of Science and
Technology Studies, vol. 1

er etablert: Innovasjon, utrulling, sosialisering og domestisering. Fasene innovasjon og utrulling handler om utviklingen av en teknologi, samt innsatsen som skal til for
å gjøre teknologien tilgjengelig for større deler av samfunnet. Men å etablere ny teknologi handler om mer enn
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det; det handler også om sosialisering og domestisering.
Sosialisering av en teknologi vil si prosessen med å få
en teknologi til å bli allment akseptert og rotfeste seg
som et reelt alternativ. Dette handler blant annet om å
fjerne «ulempene» ved ny teknologi – i eksempelet med
innføring av bilen er utbygging av veinettet til «bilstandard», en innsats for sosialisering.
Domestisering av teknologien vil si at teknologien ikke
bare er akseptert og brukt, men at den gir brukerne
merverdi over andre teknologier i forskjellige kontekster.
Brukere kan f.eks. utvikle egne praksiser for bruk av teknologien, eller teknologien gir brukerne nye impulser.
For å få en teknologi sosialisert og domestisert, må
politikere og andre påvirkere jobbe med mer enn bare
tekniske eller økonomiske spørsmål; de må jobbe med
teknologien sitt «image» i samfunnet. Man må se på befolkningen som mer enn passive konsumere som reagerer mest på økonomiske incentiver; dersom politikere
jobber med bevisstgjøring, kan borgere bli sterke deltakere i energi-omstillingen. Gjennom eksemplene med
hydrogen-biler og karbonfangst og –lagring, blir det vist
at politikken for disse teknologiene har fokusert for lite
på sosialisering, som kan gjøre teknologiene vanskeligere å innføre. Hydrogen-veien fra Oslo til Stavanger som
ble planlagt i HyNor-prosjektet, er et eksempel på feilet

strategi med for lite fokus på sosialisering og domestisering; det var for lite fokus på sluttbrukere og deres holdning og preferanser for hydrogenbiler.
Politikere burde derfor fokusere sterkere på det sosiale
aspektet rundt ny teknologi – både innen forskning og
utvikling, men også gjennom å bygge virkemidler og
bevisstgjøring av fordeler for befolkningen.

Potensial
Dersom man skifter fokus til å tenke mer på sosialisering og domestisering gjennom forskning, virkemidler og
kommunikasjon, kan innføring av nye teknologier gå raskere, og med færre «skjulte» hindre. Det kan også øke suksessraten for store samfunnsprosjekter for ny teknologi,
hvor overdreven fokus på teknologi og økonomi risikerer
at man glemmer å forstå sluttbrukeres holdninger.
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Energi-medborgerskap

- Hvordan blir våre liv påvirket av ny energiteknologi?
Utfordring
Energisystemet kommer til å møte mange utfordringer de neste 30 årene, med mer bruk av fornybar energi,
større utfordringer med variabel og ikke-regulerbar energiproduksjon, og et fortsatt behov for effektivisering
av energibruk. Mange påpeker at aktive konsumere kan
være én av flere tiltak for å dempe presset på energisystemet i fremtiden, gjennom å bruke mindre energi, produsere egen energi, eller bruke energi på andre måter.
Hvordan blir konsumere påvirket av ny teknologi i denne
typen omstillinger, når det gjelder tankesett, diskusjoner
og bevissthet om energi?

Løsning
CENSES har forsket på hvordan enkeltpersoner og grupper forholder seg til nye energi-teknologier; spesielt
elbiler, smarte energiteknologier i hjemmet, og private
solcellepaneler installert på private hus eller i regi av
nabolag.
Erfaringene fra disse studiene, er at teknologiene kan
være med på å stimulere til nye tankemåter – ikke gjennom teknologiene i seg selv, men i interaksjonen mellom
mennesker rundt teknologiene.
Elbiler stimulerer oss til å tenke over hva vi bruker energi på. Elektriske biler krever mer forståelse av hvordan
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Type innovasjon: Indirekte på makronivå
Beskrivelse: Ny energiteknologi påvirker oss i
det daglige, gjennom å stadig minne oss på problemstillinger og skape debatt om energi og klima. i CenSES har denne dynamikken blitt studert
rundt bruk av elbiler, smarthus-teknologier og distribuerte solcelleanlegg.
Kontaktperson:
Marianne Ryghaug, NTNU
(marianne.ryghaug@ntnu.no)
Referanse: Ryghaug, M.; Skjølsvold, T. M.; Heidenreich, S. (2018). Creating energy citizenship
through material participation. Social Studies of Science, vol. 48 (2)

man bruker dem – rekkevidde, dårligere ladeinfrastruktur og ladetid krever at man tenker mer over hva man
behøver, når man kjøper en elbil. Hva må man bruke bil
til, og kan man komme seg rundt med sykkel, gange
eller offentlig transport når bilen må lade seg opp til i
morgen? Det at batteristatusen vises kontinuerlig, kan
også bidra til at man tenker over hvordan man kjører for
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å spare energi, og at energibruk som abstrakt problem,
blir lettere synlig. I tillegg blir elbilen et samtaleemne i
sosiale situasjoner, hvor elbil-eiere ofte må forklare eller
forsvare hvorfor man har elbil. Det fører til at elbil-eiere
gjerne leser seg mer opp om større politiske energi- og
bærekraftspørsmål, for å kunne forklare sine egne valg.
Smarte energiteknologier gjør oss mer bevisst på
hvordan vi bruker energi. Gjennom å vise faktisk forbruk og å stimulere til å redusere energibruk og topplast,
kan smarte energiteknologier i en husholdning skape
nye arenaer for å diskutere energibruk i hjemmet. Da går
energibruk fra å være en statisk del av «bakgrunnen» til
livene våre, til ett av områdene hvor man kan være med
på å påvirke verden rundt oss. Likevel har det vist seg
at denne typen diskusjoner kan skape både skeptikere,
pragmatikere, samtidig som andre blir entusiastiske for
å gjøre endringer.
Lokale solcellepaneler bevisstgjør om hvordan energi produseres. Solcellepaneler eller andre fornybare strømkilder på private hus eller i nabolag, skaper en
lokal forankring for produksjon av energi. Den går fra
å være noe alle kan kjøpe fra en utømmelig kilde, til et
felles gode som fremmer aktiv involvering, gjennom synlighet og enkelt vedlikehold. Egen strømproduksjon kan
være et sterkere insentiv enn smarte energiteknologier
for å endre strømforbruket, siden man gjerne ønsker å
bruke sin egen strøm når sola skinner. Har man i tillegg
et felles solcelleanlegg med andre husholdninger, kan

det også skape en debatt lokalt om energi og strøm. Solcellepaneler er også en måte å kommunisere på til utenforstående for å bygge «image», som en politisk handling
for å vise en vei inn i fremtiden.
Det er imidlertid viktig å forstå begrensningene ved
teknologien. Når teknologier skal treffe enkeltindivider,
må ikke utviklere anta at det finnes en «one-size-fits-all»
- vi responderer på teknologi på forskjellige måter, og
trenger forskjellige løsninger for å kunne utnytte den på
best mulig måte. Teknologiene skaper heller ikke medvirkning i seg selv – men det prosessuelle rundt teknologiene som har blitt studert, måten de skaper debatt på
i prosessen rundt innkjøp, bruk og ansvarsfølelse, kan
skape økt forståelse.

Potensial
Dersom politikere og energi-investorer forstår og bruker
disse sosiale dynamikkene og arenaene som skapes
rundt ny teknologi, kan vi raskere og bedre involvere
konsumere i arbeidet med å omstille energisystemet. I
modelleringer av fremtidens energisystem står konsumer-fleksibilitet og energieffektivisering som et potensiale,
men med ukjent størrelse. Får vi til å utnytte dette potensialet ved hjelp av å forstå de sosiale dynamikkene,
kan innsikten spare store investeringer i produksjon og
utbygging av strømnett.
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EMPIRE-modellen: Et nytt, mer detaljert
verktøy for modellering av energisystemet
Utfordring
I tiårene som kommer, må energisystemet endres vesentlig for å kunne takle 1,5- eller 2-gradersmålet. I denne
utviklingen kommer mye av økningen i fornybar kapasitet til å komme fra variable energikilder som sol- og
vindkraft. Det gir oss nye utfordringer knyttet til hvordan
vi skal balansere energiforsyningen, og hvordan den skal
distribueres gjennom strømnett. For å forstå hvordan
dette kommer til å påvirke det europeiske energisystemet, må vi ikke bare se på kapasitet og produksjon, men
også på hvordan produksjon og etterspørsel varierer i løpet av en dag, uke eller måned. Dette krever modeller for
energisystem som kan håndtere både kortsiktig drift av
energisystemet, og langsiktige investeringer.

Løsning
Gjennom CENSES og LinkS-prosjektet finansiert av
NFR, ble EMPIRE-modellen (European Model for Power system Investment with Renewable Energy) utviklet,
en multi-horisont stokastisk modell for det europeiske
kraftsystemet. EMPIRE er utviklet for å håndtere utfordringene med variabel energiproduksjon knyttet til eksempelvis vind- og solkraft, og energietterspørsel i en
langsiktig investeringsmodell.
Det viktigste bidraget ved EMPIRE-modellen, er at den
håndterer både kortsiktige dynamikker knyttet til drift
av energiproduksjon, og langsiktige investeringsbeslut-

Figur 1: Beslutningstre for en multi-horisont stokastisk modell, med
strategisk og operasjonell usikkerhet, med økende tid mot høyre. De
lilla sirklene viser strategiske beslutningspunkter, og de oransje firkantene viser operasjonelle beslutningspunkter.
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Type innovasjon: Indirekte på makronivå
Beskrivelse: En ny stokastisk modell for modellering av det europeiske energisystemet, som håndterer både variable energikilder og samtidig en detaljert analyse for hvert land i Europa.
Kontaktpersoner:
Christian Skar, NTNU / Powel AS
(christian.skar@ntnu.no)
Asgeir Tomasgard, NTNU
(asgeir.tomasgard@ntnu.no)
Referanse: Skar et.al (2016). A multi-horizon stochastic programming model for the european
power system. CenSES Working paper 2/2016

ninger, som vist i figur 1. Fordelen med modellen er et
enklere beslutningstre, som gjør at modellen kan inkorporere mer komplekse sammenhenger enn tidligere
modeller, uten vesentlig økning i mengden utregninger
og datakraft.
Dette gjør at modellen kan modellere både på europeisk nivå, men også på for de enkelte landene i det
europeiske kraftsystemet, samtidig som den tar hensyn
til operasjonelle beslutninger for å takle flere variable
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energikilder. I tillegg kan den modellere det europeiske
transmisjonsnettet; behovet de enkelte landene har for
overføringskapasitet mellom hverandre.
EMPIRE-modellen bruker visse antakelser for å modellere
investeringer i fremtidens europeiske energisystem: perfekt konkurranse, uelastisk etterspørsel, kontinuerlige
investeringer, den modellerer aggregert kapasitet per
teknologi heller enn individuelle kraftverk, og den antar
eksakt kunnskap om fremtidige priser av olje, karbon og
fremtidig last.

