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Samarbeider for fremtiden
Forskningsrådet lanserte åtte nye
Forskningssentre for miljøvennlig energi
(FME) 26. mai. Vi gratulerer disse og ser
fram til samarbeid i årene som kommer.
I denne runde var det bare
teknologifokuserte FME-er som kunne
søke, siden de samfunnsfaglige FME-ene
har finansiering ut 2018. Utlysningen
hadde et tverrfaglig fokus, og selv om
det var teknologitungt, var det et kriterie
at samfunnsfagene ble involvert der det
er naturlig. CenSES sine forskningsmiljø
var etterspurt, og forskere fra CenSES
deltar i alle åtte sentre. CenSES har
spesielle samarbeidsavtaler med fire av
de nye sentrene: ZEN, MoZEES, CINELDI
og NCCS.
Asgeir Tomasgard, senterleder i CenSES
ser frem til det kommende samarbeidet.
- Vi har allerede en god dialog med
sentrene, og flere av våre forskere
kommer til å ha sentrale roller
der som forskere, veiledere, og
arbeidspakkeledere. Noe av nøkkelen til
suksess i omstillingen av energisystemet
og samfunnet forøvrig er samspillet
mellom teknologi, mennesker og system,
sier Tomasgard.
CenSES kommer også til å bidra
til samarbeidet på flere måter, for
eksempel ved å arrangere tverrfaglige
doktorgradskurs som er åpne for aktuelle
kandidater som har tilhørighet i de nye
FME-sentrene. Et eksempel på tema er
innovasjon og entreprenørskap.
ZEN er ett av de nye forskningssentrene
CenSES har samarbeidsavtale med. Arild
Gustavsen, senterdirektør i ZEN, ser frem
til det kommende samarbeidet.
- Vi i ZEN ser frem til å få med
kompetanse fra CenSES inn i forskningen
vår slik at vi sammen kan utvikle smarte

Fra venstre: Arild Gustavsen, senterdirektør i ZEN sammen med Terje Jacobsen,
Forskningsdirektør i SINTEF Byggforsk.

løsninger for framtidens bygninger og
byområder, sier Gustavsen.
Både Tomasgard og Gustavsen ønsker å
legge opp til samarbeid på tvers av alle
FME-sentrene.

- Forskingssenteret ZEN er kanskje
det senteret som har det bredeste
forskningsfeltet. Samarbeid mellom flere
FME-sentre er derfor høyt prioritert og
ønskelig fra vår side, sier Gustavsen.

De nye FME-sentrene
•

•
•

•

ZEN - The Research Centre on Zero
Emission Neighbourhoods in Smart
Cities. Ledes av NTNU.
MoZEES - Mobility Zero Emission Energy
Systems. Ledes av IFE.
CINELDI - Centre for intelligent
electricity distribution. Ledes av SINTEF
Energi.
NCCS - Norwegian CCS Research Centre Industry-driven innovation for fast-track
CCS deployment. Ledes av SINTEF Energi.

•

•
•

•

Centre for an Energy Efficient and
Competitive Industry for the Future/
HighEFF. Ledes av SINTEF Energi.
Research Centre for Sustainable Solar
Cell Technology. Ledes av IFE.
Norwegian Centre for Sustainable
Bio-based Fuels and Energy. Ledes av
NMBU.
Norwegian Research Centre for
Hydropower Technology. Ledes av
NTNU.
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Disputas: Xiaomei Cheng, NHH
Xiaomei Cheng forsvarte sin doktoravhandling «Effektivitet
i kraftnettet» ved NHH fredag 18. desember 2015.
Den første artikkelen i avhandlingen sammenligner
to metoder for effektivitetsanalyser: DEA, som brukes
av NVE, og StoNED, som brukes i Finland. Den andre
artikkelen utvikler en StoNED-basert metode for
evaluering av stordriftsfordeler. Analysene viser at
norske distribusjonsselskaper overveiende er for små,
og dette er i tråd med resultatene fra andre analyser.
Den tredje artikkelen viser hvordan produktivitet kan
analyseres ved hjelp av StoNED samt hvordan beregnede
produktivitetsindekser påvirkes av statistiske antagelser.
I den fjerde artikkelen brukes denne metoden
til å analysere produktivitetsutviklingen for
distribusjonsselskapene i perioden 2004-2013, og det

