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Hvilken modell er riktig?
Ingen vet hvordan energisituasjonen blir i 2050, men mange modeller er i sving for å si noe om
hvilke energier som vil vinne frem og hvilke som tones ned. Det spennende – og forvirrende –
er at modellene tegner høyst ulike scenarier.
— Langsiktig kommer kjernekraft dårlig ut.
Investeringskostnadene er altfor høye,
sier Schröder. Allerede i dag har de fleste
europeiske land med kjernekraft planer
om å fase den ut, med unntak av
Frankrike og Finland.
Schröders og von Hirschhausens modell gir
heller ikke mye håp for CO2-håndtering.
Andreas Schröder og Asgeir Tomasgard ser vidt forskjellig på
utviklingen av energimarkedet i Europa. Foto: Claude R. Olsen

På CenSES’ årskonferanse dykket deltag–
erne ned i noen av modellene. Mens de
globale rapportene fra IEA og FNs klima–
panel IPCC tegner det store overordnede
bildet, forsøker CenSES-forskerne å
tegne detaljerte bilder av utviklingen.
Årets konferanse samlet over 60 forskere,
brukerpartnere og ph.d.-studenter.
Liten andel kjernekraft og
CO2-håndtering

Både IEA og en rekke modeller for energiforsyningen i Europa har kjernekraft
som en viktig del av energimiksen for å
nå klimamålene. Ph.d.-student Andreas
Schröder fra DIW Berlin og hans professor.
C. von Hirschhausen fra TU Berlin ser ingen
fremtid for kjernekraft. Den er nærmest
borte i EU i deres modellkjøringer for 2050,
basert på modellen EMELIE-ESY.

— Vi er veldig skeptiske til denne teknologien. Vi har ikke sett noen suksess–
prosjekter hittil, og alle foreslåtte prosjekter er kansellert i Europa. I tillegg
er det stor folkelig motstand mot CO2lagring, sier Schröder.
Mye kjernekraft og CO2-håndtering

I CenSES-prosjektet LinkS kommer forsk
erne til motsatt konklusjon når de ser
på hvordan globale klimamål påvirker
energimiksen i Europa.
— I mange av scenariene vi studerer gir
våre modeller en energimiks med mer
CO2-håndtering og mer kjernekraft i
2050. I vårt 450 ppm scenario får vi også
negative utslipp av CO2 ved å ta i bruk
bio-CCS (CO2-håndtering fra kraftverk
fyrt med biobrensel), sier ph.d.-student
Christian Skar ved NTNU som jobber med
prosjektet sammen med professorene
Gerard Doorman og Asgeir Tomasgard ved
NTNU.

Ifølge LinkS 450 ppm scenario med
alle teknologier tilgjengelig for bruk
vil investeringene i 2030 primært være
innenfor vindkraft og kjernekraft. Fossilt
brensel reduseres kraftig. I 2050 vil investeringene øke mest innenfor bio-CCS og
gasskraft med CO2-håndtering. I tillegg
blir det enda mer vindkraft og kjernekraft. CenSES ser og på scenarier der
noen av teknologiene, som for eksempel kjernekraft, ikke tillates av politiske
årsaker.
NTNU og SINTEF har utviklet egne investerings- og driftsmodeller for regionale
kraftsystemer. Disse modellene linkes til
en global likevektsmodell, GCAM (Global
Climate Assessment Model), som kan
hanskes med globale energimarkeder
under lavutslippsscenarier.
— Ved å kjøre modeller sammen
på denne måten vil en kunne få mer
detaljerte resultater for det europeiske
kraftsystemet enn hva den globale
modellen kan gi alene, sier Tomasgard.
Utover våren 2013 vil det bli mer fokus
på CenSES sine scenariestudier.
Presentasjonene fra årskonferansen kan
lastes ned på www.ntnu.no/censes/
annual-conference-2012.
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Uvitenhet og likegyldighet en del av energipolitikken
— Hvis vi ikke tar med uvitenhet og likegyldighet, kan vi ikke forstå energipolitikken som føres i
Europa, sier professor Gunnar Eskeland ved NHH.