Bruk

EMPIRE-modellen kan modellere responsen til energisystemet på innføringen av variabel vind- og solkraft, som
går inn i de operasjonelle beslutningene underveis fram
til 2050 – og viser hvordan energimiksen i fremtiden kan
ta hensyn til en større andel variabel produksjon.

Med en mer detaljert modell som både håndterer kortsiktig drift og langsiktige investeringer, blir det lettere å
gi gode råd for utvikling av energisystemet. Dette er viktig for fremtidig utvikling av energisystemet, med større
andel av variable energikilder, og for å forstå verdien av
fleksibilitet i det europeiske energisystemet.

EMPIRE-modellen har gjennom CenSES blitt brukt til
analyser med forskjellige forutsetninger for å beskrive
en optimal utvikling av det europeiske energisystemet,
og har gitt opphav til flere andre innovasjonsbidrag fra
CenSES.

Potensial

Figur 2 og 3: Noen resultater fra anvendelse av
EMPIRE-modellen for modellering av det europeiske
energisystemet:
Foreslått
utvikling av det europeiske
strømnettet (øverst), og
foreslått energiproduksjon
i 2050 (nederst). Kalkuleringene er basert på EU’s referansescenario publisert av
Europakommisjonen i 2013.

17

CENSES INNOVASJONSSTUDIE 2019

Prosumere i Norge

- Konsumenter som bidragsytere i energisystemet
Utfordring

Type innovasjon: Direkte på makronivå

Private boliger eller sameier som velger å produsere
noe elektrisitet selv, prosumere, begynner å bli mer vanlig i Norge. Sluttbrukere som investerer aktivt i strømløsninger selv, kan være med på å dempe behovet for
fleksibilitet og sentralisert strømproduksjon, og muligens senke behovet for utbygging av strømnett. Men
hvilke drivere ligger bak en utvikling med flere prosumere? Og hvordan kan forskjellige interessenter – regulatorer, strømselskaper, nettselskaper og myndigheter jobbe for å øke potensialet og nytten av prosumere?

Beskrivelse: Innspill til politikere, regulatorer
og kraftselskaper om utfordringer, potensiale og
muligheter for fremtidig integrering av energi-produserende konsumere i energisystemet i Norge.
Kontaktperson:
Ove Wolfgang, SINTEF
(ove.wolfgang@sintef.no)
Referanse: Wolfgang, O. et.al (2018). Prosumers’
role in the future energy system. CenSES Position
Paper 2018

Løsning
CENSES har utarbeidet et tverrfaglig position paper om
prosumere, som oppsummerer kunnskap om temaet fra
forskjellige fagbakgrunner, i samarbeid med brukerpartnere og FME-sentrene FME ZEN og FME CINELDI. Rapporten beskriver prosumere sine motivasjoner og roller,
tekniske forhold som påvirker prosumere, regulering og
insentiver for prosumere, lokale energisystem rundt prosumere og prosumere sin rolle i energisystemet.
Rapporten konkluderer med 8 viktige funn som kan
bidra til å forstå og promotere rollen til prosumere, og å
øke deres verdi for energisystemet som helhet:
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•

•
•
•

Nåværende prosumere i Norge har blitt mer
motivert av miljøhensyn, tekniske interesser og produksjon til eget forbruk enn av økonomiske insentiver.
Smart-målere i private hus har senket terskelen
for å bli prosumer.
Fortjeneste på investeringer (RoI) er lav for 		
dagens prosumere.
Batterier er per i dag ikke en kostnadseffektiv
måte å senke etterspørsel-topper med, det er billig-
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ere å bruke fleksibilitet i ventilasjon, varmekilder og
varmtvannstanker.
•
En kapasitets-basert nettleie som NVE har
foreslått, vil gjøre det mindre lønnsomt å investere
i solcellepaneler, men gi et større insentiv for å investere i fleksibilitet, som eksempelvis batterier. Sol
og vind som varierende fornybar strømgenerering
er komplementære, og økt mengde av én av dem vil
øke verdien av den andre for å gi et balansert tilbud
av strøm.
•
Reguleringer for energiløsninger i bygninger i
EU/EØS bør promotere kostnadseffektive løsninger.
Nesten-nullutslippsbygg (NZEBs) blir promotert,
men det er ikke klarhet i hvordan man definerer hva
som er et nesten-nullutslippsbygg, eller hvordan de
skal bygges hvis de ikke blir kostnadseffektive nok til
å konkurrere på pris. Dette bør arbeides med videre.
•
Den lokale tilbyderen av distribusjonsnett bør
være involvert i prosessen når en konsumer vil investere i et solcellepanel, for å unngå ustabilitet i strømforsyningen i et område.
•
En av hovedbarriérene for nye forretningsmodeller for prosumere er mangelen på regulatorisk
rammeverk, som kan skyldes mangelen på erfaring
om storskala markedsintegrering av prosumere.
For mer inngående forståelse av rådene, anbefaler det
å lese CENSES’ position paper «Prosumers’ role in the future energy system».

Potensial
Disse innspillene kan utløse konsumere sin evne og vilje
til investering i energisystemet, for å bidra til strømproduksjon, fleksibilitet og balansering lokalt. Dette kan gi
et godt bidrag til sentraliserte tiltak for mer grønn strøm
i Norge og Europa, og øke lokalt eierskap og konsumeres
bevissthet for energibruk.
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Modellering av usikkerhet for kraftinvestorer
- Hvordan påvirker det energisystemet?
Utfordring
Usikkerhet rundt subsidier, regulering og avgifter på
kraftproduksjon kan gi økte eller reduserte kostnader for
et kraftprosjekt, og gir investorer i kraftbransjen et ekstra
risikoelement som går inn i kalkylen for investering i nye
eller eksisterende kraftprosjekter.
For investeringer i både fossil og fornybar strømproduksjon kan dette ha stor påvirkning på om og når en investering er lønnsom, og hvordan et produksjonsmiddel
skal opereres og vedlikeholdes når investeringen er tatt.
I tillegg vil de høye kapitalkostnadene ved fornybare energikilder kreve en større forståelse av langsiktig inntjening, enn ved investering i fossile energikilder med større
andel operasjonskostnader.
Å gjøre en investering etter ett bestemt fremtidsbilde er
risikabelt, og ved å forstå usikkerheten som ligger i fremtiden, kan investeringene bli mer robust for fremtidige
endringer.
Dagens kraftmarkedsmodeller antar gjerne en viss fremtidig utviklingskurve i pris og politikk, heller enn å inkludere dette som ukjente variabler i en utregning – og slike
nye variabler er utfordrende å inkludere uten å gjøre en
allerede kompleks modell, for kompleks.

Type innovasjon: Indirekte på makronivå
Beskrivelse: Utvidelse av EMPIRE-modellen for å
forstå hvordan utviklingen av energisystemet vil
påvirkes av både kort- og langsiktig usikkerhet.
Kontaktperson:
Asgeir Tomasgard, NTNU
(asgeir.tomasgard@ntnu.no)
Referanse:
Mikkelsen, M.; Reiten, A. (2018). A Stochastic Capacity Expansion Model for the European Power
System. Masteroppgave, NTNU (Juni 2018).

Løsning
Gjennom en masteroppgave i CENSES våren 2018, ble
det utviklet en funksjon for å inkludere kortsiktig og
langsiktig usikkerhet i EMPIRE-modellen, noe som ikke
tidligere har blitt gjort. Dette gjøres gjennom både å legge til risiko i kapital-investeringer (CAPEX), men også ved
å legge til risiko i kostnaden av operasjon og vedlikehold

Figur 1: Scenarietrær for hhv langsiktig usikkerhet og kort- og langsiktig usikkerhet for en stokastisk multistage-modell,
som ofte brukes i andre modelleringsverktøy. Røde sirkler representerer investerings-avgjørelser, og blå firkanter representerer operasjonelle avgjørelser.
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(O&M). Ved utregninger av mange variabler og mange
scenarier, er den utviklede funksjonen effektiv med tanke på tidsbruk og datakraft, ved å forenkle problemet
uten å gi vesentlig endrede resultater (hovedresultatene
avviker med <0,35% sammenlignet med en modell uten
risiko-elementer). Modellen skalerer også bra med flere
langsiktige scenarier.
Modellen bruker et sett med input-parametre:
•
Dagens kraftsystem-infrastruktur
•
Tekniske spesifikasjoner for infrastruktur
•
Usikker kraftetterspørsel
•
Usikre værforhold
•
Politiske reguleringer
•
Variasjoner i oljepris
•
Usikker utvikling av kostnader for infrastruktur
Dette gjør at man kan forstå fremskrivninger av kraftsystemet i Europa også når rasjonelle investorer tar
høyde for endrede omgivelser. Den nye funksjonen gir
bedre resultater enn tidligere modeller for å modellere
usikkerhet, ettersom den viser en bedre tilpasning til
markedsbehov langt frem i tid, og lavere totale kostnader når risiko er tatt med i bildet. Den viser for eksempel
at politikere kan redusere kostnader til kapasitetsøkning
i kraftsystemet, ved å redusere usikkerhet om fremtidig
energipolitikk.

Noen resultater fra bruk av modellen viser f.eks. en påvirkning hvor kraft-investorer med en usikker fremtid
kan velge å «hedge» i systemet, dvs investere mer i lavutslipps-strømproduksjon, i et fremtidsbilde hvor man er
bekymret for økte kostnader for forurensning pålagt fra
politikere. I tillegg ser man med en usikkerhets-modell
en vesentlig større investering i lagringsmuligheter for
kraft og større kraftlinjeutbygginger, enn ved å bruke
konvensjonelle modeller. Til slutt viser den at teknologier
hvor tiden fra investeringbeslutning til faktisk operasjon
er kort, er mer verdifulle i et når fremtiden er usikker.

