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Midtveisevaluering i CenSES
Torsdag 15. januar var en dag
som var merket med rød ring i
kalenderen til mange i CenSES.
Da skulle det skriftlige arbeidet til
midtveisevalueringen inn til Norges
forskningsråd. Midtveisevalueringen
bygget på rapporteringer som de ulike
bidragsyterne i senteret hadde stått for.
Denne rapporteringen danner grunnlag
for beslutning om videreføring av
sentrene i de tre siste årene.
Torsdag 5. mars kom evalueringspanelet
på besøk til Gløshaugen for en muntlig
evaluering. Panelet bestod av:
• Professor Mary O’Kane, Australia,
Generalist og panel leder
• Dr. Peter Svensson, programleder,
VINNOVA, Sweden, Generalist
• Professor Runar Brännlund, University
of Umeå, vitenskapelig ekspert
• Professor Thomas Sterner, University of
Gothenburg, vitenskapelig ekspert
• Professor Jim Watson, University of
Sussex, vitenskapelig ekspert

med innsatsen som har vært gjort i
forhold til senterets midtveisevaluering.
En slik evaluering gjør oss oppmerksom
på forbedringspotensiale. I tillegg er det
en fin arena til dialog og samhandling
mellom alle som er involvert i senterets
aktivitet» sier Asgeir Tomasgard.
Tomasgard utdyper videre: «Under
revisjonen av senterets planer i høst, fant
vi ut at vi har svært mange leveranser,
men må bli mye bedre på å gjøre disse
tilgjengelige for brukere på et relevant
format. Nøkkelord her blir økt satsing på
syntesearbeid, brukercase og tilpasse
disse til brukernes behov. Dette er
allerede lagt inn i planene som styret
godkjente i desember. Av enkle tiltak
skal nå alle stipendiater og post docer ha
lagd en-siders beskrivelser av arbeidet
sitt som skal ut på web og trykkes som
faktaark. En viktig del av formidlingen

er web-sidene. Her har vi lagt om de
engelske sidene og de norske er nå i
ferd med å lages på samme format.»
CenSES har allerede mottatt en foreløpig
rapport fra evalueringspanelet med
tilbakemeldinger på den skriftlige og
muntlige prosessen. På grunnlag av
denne rapporten fra evalueringspanelet
vil forskningsrådets hovedstyre fatte
vedtak om senterets framtid. Tomasgard
kommenterer: «Vi fikk gjennomgående
gode tilbakemeldinger fra panelet
og noen konkrete råd som vil være
nyttige i fortsettelsen for senteret. Vi
vil også bruke tid på å gå igjennom
tilbakemeldingen fra brukerpartnere og
se hva vi kan lære fra disse, med særlig
vekt på å sikre relevans i forskningen.»

De som var representert denne dagen
fra CenSES sin side var ledergruppen
i CenSES, doktorgradsstipendiater fra
de forskjellige forskningsområdene,
styreleder i CenSES, Kari Melby,
brukerpartnere fra Hydro, Enova og
Statoil, ledelsen fra vertsinstitusjonen
ved det humanistiske fakultetet
Senterleder Asgeir Tomasgard har
sammen med resten av ledergruppen
vært involvert i arbeidet med
midtveisevalueringen: «Jeg er fornøyd
Senterleder Asgeir Tomasgard med evalueringspanelet

Nytt fra CenSES / Nr 1 / Mars 2015

Endringsagenter for grønn vekst – Lerchendalkonferansen 2015
Lerchendalkonferansen 2015 samlet
240 politikere, næringslivsledere,
akademikere og representanter
for forvaltningen under temaet
«Endringsagenter for grønn vekst.»
Konferansen, beskrevet av Jonas Gahr
Støre som «Norges Davos, men mye
bedre» som ble arrangert 3.- 4. februar
i Trondheim hadde som utgangspunkt
at klimaendringer, ødeleggelse av
økologisk mangfold og globalisering
stiller oss overfor en rekke store
samfunnsutfordringer.

det er viktig for næringslivet å investere i
kunnskap, kompetanse og i FOU, i tillegg
til å spille på lag med myndigheter når
det gjelder regulering – for «næringslivet
vil ha regulering! »

Marianne Ryghaug, nestleder i CenSES,
deltok i Lerchendalsamtalen om «Grønn
vekst i Norge - drivere og barriærer»
sammen med Vidar Helgesen, EØS/EUminister, Jonas Gahr Støre, partileder,
Arbeiderpartiet, Måns Nilsson, Deputy
Director & Research Director, Stockholm
Encironmental Institute, Bjørn K.
Haugland, Chief Sustainability Officer,
DNV GL og Unni Steinsmo, konsernsjef,
SINTEF.

I tillegg vektla Ryghaug forskningens
kritiske rolle, og viktigheten av å
påpeke når det er noe som åpenbart
mangler i samfunnsdebatten. Dette er
for eksempel et manglende fokus på
medborgere, demokrati og det å skape
folkelig engasjement rundt en overgang
fra et fossilbasert energiregime til et
lavutslippsregime. «Overgangsstrategier
er ikke noe som bare skal omfatte
en teknologisk omlegging, det
handler også i høyeste grad om en
samfunnsmessig omlegging, og da er
det viktig hvordan folk flest forholder
seg til strategiene. Skaper strategiene
nødvendig engasjement? « spurte
Ryghaug.

