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CenSES’ energi- og klimakonferanse 2017

CenSES-leder Asgeir Tomasgard åpner konferansen på Scandic Solli i
Oslo. Foto: Anders Lie Brenna, enerWe.no

Robert Næss (NTNU), Hanne Wigum (Statoil), Tomas Skjølsvold
(NTNU) og Stephan Jaehnert (SINTEF) i livlig diskusjon. Foto: Solveig
Lien.

7. og 8. desember ble CenSES sin årlige energi- og klimakonferanse arrangert ved Scandic Solli i
Oslo. Her fikk i underkant av 70 deltakere med seg en rekke interessante presentasjoner fra CenSESforskere, brukerpartnere og andre som arbeider med klima og miljøvennlig energi.
En rekke CenSES-forskere presenterte fersk forskning under konferansen. Pernille Seljom (IFE), Ingeborg Graabak (SINTEF), Christian
Skar (NTNU) og Allan Dahl Andersen (TIK, UiO) snakket om omstilling av energisektoren fram mot 2030 og 2050. Stefan Jaehnert, Hector
Maranon-Ledesma og Arne Lind presenterte forskning om framtidas kraftsystem, mens Robert Næss, Marianne Ryghaug og Øyvind
Bjørgum fortalte om sine forskningsprosjekt innenfor miljøvennlig transport. I tillegg snakket Vivek Sinha (NTNU) om bærekrafitg
investering og nye forretningsmodeller i energisektoren, mens Anders Arvesen (NTNU) og Tomas Moe Skjølsvold (NTNU) presenterte
sin forskning under overskriften «Bærekraftig samfunnsutvikling - kan vi nå 1,5- gradersmålet?»
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Pernille Seljom fra IFE holder innlegg om veien til et karbonnøytralt
Skandinavia i 2050. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE.no.

CenSES-stipendiat Hector Maranon-Ledesma snakker om hvordan
aktive konsumenter påvirker Europas kraftsystem. Foto: Anders Lie
Brenna, enerWE.no.

Gunnar Eskeland fra NHH, som leder forskningsområde 3 i CenSES (økonomisk analyse), presenterte et pågående forskningsprosjekt
om digitalisering og miljøvennlig transport. En bil som står i ro 95 prosent av tiden er verdens dårligste utnyttede kapitalutstyr. Bilen
kan bli mye bedre og mye mer miljøvennlig dersom den brukes mer, sa Eskeland. Han mener at vi må begynne å se på bilbruk som en
skalaøkonomi: Dersom vi bruker bilen mer, blir den billigere, og da kan vi bygge dyrere og mye mer miljøvennlige biler. Det som skal til
for at bilen kan brukes mer, er ifølge NHH-professoren koordinering ved hjelp av digitalisering. I tillegg vil endret adferd hos bilkjørerne
være en viktig forutsetning for at biltransporten skal kunne bli mer miljøvennlig. - Vi har endt opp med å reise til byen ved siden av
naboen samtidig i hver vår bil, sa Eskeland, som mener økt digitalisering kan føre til et mer moderne bildelingssystem. Han tror det snart
kommer til å bli mye vanligere at bilene plukker oss opp når vi trenger dem, er fulle når de kjører, og blir brukt en større del av dagen.
Dette vil gi oss råd til å gjøre bilene mer miljøvennlige, mener Eskeland.

Gunnar Eskeland (NHH) i samtale med Birger Bergersen (NVE). Foto: Solveig Lien.
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Flere representanter for brukerpartnerne i CenSES
holdt også innlegg på konferansen, deriblant Lasse
Torgersen fra Norsk Hydro, som snakket om muligheten
for å avkarbonisere det europeiske kraftmarkedet
innen 2050. En av konklusjonene i Torgersens innlegg
var at avkarbonisering er mulig, og at det heller ikke
kommer til å bli så alt for dyrt, men at det er fullstendig
avhengig av politisk vilje. - Det må være grunnlag for
at aktørene kan konkurrere hverandre ned, og det er
politikk som avgjør om vi får en slik situasjon eller ikke,
sa Torgersen.
Alle presentasjonene finner du her.

Lasse Torgersen fra Norsk Hydro. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE.no.