Disputas: Robert Jomisko, NTNU
Robert Lorenzo Jomisko forsvarte sin doktoravhandling
«Under utredning. Om læreprosesser og
kunnskapshåndtering i klima-, energi- og miljøpolitikk»
den 4. september 2015 ved NTNU.
Prøveforelesningen ble holdt omkring temaet «The turn to
politics in STS and its links to political science».
I «Under utredning» studeres koblingen (og mangel på
kobling) mellom vitenskap og politikk. Avhandlingen ser
på prosessene omkring Norges offentlige utredninger
(NOU) som grunnlag for å analysere hvordan forvaltningen
og politiske myndigheter lærer, hvor de henter kunnskap
fra og på hvilke måter. Hensikten med avhandlingen er
også å kaste lys over hvordan kunnskap oversettes til og
samproduseres med politikk, herunder hvordan politiske
målsettinger oversettes til bestillinger av kunnskap.
Ni offentlige utredningsprosesser har blitt studert, og
Jomisko har studert prosessen fra utvalgene nedsettes til
NOU-ene overleveres til forvaltningen.

konkluderes med at
utviklingen i hovedsak
har vært negativ. Dette er
overraskende, ettersom
insentivene i reguleringen
ble styrket fra 2007.
Den siste artikkelen viser at
de statistiske antakelsene
i StoNED-metoden kan
reformuleres slik at de
bedre passer til observerte
data. En vurdering av hvor
viktig det er å treffe med
valg av antakelser gjøres ved
hjelp av simuleringsanalyser.

Xiaomei Cheng

Kontakt: xiaomei.cheng@ntnu.no

Deretter får leseren
innsikt i hvilken
utstrekning og hvordan
regjeringen drar nytte
av bestillingene for å
utvikle politikk.
Studien bygger
hovedsakelig på
dybdeintervjuer
med eksperter og
politikere, deltakende
observasjon,
dokumentanalyser, samt en
spørreundersøkelse fra fire departementer.

Robert Jomisko

Kontakt: robert.jomisko@ntnu.no

Disputas: Hans Jacob Walnum, Vestlandsforskning
Hans Jakob Walnum forsvarte sin doktoravhandling «Fixing
or transfering environmental problems in the transport
sector» ved Vestlandsforskning den 23. september 2015.
Avhandlingen adresserer hvordan negative
miljøkonsekvenser kan oppstå gjennom
«forskyvingseffekter», eller «rebound effekter»
som det også ofte kalles, knyttet til transport. Med
forskyvingsproblemer menes det at miljøproblemene blir
flyttet til andre områder.
Forskningen i doktorgraden til Hans Jakob har tatt for
seg tre ulike forskyvingseffekter knyttet til transport;
Tilbakeslagseffekter, Forskyving i livsløpet og Geografisk
forskyving.
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Avhandlingen består
av fire artikler og en
forskningsrapport om dette
emnet, som hver for seg tar
for seg forskyvingseffekter
knyttet til transport.
Avhandlingen består i
tillegg av en teoretisk
overbyggingsartikkel som
sammenfatter og diskuterer
funnene fra artiklene og
forskningsrapporten.

Hans Jacob Walnum

Kontakt: hans.jakob.walnum@vestforsk.no
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Disputas: Tyson John Weaver, NTNU
Den 28. april forsvarte Tyson John Weaver sin avhandling:
«Strategic Management of Power Producers: Implementing
international renewable power production growth
strategies» ved NTNU Gløshaugen. Weaver holdt først en
prøveforelesing på følgende tema: «Internationalization of
established firms: motives, market selection processes and
the role of institutions».
Avhandlingen undersøker hvilke motiver og metoder
kraftprodusenter har hatt i møte med utlandet og
temaet internasjonalisering. Avhandlingen er delt inn i
fire artikler, og Weaver har tatt i bruk både kvalitative og
kvantitative metoder i sitt arbeid. Avhandlingen handler
om da utlandet var løsningen for norske kraftprodusenter.
De ønsket å investere, fokuset lå på internasjonalisering
og vindmølleparker og vindprosjekt var nøkkelen til
fremtidig avkastning. I sin avhandlingen forteller Weaver