Gahr Støre fremhevet elbilpolitikken
og vektla at «visjonen om en utslippsfri
transportsektor innen 15-20 år er
realistisk». Dette om man tenker utover
den økonomiske rasjonaliteten som ofte
er styrende i politikken, og utvikler den
dit hen at vi gjør sunne
oppstartsinvesteringer og investerer i
infrastruktur. Haugland poengterte at

Ryghaug fremhevet koblingen mellom
forskningen og det grønne skiftet.
Forskningen kan bidra med nye kreative
teknologiske løsninger, samt øke
kunnskapsgrunnlaget om hva som skal
til for å få til en kunnskapsoverføring fra
FOU til praksis.

Hun påpekte videre at skal vi få til
en vellykket integrering av smart
energiteknologier og mer distribuerte

Ny engelsk nettside
CenSES har nå også en engelsk nettside. Denne har vi
valgt å bygge opp rundt de fem forskningsområdene våre,
med tilhørende forskere, doktorgradsstudenter, prosjekter,
publiseringer og arrangement.
Dere vil også finne informasjon om alle våre brukercase på
vår nettside.
Den norske nettsiden vil også bli endret i løpet av kort tid.
Besøk oss gjerne på www.ntnu.edu/censes
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energiforsyningsløsninger er vi avhengig
av aktive forbrukere som involverer seg
i teknologien. Da blir det i forlengelsen
av dette interessant å se på hvilke
teknologier som har potensial for å
skape en form for energimedborgerskap
eller et engasjement som trengs for å
skape et grønt skifte. Hvilke teknologier
kan være pådrivere spør Ryghaug, og
hvordan tilrettelegger man for det?

Foto: Olav Stubberud/Lerchendalkonferansen
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Disputerte i 2014
To doktorgradstipendiater har disputert i desember
med finansiering fra CenSES.
Leveranser i 2014:

• Patrick Narbel fra NHH med avhandlingen
“Essays in Renewable Energy Economics”
• Daniel Haugstvedt fra NTNU/IØT med avhandlingen
“Hydropower Scheduling Analysis Using Statistics and Stochastic Programming”
På relaterte prosjekter var det fire doktorgradsstipendiater som
disputerte i 2014.
• Åsne Lund Godbolt fra NTNU/KULT med avhandlingen
“Market, money and morals. The ambiguous shaping of energy consumption
in Norwegian households”.
• Sara Heidenreich fra NTNU/KULT med avhandlingen
“Blowing in the wind: The socialization of offshore wind technology”
• Alexandra Klimek fra NTNU/KULT med avhandlingen
“Engineering and Politics: Embedding Carbon Capture, Transport and 		
Storage (CCS) in Norway”.

Vitenskapelige artikler publisert
i tidsskrift: 40
Bok kappitel: 8
Konferansepresentasjoner: 66
Presentasjoner for målgrupper: 60
Rapporter: 11
Masterstudenter: 49
Arrangerte workshop: 12
Publikasjoner i media: 66
Nye prosjekter: 9

Nye prosjekter
CenSES deltar i to nye NFR-prosjekter
som starter opp for fullt til høsten.
Begge dreier seg om optimalisering
for anmelding av kraftproduksjon i
kortsiktige fysiske markeder.
MultiSharm er ledet av SINTEF
Energiforskning og løper ut 2018, med
et totalbudsjett på 18 Mkr. Dette er

et KNP-prosjekt med Statkraft, Hydro,
E-CO, TrønderEnergi og Agder Energi
som brukerpartnere. Dette er et prosjekt
som er tett knyttet til FME Cedren.
Prosjektet finansierer blant annet to
nye doktorander ved NTNU, en ved
Institutt for industriell økonomi og
teknologiledelse, og en ved Institutt
for elkraftteknikk. SINTEF Teknologi og

samfunn - Anvendt økonomi, vil også
levere forskning på optimering under
usikkerhet inn her. Prosjektet søker å
utvikle beslutningsstøtteverktøy for
en vannkraftprodusent, for optimal
agering i spotmarkedet i lys av mulig
påfølgende deltakelse i balanse- og
justeringsmarkeder.
Det andre prosjektet er ledet av Powel,
og er et innovasjonsprosjekt i NFR.
Totalbudsjettet er 20 Mkr, og innebærer
blant annet en postdoktor ved NTNU
Institutt for industriell økonomi og
teknologiledelse i to år. Brukerpartnere
er Hydro, Axpo og Fortum.
Dette prosjektet fokuserer i større grad
på behovet til kontinentaleuropeiske
kunder, og de fysiske kraftmarkedene
der de er. Det er et viktig aspekt at
termisk kraft tas hensyn til. Målet
er å utvikle programvare, basert på
optimering, som støtter kortsiktig
markedsagering i flere fysiske
kraftmarkeder.
Med markedsagering menes deltakelse
i kraftauksjonene, der man må angi
produksjonsvillighet til ulike priser, for
flere kraftproduserende enheter med
ulike energikilder. Prosjektet løper ut
2017.
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Visiting researcher
from University of
Bergamo
CenSES will also have a visiting
researcher named Francesco Piu from
University of Bergamo for three months
at the center. He will be working on a
project about electricity transmission
with post doc Alois Pichler, Prof. Asgeir
Tomasgard and Prof. Maria-Teresa
Vespucci. Electricity is produced in
different ways than in the past thanks
to renewable energy (RES) sources
and distributed generation (DG).
Electricity transmission networks are
evolving in more flexible systems for
exploiting RES and DG. This situation
offers opportunities for optimizing
existing networks by modifying their
configuration. In particular, removing
from service (switching off ) selected
transmission lines can reduce the power
production costs.
The research group employs stochastic
programming to combine the analysis
of operational and investment decisions
required for creating switching devices