CenSES-forskere i nytt forskningsprosjekt om nullutslippshavner
Et nytt forskningsprosjekt: Transition Towards Zero Emission Ports (TRAZEPO), ledet av SINTEF Teknologi og samfunn, skal se nærmere på
hvilke muligheter og barrierer havner møter for å kunne bli nullutslippshavner og energiknutepunkt for lav- og nullutslippsdrivstoff.
Brukerpartnere i prosjektet er Kristiansand Havn KF, Narvik Havn KF, Oslo Havn KF, KS Bedrift Havn, Norske Havner og Kystverket.
Som sentrale aktører i både land- og sjøtransport vil havnene ha en nøkkelrolle i det grønne skiftet for å ta i bruk mer lav- og
nullutslippsteknologi i transportsektoren. Denne nye rollen for havnene, hva det betyr for havnedriften, og hvordan havner skal
gjennomføre overgangen til å bli nullutslippshavner er det imidlertid forsket lite på. Prosjektet skal identifisere muligheter og
barrierer som møter ulike typer havner, blant annet avhengig av deres geografiske plassering, ulike roller i regionale transport- og
logistikknettverk, type eierforhold, og annet. Forskningsprosjektet skal blant annet utarbeide et veikart med anbefalinger om hvordan
havnene kan bidra til en mer bærekraftig transportsektor.
TRAZEPO støttes av Norges forskningsråds program ENERGIX med 8,4 mill. kroner fra 2018 til 2021. SINTEF-forskerne som deltar i
prosjektet er knyttet til FME CenSES og FME MoZEES. For spørsmål om TRAZEPO, kontakt markus.steen@sintef.no.

Narvik havn, Ofotfjorden. Foto: Getty Images
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Nytt nummer av Nordic Journal of
Science and Technology Studies
Roger A. Søraa og Håkon Fyhn, begge fra prosjektet «Crafting climate
transitions from below» og Institutt for tverrfaglige kulturstudier har nylig
redigert et spesialnummer av Nordic Journal of Science and Technology
Studies med tittel «Crafting Sustainability». Prosjektet var tilknyttet
CenSES gjennom RA1, og finansiert av NFR sitt KLIMAFORSK program.
Tidsskriftet inneholder artikler som drøfter hvordan håndverkere kan
bidra til bærekraftighet. Nummeret har en rekke bidrag fra internasjonale
forskere som tar for seg håndverkere i både et historisk og moderne
perspektiv, og ser på hvordan håndverkere sine praksiser kan knyttes
opp mot bærekraftige prosesser. Tematisk ser nummeret på alt fra
skyskrapere i New York, sløyd i Sverige, botanisk håndverk i Australia,
mikrostrikkebedrifter i England, til passivhus i Trondheim. CenSES-forsker
Marius Korsnes bidrar også med en artikkel i tidsskriftet, ført i pennen
sammen med Ruth Woods.
Hele spesialnummeret finnes her: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/
njsts/issue/view/274/showToc

Forside. Spesialnummer av Nordic Journal of Science and
Technology Studies vol.5, issue 2, 2017.

Workshop om nye brukercase: Grønn fabrikk og Verdikjeden for
hydrogen
Workshop om brukercasene 		
Grønn Fabrikk og Verdikjeden for
Hydogen holdes ved Instiutt for
Energiteknikk på Kjeller den 13.
mars 2018.

Foto: iStock
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CenSES-forskere i media
Professor Gunnar Eskeland fra NHH (øverst, t.h.) har vært
på trykk i DN med to kronikker. I DN 28. november 2017
diskuterer han sammenhengen mellom miljøpolitikk,
skattepolitikk
og
samferdselspolitikk
i
kronikken
«Miljøpolitikkens tikkende bomber». Der kritiserer han blant
annet momsfritaket på elbiler, og sier at «det er miljøskatter
man skal slippe hvis man er miljøvennlig, ikke alminnelige
skatter». Miljøpolitikk og klimapolitikk må ofte påvirke både
langsiktige beslutninger – som hva slags biler vi kjøper – og
hvordan vi bruker dem. Når dette spriker, så blir det verre jo
lenger politikerne venter med å rette opp feilen. https://www.
dn.no/meninger/2017/11/28/0927/Innlegg/miljopolitikkenstikkende-bomber.
I kronikken «Bitcoin koster oss og miljøet dyrt» i DN 3.
januar 2018 diskuterer Gunnar Eskeland kryptovalutaens
overlevelsesmuligheter og bærekraftighet. Når bitcoins
«produseres» og omsettes som kryptopenger, så er det
elektrisitet – enten utslipp eller dyre vindmøller – som
er kostnaden. Eskeland stiller spørsmål ved hvor lenge
menneskeheten skal dedikere så verdifulle ressurser til
såpass tvilsomme mål og resultater. https://www.dn.no/
meninger/2018/01/03/1839/Innlegg/bitcoin-koster-oss-ogmiljoet-dyrt

Fra høyre: Jonas Hustad (Brillefilm), Ivana og Lina. Foto: Susanne
Jørgensen.