Gunnar Eskeland (f.v.), Patrick Narbel og Linda Rud presenterte studier innen økonomisk analyse
under første dag av årskonferansen til CenSES. Foto: Sigurd Aarvig

På årskonferansen til CenSES ble noen
studier i økonomisk analyse presentert
av Gunnar Eskeland, som leder forsk–
ningsområdet økonomiske analyser
ved CenSES, og av forsker Linda Rud
og stipendiat Patrick Narbel.
En erfaring fra prosjektene deres er at
energipolitikken som faktisk føres i
Europa, skiller seg sterkt fra anbefaling–
ene i økonomenes lærebøker. Allerede
for om lag hundre år siden lærte økonomer å skjelne mellom virkninger av
fordeling og virkninger av effektivitet.
Denne lærdommen er grunnlaget for
prinsippet at forurenser betaler (FPPP –
Full Polluter Pays Principle) og innføring
av utslippskvoter.
– FPPP er et veldig sterkt prinsipp. Hvis
vi sto fast på dette, ville alle forurenserne
forsøke å unnslippe kostnadene, og vi
ville få en kostnadseffektiv endring i

Modeller og utviklingskurver står sentralt i CenSES, her presentert av Pernille Seljom ved NTNU/IFE.
Foto: Claude R. Olsen

kraftsystemet med minimale kostnader for samfunnet. Men i virkeligheten
gjennomføres ikke politikken slik, fordi
politikerne deler ut gratis kvoter og subsidierer fornybar energi, sier Eskeland.
Politikerne i Europa er ikke likeglade
med hensyn til hvem som skal betale for
den nye energipolitikken. En konsekvent
gjennomføring av FPPP ville tappe eierne
av kullkraftverk og stålverk for egen
kapital, og det er ikke politikerne villig til.
Politikerne er heller ikke rede til å se at
kraftprisene vil doble seg i Europa.
– De unngår det når de bygger vind–
møller ved hjelp av fornybarstøtte, i
stedet for å gjøre det ved hjelp av svært
høye utslippsskatter. Det blir ikke mye
innovasjon eller mye energieffektivi–
sering hvis vi ikke faktisk lar energi–
prisene klatre oppover, sier Eskeland.

Internasjonale gjester

Verdien av å lagre energi i bygninger
var tema for en presentasjon ved Pedro
Crespo Del Granado fra Lancaster
University. Når kraftsystemet blir mindre
fleksibelt som følge av at nettet tilføres
mer vindkraft, kan løsningen være å
utstyre boliger med vindmølle, solcelle–
panel og batterier. Energien lagres i
boligen og benyttes når spotprisen er
høy, det vil si når forbruket er høyest.
Programdirektør Mats Söderström orienterte om det tverrfaglige Energy Systems
Programme ved Linköpings universitet.
Programmet har i løpet av 15 år resultert
i 52 doktorgrader og over 400 publiser–
inger. Söderström vil gjerne samarbeide
med CenSES om forskning, utdanning og
formidling av forskningsresultater.

CenSES årskonferanse 2012

Stipendiater på alle CenSES’ forskningsområder
Foruten stipendiatene som er nevnt i artiklene på side 1,2 og 4, presenterte også følgende sine prosjekter:
Bente Johnsen Rygg (HiSF/NTNU) har undersøkt i hvor stor grad norske kommuner stimulerer til innovasjon innen bioenergi.
Tyson Weaver (HiSF/NTNU) har undersøkt internasjonalisering av norsk vannkraft.
Håkon Normann (UiO) har sett på hvordan nye energiteknologier kan bli mer kostnadseffektive.
Karen Byskov Lindberg (NTNU/NVE) ser på hvordan nullenergibygninger og passivhus vil påvirke energisystemet.
Pernille Seljom (NTNU/IFE) kobler norske og nordeuropeiske analyser med de internasjonale modellene ETSAP-TIAM
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Innovasjoner i energipolitikken
12. – 14. desember arrangerte Knut
H Sørensen og Marianne Ryghaug i
CenSES en workshop om ‘Innovation and
Learning in Energy Policy’ ved NTNU i
Trondheim. Responsen på arrange–
mentet var svært god, og omlag 30
forskere fra Danmark, Finland, Frankrike,
Irland, Nederland, Norge, Spania, Sverige
og Østerrike møttes i tre hele dager for å
diskutere tema som bruk av kunnskap i
utformingen av energipolitikken, energipolitiske nyskapninger, mulighetene for
bærekraftige omstillinger på energi–
området, og hva som karakteriserer
innovasjoner innenfor energipolitikken.
Dr. Rob Raven fra Eindhoven Technical
University holdt et inspirerende innlegg
om ‘Transitions policies for sustain-able
energy innovations’ med konkrete eksempler fra Nederland og Stor–
britannia. Professor Harald Rohracher
fra Linköpings Universitet ga et