Disputas: William Throndsen, NTNU
William Throndsen forsvarte sin doktoravhandling
«Response and Responsibility: Smart meters, end use, and
the possibility of a material public» ved NTNU Dragvoll
fredag 25. mai 2016.
Avhandlingen til William handler om utviklingen av
smarte strømnett og forventningene som er knyttet
til dette. Å utvikle et samstemt smart strømnett er en
utfordring. Det er et gigantisk infrastrukturprosjekt nært
knytta til en av våre mest gjennomgående praksiser,
nemlig strømforbruk, og implikasjonene det skaper kan
finnes på husholdsnivå så vel som i store overnasjonale
samarbeidsprosjekter fokusert på standardisering og
teknologivalg. Avhandlingen utforsker dette gjennom fire
forskningsartikler. Den første fokuserer på «roadmaps»
for tilrettelegging av smartgridutvikling, mens Throndsen
i den andre ser nærmere på smartgridutviklingen i norsk

Disputas: Lars Hellemo, NTNU
Lars Hellemo forsvarte sin doktoravhandling «Managing
Uncertainty in Design and Operation of Natural Gas
Infrastructure» ved NTNU Gløshaugen mandag 6. juni
2016.
Avhandlingen tar for seg eksport av naturgass, og
håndtering av usikkerhet i design og drift av infrastruktur
for transport og prosessering av naturgass ved hjelp
av matematisk programmering eller optimering.
Hovedbidraget som presenteres består av modellering
av kortsiktig og langsiktig usikkerhet for design og
drift av transportnettverk for naturgass i modeller som
kombinerer disse behovene og introduserer optimering
under usikkerhet med flere tidshorisonter (multi-horizon
stochastic programming).

at selskap som tidligere
så mot utlandet nå må
ta ansvar for å få på plass
distribusjonsnett. Dette
er kostbart, noe som gjør
det utfordrende å bygge i
utlandet.
Weaver påpeker at
industrielle selskap må
legge langsiktige planer
som tar hensyn til det
«grønne skiftet». Løsningen
ligger i å investere for ny
vekst.
Tyson Weaver

Kontakt: tyson.weaver@iot.ntnu.no

kontekst. Den tredje
artikklen inspiserer blant
annet forskningslitteratur
på smartgridet,
mens den fjerde
artikkelen undersøker
faktiske sluttbrukere i
fokusgrupper og hvordan
de anser innflytelsen
smarte målere har for dem.
Avhandlingen konkluderer
med at smartgridet i er en
innovasjon i seg selv, så
mye som en døråpner for
senere innovasjon.

William Throndsen

Kontakt: william.throndsen@ntnu.no

I avhandlingen blir
arbeidet på stokastisk
programmering med
endogen usikkerhet
utvidet med flere
modeller med
beslutningsavhengig
usikkerhet. Slik
demonstrerer Hellemo
hvordan dette
problemet kan angripes
innenfor rammeverket
av stokastisk
programmering.
Lars Hellemo

Kontakt: lars.hellemo@iot.ntnu.no
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Disputas: Øyvind Bjørgum, NTNU
Øyvind Bjørgum forsvarte sin doktoravhandling «New
firms developing novel technology in a complex
emerging industry: The road towards commercialization
of renewable marine energy technologies» ved NTNU
Gløshaugen torsdag 9. mai 2016.
Bjørgum sin avhandling omhandler nye teknologiselskaper
i en kompleks og fremvoksende industri da de ofte er
pådrivere av innovative ideer og teknologier. Nye bedrifter
har ikke bare begrensede ressurser (finansiering), men
de møter også utfordringer fra bedrifter som opererer
innenfor eksisterende næringer.