Potensial
Hvis disse metodene blir mer anvendt i energisystemanalyse, kan det tilføre analysene en ekstra dimensjon;
løsningene som foreslås blir mer robuste for endringer
i betingelser. Det vil også være lettere å modellere energisystemer som ligger nærmere et mulig fremtidsbilde.
Til slutt blir det lettere å redusere en kompleks usikkerhet
til et mer håndterlig tall for risiko, som er lettere å regne
inn i en økonomisk kalkyle for nye kraftinvesteringer.

Figur 2: Scenarietrær for hhv langsiktig usikkerhet og kort- og langsiktig usikkerhet for en stokastisk multihorisont-modell, som brukes i EMPIRE-modellen. Disse trærne viser et tilsvarende bilde som trærne i Figur 1, men kompleksiteten i tre (b)
i denne modellen er mindre enn tilsvarende tre i Figur 1, som bruker en multistage-modell.
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Hva må til for at Norge skal bli
“Europas grønne batteri”?
Utfordring

Type innovasjon: Indirekte på makronivå

Europas fremtidige energisystem må utvikle seg i en mer
fossilfri retning, styrt av reduserte klimakvoter for utslipp
i Europa. Norge og andre europeiske land investerer
store summer i FoU for å utvikle teknologi for karbonfangst og -lagring (CCS), og utvikling av vannkraft- og
vindkraft-prosjekter, som kan bidra til å balansere energisystemet i Europa. Hvordan vil disse teknologiene være
en ressurs for det fremtidige europeiske energisystemet?

Beskrivelse: Studie av hva som skal til i Norge og
Europa for at Norge skal bli en viktig leverandør av
fleksibilitet i det europeiske kraftsystemet.
Kontaktperson:
Christian Skar, NTNU / Powel AS
(christian.skar@ntnu.no)
Asgeir Tomasgard, NTNU
(asgeir.tomasgard@ntnu.no)

Løsning
Gjennom brukercaset «Fleksibel norsk energi som grønn
tjeneste for Europa», har CENSES brukt den utviklede EMPIRE-modellen til å gjøre beregninger for energisystemet
fram mot 2050, både med vellykket utvikling av CCS, og
uten CCS.
Resultatene viser at Norge kan ha mye å bidra med,
spesielt dersom vi lykkes å utvikle CCS-teknologien til å
være et reelt alternativ;

Referanse: Skar, C. et.al. (2018) Norway´s role as a
flexibility provider in a renewable Europe. CenSES
Position Paper 2018

•

Energisystemet vil kreve mindre utbygging av europeisk transmisjonsnett med CCS (Figur 1). I begge
scenarier, både med CCS og uten, vil et fremtidig energisystem kreve vesentlig utbygging av transmisjonsnettet, men med CCS vil utbyggingene kunne bli
mindre. Dette er også en viktig effekt for Norge, da

Figur 1: Utregnet fremtidig overføringskapasitet i Europa i 2050 sammenlignet med overføringskapasitet
i 2010. “Baseline” viser til scenariet hvor CCS blir en tilgjengelig teknologi, og “No CCS” viser til scenariet
hvor CCS ikke blir konkurransedyktig. Det blir altså større behov for utbygging av kabler dersom CCS ikke
blir tilgjengelig.
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•

•

Norge vil måtte ha vesentlig flere eksportkabler uten
CCS, enn med CCS. Den relative økningen i transmisjonskapasitet totalt i Europa fra 2010 (i nodene som
er undersøkt, en node per land), er 701% for et scenarie med CCS, og 811% for et scenarie uten CCS.
En vellykket utvikling av CCS kan minske behovet
for utbygging av offshore vindkapasitet i Norge (se
tabell). Offshore vind vil uansett kunne ta andeler i
energisystemet og bør utbygges i Norge, men blir
vesentlig viktigere for Europa om CCS ikke lykkes.
Norge vil uansett tjene på å investere i kapasitet for
vindkraft, og en liten økning i vannkraft-kapasitet.
Dersom vi ikke lykkes med CCS-utviklingen, vil energilagring gjennom pumpekraftverk være en god
investering.

Potensial
Å forstå hva som skal til for at Norge skal kunne bli Europas «Grønne batteri», gir et innspill til debatten om
fremtidig satsing på energi i Norge. Dette gjelder både
politikere og regulatorer, og kraftinvestorer og større
nettselskaper. Dette viser ett bilde for hvilke beslutninger
som må til for at Norge fortsatt skal være en energinasjon
i en fremtid med mindre fossile energikilder, og Norge
kan levere energi i form av ren, fleksibel elektrisitet.

Baseline 2050

2015

Baseline
2050

No CCS
2050

Hydro
Regulated

22

25

25

Hydro RoR

8

8

8

Pumped
Hydro

1

1

4

Wind
onshore

1

28

28

Wind
offshore

0

20

81

Tabell: Installert kapasitet (GW) i det norske energisystemet i 2050, i de to scenariene som ble undersøkt. “Baseline” viser scenariet dersom CCS blir
tilgjengelig, og “No CCS” viser scenariet uten CCS-teknologi.

No CCS 2050

Figur 2: Beregning av energi-produksjon i Europa fra i dag til 2050 (TWh), i «Baseline»-scenarioet med
vellykket CCS-utvikling (til venstre), og «No CCS»-scenariet uten bidrag fra CCS-teknologi (til høyre). I scenariet uten CCS-teknologi, vil mangelen på gass + CCS oppveies av bl.a. mer offshore vind-produksjon
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Nullenergibygg: Hva blir effekten for
energisystemet av en skandinavisk satsing?
Utfordring
EU innfører krav om at alle bygg skal være nesten-nullutslippbygg fra 2020. Men hvordan vil denne typen nye
bygg påvirke det totale energisystemet i Skandinavia,
med kapasitet i strømnett, strømpris og effekt på nye investeringer i kraftproduksjon?

Løsning
CenSES har forsket på implikasjonene av et eventuelt krav til nesten-nullutslippsbygg fra 2020, og fram
til 2050. CenSES har definert nesten-nullutslippsbygg
(nearly-Zero Energy Buildings, nZEB) som en svært energieffektiv bygning som produserer strøm fra solceller
til egen belysning og elektriske apparater, uten bruk av
energilagring gjennom batteri i bygget.
Hovedkonklusjonen er at dette vil kunne gjøres
uten større problemer i det skandinaviske strømnettet
grunnet den store mengden regulerbar vannkraft i det
skandinaviske systemet. I tillegg kan innføring av større
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Type innovasjon: Indirekte på makronivå
Beskrivelse: Oversikt over effekten av en nordisk
satsing på nullutslippsbygg, på det nordiske energisystemet.
Kontaktperson:
Pernille Seljom, IFE
(pernille.seljom@ife.no)
Karen Byskov Lindberg, NTNU
(karen.lindberg@ntnu.no)
Referanser:
[1] Lindberg, K. B. et.al. (2016) Large scale introduction of Zero Energy Buildings in the Nordic
Power System. 13th International Conference on the
European Energy Market (EEM), Porto: IEEE
[2] Seljom, P. et.al. (2017) The impact of Zero Energy Buildings on the Scandinavian energy system.
Energy, Vol. 118

CENSES INNOVASJONSSTUDIE 2019

mengder solcellekraft øke utnyttelsen av vannkraften
med 0,5% gjennom at de bidrar med strømproduksjon
på senvinter/tidlig vår, og minsker krav til reservekapasitet i vannkraftverk før vårsmeltingen.
Imidlertid vil det også ha implikasjoner for kraftinvestorer i Skandinavia fram mot 2050; dersom alle nye
bygninger fra 2020 som EU ønsker, samt enkelte rehabiliteringsprosjekter blir nZEB, vil denne typen bygg utgjøre rundt 50 prosent av bygningsmassen i 2050. Disse
byggene vil samlet i Skandinavia kunne produsere rundt
53 TWh med solstrøm, og reduserer oppvarmingsbehovet i Skandinavia med 18 prosent. For kraftinvesteringer er det viktig å påpeke at dette vil kunne senke
strømprisen og dermed hvilke investeringer som blir
lønnsomme. En så vellykket satsing på nZEB vil halvere
mengden lønnsom investering i vindkraft sammenlignet
med referansebanen i Skandinavia. De fleste av prosjektene som ikke lenger vil være lønnsomme, vil være lokalisert i Norge og Sverige. Danmark derimot, har mindre
alternativ i regulerbar vannkraft, og bedre muligheter til
å eksportere overflødig vindkraft til naboland, så der vil
nye vindkraftprosjekter fortsatt være lønnsomme.

Potensial
Denne kunnskapen hjelper oss med å forstå hvordan
en satsing på nullutslippsbygg vil påvirke utbygging
av strømnett og ny kraftproduksjon, som en veileder
til kraftselskaper, nettselskaper og kraftinvestorer ved
eventuelt nye reguleringer og politiske satsinger for nullenergibygg.
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Energietterspørsel i Norge fram mot 2050
- Hva påvirker energiforbruk i fremtiden?
Utfordring

Type innovasjon: Indirekte på makronivå

I overgangen til et grønnere energisystem, må aktørene
utarbeide langsiktige planer. For å kunne gjøre robuste
investeringer i infrastruktur og energiproduksjon og
mulighet for energieksport, er det viktig å forstå hva som
påvirker etterspørselen etter energi i Norge fremover. I
tillegg er det viktig å forstå hvordan de store sektorene
og forutsetningene, påvirker helheten i energibruk.
Hvordan vil Norges energibehov utvikle seg mot 2050,
sammenlignet med i 2010, i forskjellige sektorer?

CenSES har gjort en kartlegging av utviklingen av norsk
etterspørsel etter energi fram mot 2050. Studiet undersøkte fem scenarier for utvikling av etterspørsel, fra
de fire sektorene transport, bolig, tjenestesektoren og
industri. Scenariene tar utgangspunkt i forskjellige utviklinger innen energieffektivitet, industriell aktivitet, og
energipriser på det internasjonale markedet. I tillegg har
modellene brukt fremskrivninger for energibruk i transport fra Nasjonal Transportplan, og fremskrivninger for
befolkningsutvikling fra Statistisk Sentralbyrå. Brukerpartnere har vært tett involvert i arbeidet gjennom å gi

REF

Kontaktperson:
Kari Aamodt Espegren, IFE
(kari.espegren@ife.no)
Referanse: Espegren, K. et.al. (2015). Energy demand projections towards 2050. CenSES Position
Paper 2015

Løsning

Scenario

Beskrivelse: Utregning og fremskrivning av mulig
etterspørsel etter energi i Norge frem mot 2050, og
forståelse av energibruk innen sektorene bolig, industri, transport og service.