interessant innblikk i hvordan sivil–
samfunn og NGOer er blitt sett som
sentrale i utformingen av energipolitikken opp igjennom tidene, blant annet
med bruk av eksempler fra bioenergi–
området. I tillegg holdt to av CenSES
egne forskere Henrik Karlstrøm og Sjur
Kasa gode innlegg om henholdsvis økonomiseringen av energipolitikken med
henvisning til en studie av liberalisering–
en av strømmarkedet og økonomisk
og annen kunnskap sin betydning for
utviklingen av norsk energipolitikk.
De øvrige deltakerne presenterte forsk–
ningen sin, og innleggene ble etterfulgt
av gode diskusjoner og tilbakemeldinger
fra tilhørerne.
Innleggene vil snart være å finne her:
www.ntnu.no/censes/innovation-andlearning-in-energy-policy

Nytt fra senterledelsen
2012 har vært et år med mye aktivitet i CenSES, og vi er nå kommet
godt i gang. På årskonferansen
vår som dere kan lese mer om
i dette nyhetsbrevet, ble en del
av forsk–ningen som har pågått
gjennom året presentert.
Vi ønsker å takke for et godt

samarbeid i året som har vært,
og ser frem i mot å fortsette samarbeidet i 2013. I oversikten over
arrangementer ser dere noen av
aktivitetene som er planlagt til
neste år.
Mvh Asgeir Tomasgard og Marianne
Ryghaug

Asgeir Tomasgard og Marianne Ryghaug.
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Nye forretningsmodeller
Installasjonen av smarte målere (AMS) i alle husstander vil utløse nye
tjenester i energimarkedet. Spørsmålet er hvem som vil tilby dem.

CenSES — Centre for
Sustainable Energy Studies
Det humanistiske fakultet
NTNU
N-7491 Trondheim
- Aktørene må tenke utenfor boksen for å utnytte smartgrid,
sier Stig Ødegaard Ottesen. Foto: Claude R. Olsen

Organisasjonsendringer er like viktige som de tekniske
endringene innenfor smartgrid mener William Throndsen og
Rikke Stoud Platou. Foto: Claude R. Olsen

- Smartgrid er ikke bare et smart nett,
men en hel infrastruktur i energikjeden,
sier stipendiat Stig Ødegaard Ottesen
ved NCE Smart Energy Markets/NTNU.
Han ser på teknisk-økonomiske modeller
for smarte energisystemer.

varmekomfort, for eksempel 21 grader i
huset, sier Ottesen. En modell for hvordan dette kan gjøres skal testes ut av
Statsbygg i den nye Høgskolen i Østfold.

Bedre fordeling av strømforbruket vil
være samfunnsøkonomisk lønnsomt ved
at nettoperatørene trenger færre nye
kraftlinjer og får bedre styring med nettet. Utfordringen er å få forbrukerne med
på løpet, særlig i et land der prisvaria–
sjonene over døgnet er små.
- Vi tror ikke forbrukerne vil slå ting av
og på. Men smartgrid åpner for nye
tjenester fra tilbydere som tar seg av
styringen. Aktører i markedet kan samle
tjenester og selge dem i markedet, for
eksempel strøm, bank, helse, sikkerhet,
underholdning. Eller de kan tilby en viss

Stipendiat William Throndsen ved NTNU
har studert nettselskapenes holdning
til AMS og er skeptisk til deres evne til å
utnytte AMS til nye tjenester.
- Det er dyrt å være først i å utvikle
ny teknologi, og noen av selskapene
spekulerer nok i om det vil lønne seg å
avvente, sier Throndsen.
Stipendiat Rikke Stoud Platou ved NTNU
har akkurat startet med å se på hvordan
smartgrid endrer organisasjonene i energiselskapene.
De tre presenterte forskningen på smartgrid på årskonferansen til CenSES.

Arrangementer
Miljø 2015-konferansen IV
6. - 7. februar, Oslo. Påmeldingsfrist
10. desember
PhD Winterschool in Stochastic
programming with applications
in energy and natural resources
7 - 13 April, Tignes, France
First Nordic Science and Technology
Studies/STS Conference
24- 26 April, 2013, Rica Hell Hotel
(Trondheim). Deadline for abstracts
1 February
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MILEN/CenSES seminar on Renewable
technology in the road transport
sector, emissions and challenges
6 - 7 May, 2013 Place TBA
Workshop: Engineers and Sustainability: Achieving technological
transitions
6 - 7 June, 2013, NTNU, Trondheim.
Deadline for abstracts 15 February
Alle arrangementer
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