Storytelling i Brussel

Marius Korsnes (forsker, KULT) har vært i Brussel i forbindelse med Shape Energy Consortium og fortalt om historiefortelling som verktøy for arbeid med tverrfaglighet og
mangfoldige interessenter. Se video av Marius som forteller om storytelling her: https://youtu.be/sG5Ll2V8i7c

KULT-stipendiatene Lina Ingeborgrud og Ivana Suboticki har
i samarbeid med Brillefilm laget en kortfilm der de formidler
funn fra et prosjekt om sykkelheisen Trampe i Trondheim. Dette
er både en formidlings- og undervisningsfilm, som blant annet
viser hvordan Trampe kan forstås i lys av domestiseringsteori.
Den retter seg mot et akademisk seg så vel som et allment
publikum. Trampefilmen vil vises under den årlige filmfestivalen
om etnografi i Paris: http://www.ethnografilm.com Den er også
sendt inn til den årlige STS-konferansen (4S) i Sydney, samt den
internasjonale sykkelfilmfestivalen i Trondheim og Stavanger.
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Masterclass med Nature
I slutten av november arrangerte CenSES kurs i vitskapleg skriving og publisering for sine stipendiatar og forskarar.
Det var to redaktørar frå tidsskrift-serien Nature som kom frå London for å halde det 2 dagar lange kurset på
NTNU, og på programmet sto til dømes førelesningar om kva det er som kjenneteiknar ein god artikkel, kva som
er gode titlar og abstrakt, publiseringsprosessen, og korleis ein lagar tydelege og informative figurar og tabellar.
Kurset besto delvis av førelesningar frå Nature-redaktørane, og delvis av aktiv deltaking og gruppearbeid.

Redaktørene Micky Dean og Eithne Tynan i aksjon. Foto: Solveig Lien.

F. h.: William Throndsen, Hans Ivar Skjelbred, Jiehong Kong og Marius Korsnes. Foto: Solveig Lien.
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Energy Transition Conference 2018: Hvordan skape
overganger til en bærekraftig framtid?

Foto: Ole Martin Wold

Fra fjorårets konferanse.						

CenSES, NTNU og Statoil
arrangerer
årets
Energy
Transition
Conference
i
Trondheim.
27. februar går årets Energy
Transition Conference av stabelen.
Konferansen er arrangert av CenSES,
NTNU og Statoil i samarbeid med
Technoport. Teamet i år er strategier
for energioverganger for en
bærekraftig framtid. Formatet for
konferansen vektlegger interaksjon
mellom et deltakende publikum
og internasjonale forskere i
ekspertpanel. Konferansen vll
foregå på Clarion Hotel & Congress
Trondheim på Brattørkaia.
Konferansen
arrangeres
i
sammenheng
med
Energy
Transition Week 2018 (uke
9). Denne uka vil det holdes
workshops
og
seminar
i
Trondheim. Energiuka organiseres
av forskningsprogrammet Energy
Transition ved NTNU. CenSESpartere er velkommen til å melde
seg på konferansen.
Workshop 26. Februar:
The Role of Natural Gas
•
•

Technological
capabilities
of natural gas as a flexibility
option
The use of line pack for storage
services and demand for these

•
•
•
•
•

The flexibility characteristics of
gas powered generators with/
without CCS
The role of hydrogen and CCS
in natural
The role of hydrogen and CCS
in natural gas value chains.
New services and market
design for flexibility provision
in the gas sector
What role will natural gas have
in the 1.5 and 2 degree scenarios
– in Europe and globally?
Workshop 1. Mars:
Radical Innovation

•

•

•
•
•
•

Identify
central
research
challenges and to give input to
policy makers on research and
innovation strategies
What is needed in the energy
sector to keep it an engine
for economic growth but
approaching zero emissions?
How will that be driven by
change in markets and business
models?
What affects the decisions of
individuals and institutions?
The role of innovation and
learning in mitigation and
adaptation
How can we best facilitate
radical
innovation
form
research and how should that
affect the way we design the
innovation system?