Energy
Industry
Efficiency Activity
implementation
Small

Present

REF-EE

High

LOW

High

Low

HIGH

Small

High

FROZEN

None

Present

Exogeneous
energy prices

Constant at
present level
Increasing
Constant at
present level

innspill til antakelser for modellene, for å gi et dekkende
løsningsrom for fremskrivninger.
I tabell 1 vises resultatene for de fem scenariene, med
tanke på etterspørsel etter energi til stasjonær bruk
(bolig, industri og næring), samt total energiforbruk og
elektrisitetsforbruk. Figur 1 viser CenSES’ fremskrivninger
sammenlignet med offentlige utredninger (NOU) fra
2006 og 2011, og Figur 2 og 3 viser hvordan etterspørselen etter energi fordeler seg på sektorer.

Change in 2050 compared to 2010
Stationary energy
demand

Energy use

Electricity use

+30 TWh (+13%)

+21 TWh (+18%)

-4 TWh (-2%)

+7 TWh (+6%)

+3 TWh (+2%)

-23 TWh (-10%)

-9 TWh (-8%)

+35 TWh (+22%)

+43 TWh (+19%)

+37 TWh (+33%)

+18 TWh (+11%)

+52 TWh (+23%)

+28 TWh (+25%)

+18 TWh (+11%)

Tabell 1: Oversikt over de undersøkte scenariene og endring i etterspørsel, energi- og strømbruk frem mot 2050. REF-scenariet er et scenarie som ligner på samfunnet i 2010, men med noe implementering av energieffektivitet i bolig og industri.
REF-EE er referanse-scenariet med sterkere fokus på energieffektivitet, LOW-scenariet betyr mer energi-effektivitet og mindre industri-aktivitet, samtidig som eksterne energipriser øker. HIGH-scenariet viser effekten av høy industri-aktivitet, mens
FROZEN-scenariet viser energibruk hvis ingen av parametrene endrer seg fra 2010 til 2050.
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Denne oversikten viser overordnede sammenhenger,
men rapporten viser også scenarier for utvikling innenfor hver av de forskjellige sektorene, som er relevant for
å forstå fremtidig sammensetning av etterspørsel (se
referanse i faktaboks). Det overordnede bildet for referanse-scenariet er at etterspørselen etter energi vil øke,
og at andelen av energien som leveres i form av elektrisitet vil øke.

Bruk

Potensial
Ved å ha et sett med mulige utviklinger, kan kraftinvestorer og regulatorer ta bedre avgjørelser, og forstå hvordan
bildet kan endre seg ved endringer i forskjellige sektorer.
Dette hjelper til med å se risikomomenter ved utbygging
av energisystemet, og hvilke investeringer som er robuste, også for endrende omstendigheter. Til slutt viser
rapporten hvilken påvirkning hver enkelt sektor kan ha
på energietterspørselen, som er et godt verktøy for regulatoriske og politiske beslutninger på sektornivå.

Kartleggingen har blitt tatt inn som kunnskapsgrunnlag
for blant annet NVE i forståelse og utvikling av det fremtidige energisystemet i Norge.

Figur 1: Energiforbruk i Norge, sammenligning
mellom CenSES’ scenarier og offentlige utredninger (NOU) fra 2006 og 2011. “Total” viser til
total energibruk, og “El.” viser til elektrisitetsbruk. CenSES’ estimater viser altså lavere økning i
total energibruk, og lavere økning i elektrisitetsbruk.

2.

3.

Figur 2 og 3: Total energibruk per sektor, statistikk fra 1975 - 2010, og fremskrivninger frem
mot 2050 med referanse-scenarioet. Figuren til venstre viser total energietterspørsel, og figuren til høyre viser energietterspørsel per innbygger.
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Norsk CO2-avgift for fossilbiler
- En suksess for reduserte utslipp
Utfordring
CO2-utslipp fra transportsektoren er vanskeligere å styre
og redusere for politikere enn utslipp i elektrisitetssektoren som har klimakvoter. Valg og bruk av transportmiddel gjøres av hver enkelt bruker, og økonomiske
virkemidler er bare én måte å styre valgene i en klimavennlig retning. Samtidig er det de globale bilprodusentene som avgjør hvilke biler som blir utviklet. Hvordan
kan et lite land likevel styre transportsektoren til å bli mer
klimavennlig, ved bruk av avgiftspolitikk?

Løsning
CenSES har forsket på utviklingen av norsk CO2-skattlegging av innkjøp og bruk av transportmidler, spesielt for
den norske bilparken. Resultatene viser at politikken har
fungert, men også at det er potensiale for å innlemme
også elbiler i det samme avgiftssystemet, for å unngå
«avgiftsfritak» for elbiler.
CO2-avgiften på nye biler som ble innført i 2007, har ført
til en sterkere nedgang i CO2-forbruk blant bensin- og
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Type innovasjon: Indirekte på mikronivå
Beskrivelse: Forståelse av hvordan den norske
CO2-avgiften har påvirket bilprodusenter og konsumere i Norge i retning en mindre karbonintensiv
bilpark.
Kontaktperson:
Gunnar Eskeland, NHH
(Gunnar.Eskeland@nhh.no)
Referanse:
Yan, S.; Eskeland, G. (2018). Greening the Vehicle
Fleet: Norway’s CO2-Differentiated Registration
Tax. Journal of Environmental Economics and Management, vol. 91

dieselbiler i Norge, enn ellers i Europa - rundt 80 prosent
av utslippsreduksjonen for fossilbiler kan tilskrives
CO2-avgiften alene.
Skattlegging for dette formålet etter klassisk økonomisk
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teori - gjennom skattlegging av bilbruk og ikke innkjøp,
ville kun vært mulig med veldig høye bompenger og
drivstoffavgifter, som ville vært politisk utfordrende i en
overgangsfase. I motsetning til i andre land er det norske
avgiftsystemet kontinuerlig økende med økende CO2, så
man tjener alltid på å kjøpe en litt mindre klimaintensiv
bil – i motsetning til stegvise «klasse-inndelinger» i andre
land. Dette er imidlertid problematisk på sikt; en mer klimavennlig bilpark gir lavere kostnader for å eie og bruke
bil, som på sikt igjen kan gjøre bilen mer attraktiv som
fremkomstmiddel. Dette kan politikerne motvirke gjennom å øke drivstoffavgiften, og innføre et mer sofistikert
system for veiprising.
I tillegg bør systemet gjøres helhetlig, slik at elbiler også
føres inn under samme avgiftsregime for å utvikle et
system hvor alle transportmidler har like vilkår. Med en
endring i målesystemet for CO2 for fossilbiler vil alle fossilbiler fremstå som mer CO2-intensive, som er en god
mulighet for å innføre også elbilene i det samme systemet, uten å fjerne eller redusere incentivene for å velge
elektrisk. Dette gjør at det økonomiske prinsippet om
teknologinøytralitet opprettholdes, så alle utslipp innen
transport regnes likt.

Potensial
Dette viser et godt eksempel for avgiftspolitikk hvor
et lite land som Norge kan styre både preferanser til
sluttkunder som er prisbevisste, men også ha en viss
påvirkning på utviklingen av tilbudssiden i et globalt
marked. Erfaringene fra CO2-avgiften er ikke automatisk
overførbare til andre bruksområder og andre land, men
gir et innspill til utvikling av avgiftspolitikk som stimulerer til klimavennlige produkter.
En vellykket reduksjon av forbruk av drivstoff i den norske
bilparken gjør også at myndigheter lettere kan introdusere virkemidler som økt bensinavgift, som etter klassisk
økonomisk teori vil være effektivt for å redusere utslipp
fra transportsektoren.
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Feilslåtte svovelrestriksjoner i skipsfart
- Miljøregulering gir høyere klimagassutslipp
Utfordring
I 2016 bestemte den Internasjonale Maritime Organisasjon (IMO) å innføre globale reguleringer for å redusere
svovelutslipp fra maritim sektor, med start i 2020. Det
medfører at skip enten kan fortsette å bruke tungolje
og bruke scrubbere for å redusere svovelinnholdet i eksosen, eller at de kan gå over til å bruke andre drivstoff
med mindre enn 0,5% svovel, som LNG, diesel eller tungolje prosessert for å redusere svovel.

Løsning
CENSES har forsket på implikasjonene av den nye globale
politikken mot svovelutslipp, i samarbeid med SFI Smart
Maritime. Det ble gjort gjennom å se på mindre lasteskip
(15.000 tonn last), mellomstore lasteskip (110.000 tonn
last) og store tankere (310.000 tonn last), og deres alternativer for å oppnå målet om maksimum 0,5% svovel i
eksosen. Analysen ble gjort ved å se på kostnaden av
diesel veiet opp mot tungolje med scrubbere for å finne
den foretrunke løsningen for svovelreduksjon for forskjellige skip. Deretter ble det gjort en analyse av den mest
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Type innovasjon: Indirekte på mikronivå
Beskrivelse: Med nye svovelrestriksjoner på skipsfart som skal innføres i 2020, vil større skip få et incentiv til å kjøre fortere, som øker totale utslipp fra
skipsfart.
Kontaktperson:
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(Gunnar.Eskeland@nhh.no)
Referanse: Lindstad, H.E.; Rehn, C.F.; Eskeland, G.
(2017) Sulphur abatement globally in maritime
shipping. Transportation Research Part D: Transport
and Environment, vol. 57
økonomiske måten å operere skipet, med utgangspunkt
i kostnad for investeringer og drivstoff.
• Tungolje og scrubbere er den billigste måten som
store skip kan redusere svovelutslippene sine, ettersom tungoljen er vesentlig billigere. Med høyere
drivstoffpriser vil denne effekten bare bli sterkere og
gjelde flere skip.
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•

•

•

Med lave drivstoffpriser (under 50 dollar per fat),
kan små tankere (15.000 tonn last) eksempelvis
skifte over til diesel, framfor å kjøpe scrubbere. Skip
som går på diesel, som er et dyrere drivstoff, vil ha
et incentiv til å kjøre 1-2 knop saktere, og dermed
redusere CO2-utslippene med 10-15% per tonn-kilometer. Likevel vil denne gevinsten bli oppveiet av
økte CO2-utslipp som oppstår når raffineriene må
produsere mer diesel.
Avhengig av tilbudet av svovelredusert tungolje,
kan både små og mellomstore skip (opp til 110.000
tonn last), spare på å bruke denne typen drivstoff. De
største skipene vil derimot tjene på å fortsatt bruke
vanlig tungolje med scrubbere.
Når et skip har gått til innkjøp av scrubbere, kan det
føre til at det blir kostnadsoptimalt å kjøre fortere,
som igjen øker drivstofforbruket og CO2-utslipp per
tonn-kilometer. Dette er fordi scrubberen har en kapitalkostnad som endrer kostnadsbildet for skipet
og gjør det mer økonomisk å få levert varer fortere.
Dersom skipene øker hastigheten som anslått, vil
det øke utslippene fra de største lasteskipene med
10-15%.