kommersialiseringsprosessen
for bølge- og
tidevannsindustrien inn i tre
faser hvor ulike teknologiske
og finansielle utfordringer må
overkommes.
Avhandlingen avsluttes med
en diskusjon om implikasjoner
for forskning, bedrifter og
politikk.
Øyvind Bjørgum

Bjørgum har gjennomført casestudier av bedrifter innen
industrien og på grunnlag av disse utviklet fire artikler som
omhandler uliek aspekter knyttet til kommersialisering av
teknologi i en kompleks industri. I diskusjonsdelen deles

Kontakt: oyvind.bjorgum@iot.ntnu.no

Nye stipendiater og forskere i CenSES
RELEASE - Høgskulen i Sogn og Fjordane
Valeria Schwanitz, postdoc
Jorunn-Elisabeth Stavø, stipendiat
Gunnar Yttri, stipendiat
Jan Sulavik, stipendiat

IØT - Department of Industrial Economics and Technology Management
Unai Aldasoro, postdoc
Chiara Bordin, postdoc
Hector Maranon-Ledesma, stipendiat

KULT - Department of Interdisciplinary Studies of Culture
Susanne Jørgensen, stipendiat
Marius Korsnes, postdoc
William Throndsen, postdoc

IME - Faculty of Information Technology, Mathematics
and Electrical Engineering
Xiaomei Cheng, postdoc

CenSES ønsker nye kollegaer velkommen til oss!

Lærerworkshop med
UngEnergi
Fredag 29. april gjennomførte
UngEnergi en workshop med lærere fra
Trondheimsområdet. Fokuset i workshopen
var på hva type tiltak som må til for at
lærere ønsker å ta i bruk materiell om
fornybar energi, miljøpolitikk og grønn
teknologi i undervisningen sin. UngEnergi
fikk mange gode innspill som de tar med
seg videre.
For mer informasjon om hva UngEnergi
er og hva de interesserer seg for, sjekk ut:
http://ungenergi.no/ og facebook.com/
UngEnergiNO.
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KULT med nytt prosjekt om lavutslippssamfunnet etter 2050
Enova har hyrt inn Institutt for
tverrfaglig kulturstudier (KULT)
ved NTNU til et prosjekt som skal
beskrive ulike fremtidsbilder for
lavutslippssamfunnet etter 2050.
Prosjektet er allerede påbegynt og vil
gå frem til september 2016.
Fremtidsbildene skal utvikles
og grunngis innenfor tre
grunnleggende rammevilkår. Disse er:
ressurssituasjonen, politisk/økonomisk
organisering og teknologi. Enova
ønsker med dette fokus på hvilke
samfunn som kan realiseres mot
andre halvdel av dette hundreåret,
og hvor viktig det er å vurdere
alternativ til den rådende vekstbaserte,
kapitalistiske og ressurskrevende
samfunnsorganiseringen som preger
verden.
- Denne type studie der man kan forske
på hvordan fremtiden kommer til å se
ut dersom man gjør ulike politiske valg
er viktig fordi den synliggjør potensielle
effekter av valg som blir gjort. Dette
er viktig fordi måten vi tenker om
fremtiden på har mye å si for strategier
som bedrifter og enkeltmenneske gjør
i dag, sier Dr. Marius Korsnes, forsker på
prosjektet.
Workshop i Trondheim
Det blir arrangert en workshop i
Trondheim i august der alle fem
budvinnerne skal delta og presentere
sine vinklinger på saken. Ulike
forventninger vi har til fremtiden er også