Workshop 2. Mars:
The Role of The Future
Transport System
•

•

•

•

This workshop addresses the
role of the transport system in
reducing GHG emissions and
explores pathways towards zero
emission transport systems.
The purpose is to identify
central research challenges
and to shape a number of new
research projects.
What would be the effects of
the transition if other countries
would follow Norway’s example
on transport sector policy, both
in terms of GHG reductions,
welfare and development of
global commodity markets?
What would be the most
efficient ways for the rest of the
world to implement policies
towards the 2-degree target?
In particular what role would
the transport sector play in
different pathways?
What is the role of batteries,
hydrogen, biofuels in the
transition? Are they competitors
or do they complement each
other?
For påmelding til workshop,
kontakt solveig.lien@ntnu.no
Klikk her for komme til
arrangementets nettside
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Transportsektor i endring
Ikke mindre enn tre pågående doktorarbeider ved NHH omhandler transportsektoren og utslippsreduksjoner.
Ved NHH og SNF har man arbeidet mye med å utforske sektorens muligheter.

Shyiu Yans avhandling retter seg mot miljøkonsekvenser
og politikk, og spør: Hva er politikkens rolle i å beskyttet det
lokale og globale miljø? Veldig interessant både fra et norsk
og et internasjonalt perspektiv er Yans studie sammen med
Eskeland av hvordan engangsavgiften i Norge påvirker bilvalg,
og dermed utslipp. Politikerne forandret engangsavgiften
1. januar 2007, slik at den vektla gram med klimagassutslipp
per vognkilometer, og har siden økt denne prisen på
klimagassutslipp i nybilskattene hvert år. Studien identifiserer
effekten på valg av bilmodell og segment (elbiler er ikke
inkludert). Metoden ekskluderer effektene av annen utvikling,
slik som teknologiutvikling og politikk i Europa. Modellen
har sin styrke i at den utnytter et veldig rikt datasett over
norske bilkjøp uten sterke forhåndsantakelser om hvordan
biltypevalg påvirkes. Dette er viktig, fordi kostnadene ved å
«vri bilkjøpene» enten betyr at forbrukerne gir avkall på noen
kvaliteter de ønsker i en bil, eller at produsentene produserer
slike kvaliteter til en høyere kostnad.
Ett av studiens resultater er at en prisøkning på CO2, som
øker prisen til gjennomsnittsbilen med ti prosent, gjør
gjennomsnittsbilen fem prosent mindre CO2 intensiv. Modellen
innebærer at bilsegmenter med høy CO2 intensitet både blir «CO2-slankere» og mister markedsandeler, mens de CO2slankeste segmentene øker sine markedsandeler. Studien finner at politikken forklarer hoveddelen av den kraftige CO2
slankingen vi ser i norsk nybilsalg, og samtidig at dette er dyre CO2-reduksjoner i internasjonal sammenheng. I studien
vises det også til at avgift på bilvalg ikke er opplagt form for virkemiddelbruk. Utslipp kan beskattes direkte gjennom
drivstoffavgifter, og engangsavgiften vil skape behov for økninger i bilistenes brukerkostnader. At CO2-slankere biler,
elektriske og andre, vil gi problemer i trafikken hvis ikke brukerkostnadene økes på andre måter, er noe forskerne har
kommunisert både i vitenskapelige tidsskrifter og på flere andre arenaer.
Et annet av Yans arbeider estimerer effekten av elbilstøtteordninger i Europa. Et metodisk grep får å håndtere data
som kommer fra forskjellige land, er å konstruere «biltypepar» hvorav en bil er elektrisk, og å studere hvordan deres
relative markedsandeler påvirkes av deres relative kostnader i det enkelte land. Et annet interessant trekk ved denne
studien er at den inkluderer miljøkostnader som avhenger av den nasjonale situasjonen, inkludert el-generering og
lokalmiljø. Studien viser at elbil-insentivene stimulerer elbilandelen, og i de fleste tilfeller er stimulusen sterkere enn det
som forsvares av rimelige antakelser for miljø- og klimagasseffekter. Et tredje av Yans arbeider, sammen med Seyed
Mostafa Mirhedayatian, studerer logistikkselskapers respons på utslippspolitikk. Studien bruker en simuleringsmodell til
å studere hvordan både logistikkselskapets flåtekomposisjon og bruk, ruteplan, påvirkes av bilavgifter og soneavgifter.
Soneavgifter kan ha den effekten at kjøretøyer kjører rundt sonen hvis den er høyt priset, heller enn å sende «renere»
kjøretøyer gjennom sonen, noe som illustrerer at virkemiddelbruken bør være gjennomtenkt kvantitativt.