Totalt sett vil reguleringen om redusert svovelutslipp
fra tankere, kunne bidra til netto økte klimagassutslipp,
siden de store tankerne får incentiver til å kjøre fortere.
Dette viser et eksempel på politikk utviklet med gode
intensjoner, men som ikke har lagt nok vekt på å se aktørene sine egne incentiver og alternativer for utslipp.

Potensial
Denne studien ble gjort etter at svovelrestriksjonene ble
bestemt innført i IMO - likevel spiller den inn i debatten
rundt hvordan skipsfarten kan bli regulert på en måte
som både møter utslippsmål om svovel, og andre klimagassutslipp. Studien viser at man ved å legge restriksjoner på gamle, svovelintensive skip, faktisk kan intensivere
bruken av disse skipene for at de gir eierne mest mulig
verdi.
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Samarbeid i forsknings- og innovasjonssentre
- En guide for forskere og brukerpartnere
Utfordring
Samarbeid på tvers av industriaktører og forskningsinstitusjoner, har stort potensiale for å skape merverdi
gjennom å samle en større kunnskapsbase. Likevel ser vi
eksempler på at slike samarbeid er utfordrende – forskjellige interesser, forskjellige tilnærminger til spørsmål og
ulike tidsperspektiver er noen eksempler på utfordringer
i denne typen samarbeid. Hvordan kan man lykkes med
å utvikle gode samarbeid?

Løsning
CenSES har forsket på samarbeidsdynamikk i 15 vellykkede innovasjonsprosjekter som involverer bedrifter
og forskningsinstitusjoner. Tre faktorer er viktig for utvikling av samarbeidet; kognitiv (tankemåte), teknologisk (domene eller fagområde) og sosial nærhet (relasjonsbygging).
Spesielt viktig i en startfase er sosial nærhet - å bli kjent
i en mer uformell setting, og finne felles plattform utenfor arbeidet. Dette kan stimulere til mer nysgjerrighet og
moderasjon for ulikheter også innenfor arbeidet, og forenkle forskjeller i kognitive og teknologiske tankemåter
med tiden. Derfor er det viktig å utvikle strategier for å
stimulere sosial nærhet, spesielt mellom mennesker med
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Type innovasjon: Indirekte på mikronivå
Beskrivelse: Innspill til hvordan forskningssentre
bør jobbe for å utvikle gode samarbeid med brukerpartnere.
Kontaktperson:
Tomas Lauvås, Nord Universitet
(tomas.a.lauvas@nord.no)
Marianne Steinmo, Nord Universitet
(marianne.steinmo@nord.no)
Referanse: Steinmo, M.; Rasmussen, E. (2016). How
Firms Collaborate with Public Research Organisations: The Evolution of Proximity Dimensions in
Successful Innovation Projects. Journal of Business
Research, vol. 69
stor kognitiv ulikhet, eksempelvis mellom forskere og
mer drifts- og leveranse-fokuserte ingeniører.
For bedrifter som samarbeider med forskningsinstitusjoner, er det gjerne de større bedriftene med mer dedikert personell til forskning (med større kognitiv og til
dels teknologisk nærhet), som lykkes tidlig. Mindre bedrifter med større ulikhet til forskere og mindre erfaring
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med forskning kan imidlertid, gjennom å fokusere på
sosial nærhet med forskerne, bygge et godt forskningssamarbeid over tid.
For bedrifter som konkurrerer innen samme bransje, vil
det være stort potensiale for innovasjonssamarbeid, ettersom disse bedriftene har mye til felles gjennom stor
kognitiv og teknologisk nærhet, spesielt i samarbeid
mellom en mindre og en stor aktør som ikke direkte
konkurrerer. Dersom lederne av FoU-avdelingene i hver
bedrift er oppmerksom på å skape sosial nærhet rundt
innovasjonsoppgaven, kan disse bedriftene også unngå
spenninger som kan oppstå for konkurrerende bedrifter.

Bruk
Forskningen gjort gjennom CENSES har blitt tatt i bruk
for å forbedre samarbeid i nye FME- og SFI-sentre. Resul-

tatet er relevant både for FoU-ledere i industrien (små og
større selskaper), og for ledelsen i forskningsprosjekter
og –sentre.
I tillegg bør kunnskapen tas i bruk til utvikling av nye innovasjons-virkemidler fra eksempelvis Forskningsrådet,
for å stimulere til mer innovativt samarbeid mellom industribedrifter og økt fokus på relasjonsbygging i innovasjonsprosjekter.

Potensial
Kunnskapen kan føre til mer fruktbart innovasjonsarbeid, både mellom forskningsinstitusjoner og industri,
men også mellom industribedrifter i samme bransje.
Dette kan øke innovasjonstakten og dermed gi en raskere grønn omstilling.
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Hvordan skape ny, grønn industri i Norge?
Utfordring

Type innovasjon: Indirekte på mikronivå

I Norge er oljeindustrien økonomisk viktig – men i tiden
fram mot 2050 og 2100, vet vi at den kommer til å bli
mindre og mindre sentral. Hvordan kan Norge skape nye
industrieventyr innen energisektoren, også i en fremtid
med mindre olje?

Beskrivelse: Råd til forretningsutvikling for ny industri innen bærekraftig energi, og for politiske
virkemidler og næringsvirkemidler rettet mot
bærekraftig energi

Løsning

Kontaktpersoner:
Øyvind Bjørgum, NTNU
(oyvind.bjorgum@ntnu.no)

CenSES har forsket på norske og nord-europeiske
oppstartsbedrifter og større aktører innen offshore vind
og bølge- og tidevannskraft, to områder hvor teknologien nærmer seg modenhet, men markedet fortsatt ikke
er velutviklet.
Innspill til industri og oppstartsselskaper: Forskningen har vist at selskaper som er gode til å finne partnere utenlands og få markedstilgang i de mest utviklede
markedene, har bedre forutsetninger for å lykkes. I tillegg
er det viktig for oppstartsselskap å hele veien finne gode
partnere og investorer. I en tidlig fase kan det være lettere
og mer fleksibelt for en teknologisk oppstartsbedrift å
samarbeide med små selskaper. For selskaper med lange
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Markus Steen, SINTEF
(markus.steen@sintef.no)

utviklingsløp, som energiselskaper, kan det i senere faser
derimot være en fordel å samarbeide med industrielle investorer heller enn tradisjonelle venture-investorer, som
gjerne har et kortere investeringsperspektiv og ikke vil
følge lange utviklingsløp.
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Innspill til politikere og virkemiddelapparat: Det er
viktig å samkjøre norsk politikk for industri og energi –
incentiver for å motivere til redusert klimapåvirkning,
kan gjøres også med tanke på å utvikle ny norsk industri.
Prioritér incentiver for forbrukere og produsenter i en slik
retning at vi satser på klimaløsninger som også gagner
norske selskaper. Viktigheten av incentivordninger for ny
industri har vi sett gjennom utviklingen av elbiler i Norge,
og også gjennom elektrifisering av skipsfarten – hvis du
vil selge batteripakker til skip, bør du være lokalisert i
Norge. Vi trenger at slike tiltak er enda mer målrettet for
nasjonal industriutvikling.
Dersom politikere ønsker å utvikle nye norske industriområder, er det viktig å bidra med mer enn oppstartsmidler. Det bør i tillegg gjøres tiltak for å ha riktige støtteordninger gjennom hele oppstarts-, utviklings- og
kommersialiseringsløpet for bedrifter, gjennom offentlig
støtte og private investeringsmuligheter. I tillegg krever det at man tenker på hele verdikjeden i denne typen
nye industrier – spesielt for del-leverandører i vindkraft.
Norske selskaper har eksempelvis bidratt med en relativt liten andel av teknologien til bunnfaste offshore
vind-prosjekter, men bidratt med en stor andel av teknologien til flytende offshore vind-prosjekter. Her ligger det

et potensiale for en ny industri i Norge. Men dersom vi
skal få det til, er det viktig for norske leverandører å få
pilotprosjekter i hjemmemarkedet, så man får verifisert
teknologien.

Potensial
Utvikling av helt nye industriområder i Norge, som kan
gjøre overgangen fra en oljebasert økonomi til en grønn
økonomi, lettere for velferdsstaten. Dette vil være viktig
i «det grønne skiftet» innen næring i Norge, hvor mange
arbeidsplasser i oljen vil måtte erstattes, og Norge sitter
på god kompetanse spesielt innen offshore-teknologi
som kan brukes i nye sammenhenger. Flytende offshore
vind er et område som spesielt vil kunne ha et industripotensiale i Norge.
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Forretningsmodeller for utviklingsland

- Hvordan selge elektrisitet til verdens fattige?
Utfordring
4 milliarder mennesker på jorda lever i fattigdom, og
representerer den såkalte «Base of the Pyramid» (BoP).
Entreprenører som selger og leverer energiløsninger til
denne gruppen har en spesiell utfordring; de har ikke
et utviklet kapitalmarked, dårlig infrastruktur, høy usikkerhet og lovregulering som kan skifte raskt. Direkte
konkurrenter er gjerne få, men bruk av parafin til lys og
lange reiser for å sanke ved eller lade mobiltelefon er
vanlige substitutter.
I et marked av denne typen, kan en bedrift både prøve å
tilpasse seg konteksten i markedet, men også forsøke å
selv påvirke sine egne omgivelser, ettersom man er tidlig
inne i et marked i utvikling. Hvordan kan selskaper både
klare å passe inn i omgivelsene sine, og samtidig jobbe
med å utvikle omgivelsene for å utvikle kundene sine?