gjerne knyttet til
hverandre.
- Fremtidsbilder fra
store selskap, det
offentlige, gjennom
utdanning eller fra
media, kan påvirke
hvordan man ser
på fremtiden. Å
synliggjøre ulike
fremtidsbilder vil
derfor kunne påvirke
måten man tenker om
Fra venstre: Prof. Knut H. Sørensen og Dr. Marius Korsnes
fremtiden, og hva dette
betyr i dag, sier Korsnes.
lavutslipp gjennom aktiv bruk av såkalte
ikke-markedsbaserte virkemidler.
Tre fremtidsbilder
- Dette inkluderer også strategiske
KULT ønsker å presentere tre
teknologisatsinger og en gradvis,
fremtidsbilder som illustrerer ulike
kollektiv omdanning av karbonintensive
scenario for fremtiden. Alle disse har
livsstiler og produksjonsmåter, forklarer
ulike politiske veivalg. Disse er: «Olje til
Korsnes.
siste dråpe», «Grønt skattesamfunn» og
«Det kollektive lågutsleppssamfunnet».
- Olje til siste dråpe ser på hvordan
det norske post 2050-samfunnet er
Bemanning
organisert om politikerne vedtar å
utnytte norske olje- og gassressurser til
Prosjektleder: prof. Knut H. Sørensen.
det fulle, sier Korsnes.
«Grønt skattesamfunn» viser
Forsker: Dr. Marius Korsnes.
hvordan samfunnet vil se ut om
politikerne vedtar å legge størst vekt
Andre bidragsytere: prof. Marianne
på samfunnsøkonomiske løsninger
Ryghaug, Dr. Tomas Skjølsvold og Dr.
basert på «grønne skatter», som for
Sara Heidenreich.
eksempel karbonskatter og andre
skatter på klimagassutslipp. «Det
kollektive lågutsleppssamfunnet» kan
bli utfallet dersom politikerne vedtar
å gjennomføre overgangen fra høg- til

Opplæring av
grønne IT-ambassadører
Tweet, Tweet
Follow us on twitter!
@FMECenSES

IKT-bruk er blitt en viktig del av vår
hverdag, men de fleste har liten bevissthet
om de miljømessige konsekvensene av
denne bruken og liten kunnskap om
hvordan de kan spare energi. EU-prosjektet
«useITsmartly» ønsker å endre på dette ved
å utvikle innovative løsninger og ideer for å
lære ungdom om energi-effektiv IKT-bruk.
Håndboka «Opplæring av Grønn ITambassadører» inneholder en generell
beskrivelse av «useITsmartly»-prosjektet
og dets didaktiske tilnærming for å lære
ungdom om energi-effektiv IKT-bruk.
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Nytt fra senterledelsen
Mot slutten av fjoråret og i de første månedene av 2016 har en rekke av
CenSES stipendiater disputert. Gratulerer!
Nyhetsbrevet har denne gang derfor ett hyggelig fokus på våre
disputaser.
Vi har også fått på plass en del nye medarbeidere i CenSES i år, og mange
av stipendiat og post doktor stillingene i CenSES er nå blitt fylt. Men vi
har fått en rekke nye prosjekt både hos forskningsrådet og i Horizon2020,
så her kommer flere utlysninger!

Vi ønsker alle våre
partnere og kollegaer
en riktig god sommer!

Hilsen
Asgeir Tomasgard og
Marianne Ryghaug

CenSES — Centre for
Sustainable Energy Studies
Det humanistiske fakultet
NTNU
N-7491 Trondheim
www.censes.no
censes@ntnu.no
For abonnement på nyhetsbrevet,
skriv til censes@ntnu.no
Redaksjon: Stine Mari Skeide
Orginal layout: Endre Barstad Grafisk

Jubileumsbok om energi og klima
Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) ga
ut debattboken «Energi, teknologi og klima
- utfordringer og handlingsrom» i oktober
2015. CenSES sin styreleder, Asgeir Tomasgard,
har skrevet: «Energi og klima - politikkens
store utfordring» i boken. Tomasgard tar
her for seg problemstillinger innen politiske
virkemidler, politisk handlingsrom for Norge,
internasjonale forpliktelser, elektrifisering og
energieffektivisering.

CenSES annual report 2015
To view the annual report visit
http://www.ntnu.no/web/censes/arsrapporter
or contact
censes@ntnu.no to order a copy of the
report.

Har du tips til hva vi skal skrive om i
vårt neste CenSES nyhetsbrev?
Ta kontakt med: censes@ntnu.no