Ved siden av CenSES er også Senter for Skipsfart og Logistikk bredt engasjert i arbeid med transportsektoren sett i lys av klimaog miljøutfordringer. Større tema som forfølges er at utslippsreduksjoner ved siden av teknologisk endring og fornybar vil
dreie seg om effektiv organisering, om stordrift, kapasitetsutnyttelse, kapital som substituerer for energi og utslipp, og om
koordinering, deling og digitalisering.
Yan har hatt professor Eskeland ved ENE-senteret som hovedveileder, Assmann har hatt professor Jonas Andersson som
hovedveileder, og Mirhedayatian har hatt professor Wallace ved CSL som hovedveileder. Eskelands arbeider med skipsfart har
også vært finansiert av HyFi Transportprosjektet gjennom forskningsrådet. Et prosjektforslag som omhandler koordinering og
logistikk, Seemingly Seamless, er for tiden til behandling i forskningsrådet.
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Lisa Assmanns avhandling går løs på det viktige spørsmålet
om hva som rent empirisk bestemmer hastighetsvalg i
skipsfarten. Spørsmålet er viktig fra et klimaøkonomisk
synspunkt, siden et gitt fraktarbeid kan utføres med lavere
energiforbruk og dermed lavere CO2 utslipp ved lavere
hastighet. Fra et optimeringssynspunkt burde farten være
bestemt av forholdet mellom fraktraten og drivstoffkostnadene (eller utslippskostnadene), men mange har
vært opptatt av at denne optimeringen kan forstyrres av
«stivheter» i kontraktsform, og kostnadsdeling mellom
lasteier og reder. Assmann, med Andersson og Eskeland
som medforfattere, finner i sin studie av store tankskip
at frakten mellom Den arabiske gulf og Japan ikke er
særlig markedsfølsom i hastigheten. På andre rundturer
ser man imidlertid en signifikant følsomhet. Dette betyr
at skipsfarten kan stimuleres til utslippsreduksjoner
hvis man får virkemiddelbruk som ligner på høyere
drivstoffkostnader, eksempelvis utslippskvoter. Dette
er en viktig observasjon, siden politiske tiltak i hovedsak
påvirker nye skip og kan ha den effekt at eldre skip lever
lenger og brukes mer intensivt.

Yewen Gus doktorarbeid handler blant annet om
konsekvenser av utslippsregler i skipsfart. Fremveksten av
utslippskontrollområder (ECAs, som i nord-europeiske og
nord-amerikanske farvann) kan bidra både til å skrubbe
avgassene til sjøs og til bruken av drivstoff som er renere
og kostbare. Responsene viser seg å være relatert både til
risikoaversjon og til rutevalg, med effekter som er viktige for
beslutningstakere i politikken og i rederier. Blant funnene
er at skrubbere til sjøs kan bli overvurdert (eller brukt for
mye) relativt til renere drivstoff. Dette funnet resonnerer
med funnene til Eskeland og Lindstad, som påpeker at
reduksjon av luftforurensning gjennom «renere drivstoff»
vil redusere CO2-utslippene ved å redusere hastigheter,
mens skrubbing av drivstoffolje øker CO2-utslippene både i
sitt energiforbruk og i høyere hastighet. Gus arbeid støttes
også gjennom prosjektet Greenshiprisk, og Lindstad og
Eskelands arbeid også gjennom HyFi Transport. 8
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Nytt fra senterledelsen

CenSES er nå inne i et viktig år. 2018 er året der vi skal samle trådene i
forskningen og fokusere på å formidle de viktigste resultatene. Dette
gjøres på mange måter: Vi har «position papers» som oppsummerer
arbeidet i brukercase, vi skal ferdigstille CenSES scenariostudier, og vi
skal produsere korte notat på tema av interesse for CenSES brukerpartnere. Her tar vi gjerne innspill om dere har ønsker.
Mens dette skjer har CenSES forskningspartnere startet arbeidet med
ny FME-Samfunn som forskningsrådet lyste ut i januar. Her er det søknadsfrist i oktober, og vi bruker tiden framover til å forankre nye FME
søknad med gamle og nye brukerpartnere. I utlysningen er samarbeid
mellom forskere og brukere av forskning vektlagt enda høyere enn før,
noe som gjør at vi må diskutere nye samarbeidsformer. Også her er vi
interessert i innspill!
Hilsen
Marianne Ryghaug og Asgeir Tomasgard
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