Løsning
CenSES har studert utviklingen av forretningsmodeller
for bedrifter som selger strøm-løsninger til mennesker i
«Base of the Pyramid» (BoP) i rurale India, et marked med
relativt lav betalingsvillighet, stor usikkerhet knyttet til
lovgivning og lokal økonomi og dårlig infrastruktur. Dette
er et «worst case»-marked for energi-entreprenører, og
kan gi verdifulle bidrag til entreprenører i markeder i utvikling også i I-land – eksempelvis for offshore vind eller
bølgekraft. Ut fra denne settingen har det dukket opp
viktige læringspunkter:
For entreprenører:
• Entreprenører i BoP-bedrifter behøver ikke å ha
de objektivt «mest verdifulle» ressursene, som
man vanligvis argumenterer for i strategi-forsk-
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Type innovasjon: Indirekte på mikronivå
Beskrivelse: Utvikling av forretningsmodeller for
salg av elektrisitetsløsninger til verdens fattigste
(bunnen av pyramiden, BoP)
Kontaktperson:
Vegar Lein Ausrød, NTNU / Aarhus Universitet
(vlaus@au.dk)
Vivek Sinha, NTNU
(vivek.sinha@ntnu.no)
Referanser:
[1] Ausrød, V.; Sinha, V.; Widding, L. Ø.; (2017). Business model design at the Base of the Pyramid. Journal of Cleaner Production, vol. 162
[2] Ausrød, V. (2017) It takes two to tango: mobilizing strategic, ordinary and weak resources at the
Base of the Pyramid. Journal of Strategic Marketing
vol. 26

ning – eksempler på slike ressurser er teknologi,
kompetanse, partnere eller finansielle ressurser. Det viktigste er hvordan man får mobilisert
ressursene i konteksten – om ressursene passer til konteksten, men spesielt hvordan konteksten kan få ressursene til å bli mer verdifulle.
For eksempel ansatte case-bedriften Husk Power Systems (Bihar, India) først «de smarteste» fra
topp-studier i indiske byer, men de klarte ikke å tilpasse seg andre arbeidsforhold, lokal kultur og fattigdommen på landsbygda. I stedet ble det rekruttert lokale, utrente ansatte, som i større grad klarte
å tilpasse seg denne typen kontekst, bl.a. ved å ha
bedre kontakt med innbyggerne i landsbyene. Dette
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•

•

var ansatte som objektivt var lette å få tak i og med
mindre kompetanse, men som klarte å vokse inn i
rollen. I tillegg var teknologien for energiproduksjon
basert på lokale deler, som har vesentlig lavere effektivitet enn vestlig teknologi, men vedlikehold kunne
gjøres av lokale ansatte med lokalt tilgjengelige reservedeler.
En forretningsmodell må utvikle seg med bedriften.
Ved å godta og planlegge for å endre forretningsmodellen over tid, kan en entreprenør både få en
bedre start og en raskere vekst enn dersom man
jakter den ene, «perfekte» forretningsmodellen.
Case-bedriften startet med én forretningsmodell hvor de opererte kraftverk selv, deretter en
forretningsmodell hvor de med-finansierte lokale
«franchisetakere» som drev egne kraftverk. Gjennom disse forretningsmodellene lærte de hvordan
man driver kraftverk, og de fikk vist lokale banker
at å finansiere denne typen «franchisetakere», er
lønnsomt og mindre risikofylt enn bankene hadde
trodd. Den «endelige» forretningsmodellen lot lokale entreprenører kjøpe kraftverk, finansiert gjennom
lån fra lokale banker. Den siste modellen ville vært
vanskelig eller kostbar å oppnå uten å ta i bruk de to
første forretningsmodellene – de formet konteksten
som den tredje forretningsmodellen utnytter.
I markeder i utvikling, er det viktig å ikke forhaste
videreutvikling eller oppskalering av en forretningsmodell – man må bruke tid på å utvikle både bedriften og konteksten utenfor, så bedriftens ressurser
kan brukes best mulig i omgivelsene. Dette krever
tid – særlig å endre konteksten man arbeider i – og
kan gjøre at man utsetter skalering av virksomheten
til omgivelsene er klare. Likevel bør man drive forretningsvirksomhet for å lære om drift og «lære bort»
hvordan ting gjøres til omgivelsene, for å komme
raskere til skalering.

For investorer:
I tillegg til de ovennevnte effektene, som også bør gjelde
for investorer, bør en investor i BoP vurdere flere aspekter:
• Investorer som investerer i BoP-bedrifter, må forvente en lengre investeringshorisont enn med tilsvarende prosjekter i I-land. Oppsiden er at en vellykket
bedrift vil bli mer robust over tid når den har lyktes
med å tilpasse seg lokale omgivelser, enn i I-land
hvor konkurransen er større.
• Investorer bør være oppmerksom på hvilke ressurser de ønsker å tilføre bedriften – ressurser som ikke
har potensiale til å passe like godt i konteksten, kan
være mer verdifulle i andre sammenhenger. Å overføre eksempelvis en forretningsmodell eller teknologi fra ett BoP-land til et annet, behøver ikke å være
vellykket.

Potensial
Dersom entreprenører lykkes med å tilby strømløsninger
til Bottom of the Pyramid-kunder, vil det kunne føre til
økt produktivitet og velstand for husstander i ekstrem
fattigdom i utviklingsland, og reduksjon av bruken av
brann- og helsefarlig parafin. Det kan gjøre at de fattigste i u-land kan hoppe over «fossilalderen», og gå rett fra
et gammeldags sanke-samfunn til et miljøvennlig industrisamfunn.
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Integrering av livsløpsperspektiv i IA-modeller
- Finnes skjulte klimakostnader i energi-omstillingen?
Utfordring
Integrerte assessment-modeller (IA, også kalt klimavernmodeller) som eksempelvis GCAM, foreslår kostnadsoptimale langsiktige strategier for å nå globale utslippsmål
med klimavennlige energikilder. Modellene tar imidlertid ikke hensyn til eksempelvis energien som kreves for å
produsere nye fornybare energikilder, som solceller eller
vindturbiner. Denne utfordringen vises også i den offentlige debatten; skeptikere av fornybar energi kan ofte
mene at det ligger skjulte utslipp i satsingen på fornybare energikilder, grunnet produksjon og utrulling.

Løsning
Forskere i CenSES har, i samarbeid med forskere fra bl.a.
Potsdam Institute for Climate Impact Research, begynt å
integrere livssyklusanalyse gjennom THEMIS-modellen, i
IA-modeller som eksempelvis GCAM. Dette ble først gjort
gjennom å finne energimengden som
må til for å bygge og drive et kraftverk
fra i dag til 2050.
Disse tallene ble så brukt i modeller for å
forstå total energibruk og klimagassutslipp for antatt klimavennlige teknologier for elektrisitetsproduksjon fram mot
2050, dersom verden skal nå 2-gradersmålet. Der ble det i tillegg anslått en
effektivisering gjennom teknologisk utvikling, som spesielt påvirker tallene for
solkraft, men også energikostnadene
ved å produsere stål og andre materialer som brukes i de ulike kraftanleggene.
I det totale utslippsregnskapet kom
kjernekraft, vindkraft og solkraft ut som
vinnerne, mens spesielt bioenergi, men
også vannkraft (usikre estimat) og fossile energikilder med karbonfangst og
lagring (CCS), forårsaker høyere utslipp.

Type innovasjon: Indirekte på makronivå
Beskrivelse: Sammenkobling av THEMIS-modellen for livssyklusanalyse, med den globale klimavernmodellen GCAM
Kontaktperson:
Anders Arvesen, NTNU
(anders.arvesen@ntnu.no)
Referanser:
[1] Pehl, M. et.al. (2017) Understanding future emissions from low-carbon power systems by integration of life-cycle assessment and integrated energy
modelling. Nature Energy, 2 (12)
[2] Arvesen, A.; Luderer, G. (2018) Deriving life cycle
assessment coefficients for application in integrated assessment modelling. Environmental Modelling
& Software, vol. 99

Bruk

Potensial

Denne metoden vil kunne brukes i klimavernscenariomodellene som blant annet IPCC baserer seg på, til bedre forståelse av hva som skal til for å nå temperaturmål i
fremtiden, enten 2-gradersmålet eller 1,5-gradersmålet.

Gjennom å forstå indirekte utslipp gjennom nye teknologier, kan man gi mer presise svar på hvordan energisystemet bør se ut i fremtiden – resultatene fra disse
undersøkelsene kan eksempelvis vise at vind- og solkraft
bør bli enda mer foretrukket enn i dagens modeller.

38

CENSES INNOVASJONSSTUDIE 2019

Fornybare energikilder gir flere miljøfordeler
enn bare klima
Utfordring
For å løse klimautfordringen, må vi jobbe for å øke andelen klimavennlige teknologier, gjennom store endringer og investeringer i energiproduksjon og infrastruktur.
Denne typen store endringer, medfører også store endringer i drift og oppstart av nye kraftverk, som kan gi indirekte påvirkninger på lokalmiljø, menneskelig helse og
tilgang på ressurser. Hvilken type påvirkning vil et slikt
skifte ha, i positiv eller negativ retning?

Løsning
CenSES har forsket på indirekte påvirkning av forskjellige
energikilder - på faktorer som forbruk av råvarer, bruk av
landområder til energiproduksjon, forgiftning for miljø
og mennesker, forsuring, partikkelutslipp mm. Gjennom
langvarig forskningsinnsats, har forskerne etter hvert
kunnet utvikle sammenligningsmetoder som kan evaluere påvirkningen av forskjellige teknologier med et felles sett med kriterier.
Sammenligninger viser at kjernekraft og
fornybare energikilder gjerne bruker en
større mengde metaller enn fossil kraft,
men at de vinner innen de fleste andre
miljøpåvirkninger. Kraft fra biomasse
har derimot små eller ingen miljøfordeler sammenlignet med fossile energikilder. Et annet viktig moment er at
produksjonen av fornybare energikilder
er det som setter det virkelige miljøfotavtrykket, som belyser at riktig valg av
teknologi er enda mer viktig for fornybar kraft, enn for fossil kraft.
For menneskelig helse blir lignende effekter observert; vind, solkraft, vannkraft
og kjernekraft gir lavere luftforurensing
og gifter, mens også klima-komponenten ved fossilkraft har negativ påvirkning
på helsen vår.

Type innovasjon: Indirekte på makronivå
Beskrivelse: Når vi ønsker en bred omlegging av
energisystemet, er det viktig å forstå indirekte effekter av fornybar energiproduksjon på helse, miljø
og globale utfordringer.
Kontaktperson:
Edgar Hertwich, NTNU / Yale
(edgar.hertwich@yale.edu)
Referanser:
[1] Gibon, T. et.al. (2017) Life cycle assessment
demonstrates environmental co-benefits and
trade-offs of low-carbon electricity supply options.
Renewable and Sustainable Energy Reviews vol. 76
[2] Gibon, T. et.al (2017) Health benefits, ecological
threats of low-carbon electricity. Environmental Research Letters 12

Potensial
Å forstå indirekte og skjulte påvirkninger på helse og
miljø, gir en mer helhetlig forståelse og spiller inn andre
argumenter rundt sammensetningen av fremtidens energisystem. Dette gir nye argumenter for politikere og
industri i offentlige debatter, for satsing på forskjellige
fornybare energikilder.
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Modellkobling: Hvordan henger global utvikling
sammen med nasjonale energisystemer?
Utfordring
Hvordan kan Norge delta i det globale grønne skiftet, og
hvilken plass kan Norge ha i fremtidens energisystem?
Dette er spørsmål man kan finne svar på ved å forstå
sammenhengen mellom politiske avgjørelser, og optimalisering av energisystemer, gjennom eksempelvis å
koble sammen policy- og energisystemanalyse. Men de
to typene analyser krever modeller som er bygd på forskjellig metodikk; Mens policy-analyser krever modeller
som beskriver beslutninger mer på en regelbasert måte,
er energisystemmodeller vanligvis detaljrik og resultater
er basert på en systemoptimalisering. Anbefalinger for
norsk policy-utvikling og regionale utviklingsstrategier
krever begge kvalitativ og kvantitativ analyse i en global
setting.

Type innovasjon: Indirekte på makronivå
Beskrivelse: Sammenobling av den globale
politiske modellen GCAM, med de regionale modellene EMPIRE (investeringsmodell) og EMPS (kraftmarkedssimulator)
Kontaktperson:
Stefan Jaehnert, SINTEF
(stefan.jaehnert@sintef.no)
Referanse:
[1] Bakken, B. et.al. (2014). Linking global and regional energy strategies. Trondheim: Sintef Energi
[2] Skar, C. (2016). Modeling low emission scenarios
for the European power sector. Trondheim: NTNU.

Løsning
Gjennom CenSES og det tilknyttede prosjektet LinkS, har
forskere utviklet metoder for å koble Integrated Assessment (IA)-modeller med energisystemmodeller. IA-modeller som GCAM har muligheten til å definere politiske
tiltak som input til modellen. Fundamentale teknologiorienterte modeller, som ofte brukes for å analysere
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utviklingen av energisystemet, tar vanligvis hensyn til
enklere politiske virkemidler; begrenset til justering av
inngangsparametere som CO2-avgifter, drivstoffpriser,
etterspørsel osv. Koblingen av policy-analyser og energisystemmodellering ble gjort med en flerstegs metodikk, både kvantitativ og kvalitativ:
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1. Spesifikke politiske tiltak ble introdusert i GCAM

(globalt karbonmarked, regionalpolitikk for reduksjon av drivhusgassutslipp, fornybar energi, energieffektivitet etc.)
2. Deler av resultatene fra GCAM-analysene ble brukt
som input til de regionale energisystem-modellene.
3. Resultater fra de regionale modellene blir diskutert
i en politisk sammenheng, for å forstå sammenhengen mellom norske politiske virkemidler og utvikling
av energisystemet.
Spesielt steg nummer to krever mye modellforståelse
og tilpassing av resultater fra IA-modellen til regionale
modeller i henhold til tids- og geografisk oppløsning og
mulige forskjellige analysehorisonter.
Basert på analysen, utviklet forskerne innledende
politiske tiltak, kvantifiserte disse i en numerisk prosess
på flere nivåer og deretter diskuterte utfallet på både
globalt og regionalt nivå. Hovedkonklusjonen er at bottom-up, regionalt uavhengige politiske tiltak kan gi betydelige klimaendringende resultater på global skala. Tre
trinn kan bli brukt til å identifisere hvordan individuelle
regioner kan bidra til å bekjempe klimaendringer:
1. Identifisere forankringen av regional klimapolitikk
2. Koblinger og fordeler i klimapolitikken
3. Samspill mellom økonomiske og politiske tiltak i og
mellom regioner

Potensial
Ved å bedre forstå sammenhengen mellom nasjonal eller regional politikk og utvikling på global skala,
kan denne typen analyser gjøre det lettere for regionale politikere og påvirkere å påvirke global utvikling.
Det kan i tillegg brukes av energiinvestorer, for å
forstå samspill mellom politikk på nasjonalt og regionalt nivå, og utvikling av energisystemet i regioner.
Ved å forstå sammenhengen mellom politiske
virkemidler og økonomiske og andre tiltak, kan man
finne tiltak med gjensidige fordeler på flere nivå, både
politisk og økonomisk. Analyser av “Global 20-20-20-scenariet” med modellene viser eksempelvis at regionale
politiske tiltak kan bidra vesentlig til å nå globale mål,
selv uten et globalt karbonmarked.
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CenSES Energiscenarier

- Hvordan blir Norge påvirket av global energipolitikk?
Utfordring

Type innovasjon: Indirekte på makronivå

Verden kan stå overfor et stort skifte i energisystemet,
og Norge som energinasjon og norske kraftinvestorer
må forstå hvordan Norge kan delta i dette skiftet. Hvilken plass Norge og Norden kan få i fremtidens energisystem, kommer an på utviklingen internasjonalt - i politikk,
økonomi, handel og teknologiinvesteringer. Men hvordan vil den internasjonale utviklingen bli, og hvordan
kan Europa, Norden og Norge posisjonere seg?

Beskrivelse: Utvikling og modellering av resultater i Europa og Norden av global utvikling innen
klima- og energispørsmål
Kontaktperson:
Stefan Jaehnert, SINTEF
(stefan.jaehnert@sintef.no)
Referanser:
[1] Jaehnert, S. (2016). CENSES Energy Scenarios:
Design Process and Scenario Description. Trondheim: Censes Report
[2] Jaehnert, S.; Schäffer, L. E. (2019). Scenario quantification and pathways for the power sector in Europe until 2050. Trondheim: Censes Report

Løsning
CENSES har gjennom en «bottom-up»-prosess med
brukerpartnere, utviklet scenarier for utforming av fremtidig energi- og klimapolitikk i Norge og Europa frem
mot 2030 og 2050. Prosessen ble gjennomført ved å
hente inn brukerpartnere sine oppfatninger om usikkerheter og valgmuligheter for fremtidig energipolitikk, og
å strukturere disse i mulige strategier og mulige utfall for
fremtiden.
Basert på den kollektive erfaringen blant brukerpartnerne, ble det utviklet fem scenarier (figur 1), som sammen definerer et utfallsrom for fremtidig politikk. I den
senere analysen ble to av disse fremtidsbildene spesielt
studert, gjennom klima- og energisystemanalyser:
• Green Globe definerer et samfunn med høy grad av
globalisering, internasjonalt samarbeid og fokus på
alle nivåer på lavutslipp, helt fra lokalt til internasjonalt nivå, og fra politikere, bedrifter og borgere.

•

National ways er et samfunn hvor internasjonalt samarbeid og økonomisk vekst går ned, og hvert land
setter sine egne krav og tiltak for å redusere utslipp.

Energiscenariene viser et spenn av ulike utfall for hvordan verden kan utvikle seg, og danner bakgrunnen for
hvordan Norge skal utvikle sin egen energipolitikk i
fremtiden. For Norges del finnes også forskjellige strategier, hvor de største valgene for norsk politikk er; skal
vi eksportere energi, eller bruke energien (i industri) i
Norge, og skal vi ha sterke politiske klimakrav nasjonalt,
eller svakere klimakrav? Dette gir et utfallsrom med fire
Strong national climate policy
(100% GHG emission reduction in Norway)

Renewable
energy hub

New climate
economy

Power,
gas & oil

Norwegian
identity

Value
creation
through
export

Weak national climate policy
(67% GHG emission reduction in Norway
Figur 1: Fem globale energi-scenarier
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strategier (figur 2), som viser hvordan Norge kan velge å
utarbeide egen politikk:
• Renewable energy hub innebærer at Norge har en
ambisiøs klimapolitikk om 100% reduksjon i klimagassutslipp og eksporterer mye av energien.
• New climate economy innebærer også en ambisiøs
klimapolitikk, men at mer av energien i Norge brukes
innenlands, til industri og verdiskaping.
• Power, gas & oil innebærer en mindre ambisiøs klimapolitikk med 67% reduksjon i klimagassutslipp,
og at vi eksporterer mye energi.
• Norwegian identity (eller Nordic identity, som inkluderer Norden) innebærer 67% reduksjon i klimagassutslipp og at mesteparten av energien brukes til
verdiskaping innenlands.
Med utgangspunkt i de mulige internasjonale scenariene, ble integrated assessment-modellen GCAM brukt,
koblet med den regionale europeiske energisystemmodellen EMPIRE. Dette bidrar til å bryte ned en generell
global utvikling til hvordan hvert enkelt europeisk land
kan utvikle sitt energisystem.
Basert på analysen med modellene, kan man trekke noen
viktige konklusjoner:
1. Vi kan måtte akseptere å bremse den økonomiske
utviklingen for at vi skal nå klimamålene. Alternativet er at vi må finne måter å få til store negative
utslipp i god tid før år 2100.
2. Hvilken Shared Socioeconomic Pathway (SSP) som
følges internasjonalt har stor påvirkning på utviklingen av energi- og elektrisitetssystem i Europa.
3. Fossil-baserte kraftverk uten CCS blir hovedsakelig byttet ut med CCS-kraftverk (se Figur 3), mens
økningen i etterspørsel etter strøm blir fylt av vari-

able fornybare kilder som f.eks. vind.

4. Etterspørselen etter gass vil øke i den europeiske
5.

6.
7.

kraftsektoren, grunnet mye strømproduksjon med
gass og CCS.
Uavhengig av om transmisjonskapasiteten i Europa
økes eller ikke, vil sammensetningen av strømproduksjon være noenlunde lik. Men dersom vi får bedre transmisjonslinjer, vil strømproduksjonen kunne
skje andre steder, og det blir mer rom for variable
fornybare kilder.
Dersom vi satser på å øke transmisjonskapasiteten i
Europa, vil den øke med fire-gangen frem mot 2050,
selv om strømproduksjonen bare dobles.
Dersom den internasjonale utviklingen blir basert
på pathway SSP1, «Sustainability», vil det bli lite utslippsreduksjon i Europa frem mot 2050 – som stemmer dårlig med dagens utvikling i Europa. Pathway
SSP3 derimot, «Regional rivalry», med mindre samarbeid og tregere teknologiutvikling, vil gi store
utslippsreduksjoner i Europa frem mot 2050.

Potensial
For at Norge og Norden skal utvikle sitt energisystem til
å kunne bidra i en internasjonal utvikling, er det viktig å
se egne muligheter i sammenheng med scenarier utenfor nordisk kontroll. Dette scenarie-arbeidet er utviklet
gjennom brukerpartnere sine egne forståelser av fremtiden, og vil derfor kunne være lettere å forholde seg til
for forståelse av energisystemet. Samtidig hjelper det å
få et mer praktisk blikk på hva som kan være de konkrete
og lokale følgene av grunnleggende forskjellige globale
sosio-økonomiske utviklingstrender.

Figur 3: Elektrisitetsproduksjon per teknologi i Europa frem mot 2050 (TWh), for to scenarier: GG=Green Globe med godt
internasjonalt samarbeid, NW=National ways med nasjonale kutt og ansvar. Begge viste scenarier har muligheten for å
utvide transmisjonsnettet i Europa, hvor spesielt National Ways krever større utbygging av transmisjonsnett.
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Blir miljøargumentet ved fornybar energi borte
med mer energilagring og -overføring?
Utfordring
I en fremtid med større andel lavutslippsteknologier i energiproduksjon, vil det bli større behov for lagrings- og
overføringskapasitet for å nyttiggjøre seg variabel produksjon gjennom vind- og solkraft. Hva vil dette bety for
den totale miljø-påvirkningen fra fornybare energikilder?

Løsning
Med utgangspunkt i en masteroppgave i regi av CenSES,
brukte CenSES-forskerne LCA-verktøyet THEMIS for å
analysere 44 scenarier for fremtidig sammensetning av
strømproduksjon i Europa. Scenariene er utarbeidet ved
bruk av REMix-modellen for optimering av energisystem
og viser forskjellige energimikser med forskjellige teknologier. I dette bildet tar den også med at større andeler av sol- og vindkraft, nødvendigvis også krever mer lagringskapasitet og mer utbygging av strømnett, et viktig
element for å se på indirekte utslipp.
Resultatene viser overordnet at større andel
fornybar energi gir en rekke utslippsreduserende fordel-

Type innovasjon: Indirekte på makronivå
Beskrivelse: Større andel variable fornybare energikilder gir sekundær miljøpåvirkning gjennom
økt energilagring og utbygging av strømnett.
Denne effekten reduserer likevel ikke miljø-argumentet for fornybar energi.
Kontaktperson:
Anders Arvesen, NTNU
(anders.arvesen@ntnu.no)
Referanse:
[1] Berrill, P. et.al (2016). Environmental impacts of
high penetration renewable energy scenarios for
Europe. Environmental Research Letters 11
er (Figur 1): Ikke bare reduserer det utslipp som skaper
klimaendringer, men også utslipp som fører til overgjødsling (eutrofiering), utslipp av miljøgifter og partikkelforurensing. Fornybare energikilder krever derimot mer
materialer i form av kobber og andre metaller.

Figur 1: Total miljøpåvirkning fra energisystemet, som funksjon av andel variabel kraftproduksjon (sol- og vindkraft),
ved en karbonpris på €150 per tonn CO2. Scenariet lengst til venstre viser 0% variabel kraftproduksjon, og andel variabel
kraftproduksjon i scenariene øker fra venstre mot høyre (%-tallet). Forholdstallene (eksempelvis 50W:50S) viser forholdet
mellom mengden vindkraft og mengden solkraft. Merk at total mengde sol- og vindkraft kombinert kan øke til 140% av
utnyttet kraftmiks, da en stor andel variabel kraft vil kreve en viss overskuddsproduksjon. Mengden sol- og vindkraft som
konsumeres vil alltid være under 100%. (Figur hentet fra [1])
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Mer detaljert viser studien også hvordan andelen variabel fornybar energi som sol- og vindkraft påvirker miljøavtrykk gjennom økt behov for utbygging
av strømnett og lagringsteknologi (Figur 2). Dersom et
energisystem har en stor overvekt av solkraft (over 60%),
vil det gi en større negativ påvirkning på klima, partikler,
eutrofiering, metallbruk og miljøgifter. Dette er hovedsakelig på grunn av større behov for energilagring med
batterier i kraftsystemer som i svært stor grad baserer
seg på solkraft. En stor overvekt av vindkraft derimot, vil
gi en større negativ påvirkning på bruk av landarealer,
grunnet større behov for utbygging av kraftlinjer. Dette
viser at det er viktig å balansere disse teknologiene med
hverandre og med andre produksjonsteknologier, for å
minske total påvirkning på miljøet.

Potensial
Dersom man ønsker lavest mulig miljøpåvirkning i “det
grønne skiftet”, må man forstå helheten av omlegging
til fossilfri kraftproduksjon. Dette resultatet viser at det
er miljøgevinster å hente på å gå mot fornybar energi,
men også at det viktig å balansere typer av fornybare
energikilder, for å gi lavest mulig påvirkning på miljøet.
Funnene kan dempe bekymringen for at variabel vindog solkraft vil medføre betydelige utilsiktede utslipp.
Samtidig er dette et sammensatt problem, og fremtidig
forskning kan gi enda sikrere svar.

Figur 2: Total årlig miljøpåvirkning fra utbygging av nett og energilagring ved karbonpris på €150/tonn, grunnet de variable energikildene sol- og vindkraft. Påvirkningen avhenger av andel vindkraft og andel solkraft av total energiproduksjon,
som kan leses fra koordinatsystemet. Fargekartene går fra mørk blå (minst øko-påvirkning) til mørk rød (størst øko-påvirkning). (Figur hentet fra [1])
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Hvor bærekraftig er fornybar energi?
- Innspill til FNs miljøprogram
Utfordring
Etterspørsel etter energi er forventet å øke sterkt globalt
de neste tiårene. FN har som mål å bidra til bærekraftig
energi for alle (SE4All-initiativet), for å kunne tilby alle i
verden moderne energitjenester innen 2030. Samtidig
skal verdens land bidra til å øke andelen fornybar energi. Globalt kommer energisystemet til å endres vesentlig
de kommende tiårene, som vil påvirke miljø, klima og
menneskelig helse. Hvilken kombinasjon av teknologier
gir den beste ruten mot målet om å redusere klimapåvirkning, uten å gi negativ påvirkning på miljø og helse?

Løsning
CenSES-forskere har bidratt i utviklingen av en rapport
om globale energivalg (se referanse) fra det Internasjonale Ressurspanelet, som anvender forskning fra CenSES
og andre internasjonale forskningsinitiativer.
Rapporten gir en evaluering av de ni viktigste teknologiene for strømproduksjon, og deres påvirkning på helse,
økosystem og ressursbruk, ved å bruke livssyklusanalyse.
Konklusjonene per teknologi vises i Tabell 1 på neste side.

Figur 1: Effekter på økosystem, helse, materialer og
klima, for en overgang fra
IEA sitt Baseline-scenario,
til et BLUE Map-scenario
som vil begrense global
oppvarming til 2 grader.
(Figur fra [1])
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Beskrivelse: Oppsummering av eksisterende
kunnskap om fornybare energikilder sin påvirkning
på helse, økosystem og klima.
Kontaktperson:
Edgar Hertwich, NTNU / Yale
(edgar.hertwich@yale.edu)
Referanse:
[1] Hertwich, E. et.al (2016). Green Energy Choices:
The benefits, risks, and trade-offs of low-carbon
technologies for electricity production. UNEP:
Report of the International Resource Panel.

I tillegg til konklusjoner på teknologi-nivå, må man
også tenke på sammensetning. En stor andel variabel
strømproduksjon gjennom vind og solceller (PV), gir
utfordringer for balansering av produksjon og forbruk
gjennom et døgn eller uke. På mellomlang sikt kan dette
balanseres ved bruk av fossile energikilder, men på len-
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gre sikt er det behov for større investeringer i lagring og
overføring av energi. Et annet alternativ er å satse på teknologier som konsentrert solkraft (CSP), termisk kraft,
bølge- og tidevannskraft og offshore vindmøller, som
kan balansere solceller og vindkraft. Det er viktig å finne
rett sammensetning av teknologier på lokalt og regionalt nivå.
Totalt sett vil et skifte fra IEA sitt Baseline-scenario (antatt
utvikling i energisystemet) til IEA sitt BLUE Map-scenario
(som søker å begrense global oppvarming til 2o), gi positive effekter for både helse, økosystem og ressurser (Figur 1). BLUE Map-scenariet vil derimot kreve høyere bruk
av materialer - men økningen i materialbruk i scenariet
vil bare tilsvare hhv ett års verdensproduksjon av jern, og
to års verdensproduksjon av kobber.

Bruk
Kunnskap fra forskning i CENSES har blitt spilt inn til International Resource Panel, som er et initiativ under FNs
Miljøprogram (UNEP), som et vitenskapelig underlag for
utvikling av ny politikk på globalt nivå.

Potensial
I utviklingen av fremtidens globale energisystem, er det
viktig å ta med alle effekter av omstillingen. Kunnskapsgrunnlaget i denne rapporten viser internasjonale politikere på en lettfattelig måte hvilke trade-offs som finnes
mellom forskjellige teknologier, og hvordan omstillingen
bør gjøres for å ta mest mulig hensyn til miljø, helse og
ressurser.

Tabell 1: Oppsummering av effekter på klima, menneskehelse, økosystem og ressurser fra viktige utslippsfrie teknologier.
Symbolene for hver effekt viser graden av enighet og vitenskapelig evidens fra vitenskapelige studier. (Tabell hentet fra [1])
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