(switches). The switches investment
problem is a two stage (inner and outer),
nonlinear stochastic optimization
problem. Given the solution of the
Optimal Transmission Switching (OTS)
problem (inner problem) we can solve
the optimal investment problem (outer
problem). Piu is working on the solution
of the (OTS) problem by identifying the
switching actions that minimize the
power production cost.
The OTS is often computationally
intractable, thereby Piu have
implemented a heuristic solution of
the OTS. The researchers successfully
tested the heuristic on medium and
large networks. The aim is to solve the
switches investment problem on real-life
networks, therefore creating a model of
the Nordic transmission grid.

Francesco Piu, from Milan, Italy

Forskerutveksling med
École Polytechnique
de Montréal, Canada
PhD-student Sara Séguin, fra Quebec,
Canada, besøker CenSES i perioden
23. mars til 23. juli. Hun forsker på
optimal drift av vannkraftanlegg, og
har samarbeid med kraftverksgruppa
i Rio Tinto Alcan, som er en stor
aluminiumsprodusent. Hun skal se
på kortsiktig lastallokering basert på
optimering under usikkerhet. Lokal vert
er Stein-Erik Fleten, Institutt for industriell
økonomi og teknologiledelse.

Sara Séguin, fra Quebec, Canada

Utlysning av nye post doktorer
og stipendiatstillinger i CenSES

NESS 2015 – Contested Natures – new
strategies, ideas and dialogues?
The Nordic Environmental Social
Science Conference 2015 will be
arranged 9-11 June in Trondheim.
Climate change, commodification of
natural resources, land deprivation,
biodiversity loss, pollution and other
issues pertaining to nature and natural
resources are making themselves felt in
the very heart of society yet in highly
contested ways. The purpose of this
conference is to engage with such
challenges to provoke ideas on new
ways for social theory to explore and
engage in nature-society relations.
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We welcome researchers from all social
science, humanities and other relevant
fields to present their latest research
related to aspects and interactions
of social, cultural and environmental
changes.
NESS 2015 will be arranged in
Trondheim, Norway 9-11th of June,
in collaboration between Norwegian
University of Science and Technology
(NTNU) , CenSES and Centre for Rural
Research.
For more information visit the
conference website
http://ness2015.rural.no/

Det vil i løpet av mars lyses ut flere
stipendiatstillinger og post doktor
stillinger i CenSES.
For mer informasjon om dette se
våre nettsider: www.censes.no eller
www.ntnu.edu/censes
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Samfunnsfag på teknologikonferansen EERA Deep Wind’2015
I starten av februar ble den 12. offshore
vind konferanse arrangert i Trondheim.
Konferansen er koordinert av NOWITECH
i samarbeid med The European Energy
Research Alliance (EERA) sitt program på
vindkraft (JP Wind).
NOWITECH er en av de åtte tekniske
Forskningssentrene for Miljøvennlig
Energi som ble opprettet i 2009. Det
har et teknisk fokus på lik linje med
tidligere arrangement av (EERA vind,
men sist høst bestemte JP Wind
under ledelse av Danmarks Tekniske
Universitet (DTU) å utvide referansene
til samfunnsmessige spørsmål. Et nytt

samfunnsfaglig delprogram ble etablert.
NTNU og SINTEF Energi har samtidig
via CenSES tatt initiativ i EERA til å
utvikle et samfunnsfaglig program på
økonomiske, sosiale og miljømessige
effekter av energipolitikk og teknologi
(E3s), der det spesielt har blitt tatt ansvar
for et delprogram på samfunnsaksept.
Arrangøren av EERA Deep Wind’2015
inviterte CenSES til å utvikle en
delsesjon på samfunnsfag. Gjennom vårt
europeiske nettverk ble det 5. februar en
realitet å gjennomføre sesjonen «socioeconomics of offshore wind energy»
med 7 spennende presentasjoner. Disse
favnet bredt fra politisk koordinering og

regulering av utviklingen i Nordsjøen,
via økonomiske vurderinger av offshore
vind i et energisystem i endring,
risikovurderinger, sosiale innovasjoner
og teknologioverføring mot Kina til
sosialisering av off-shore vind teknologi.
Denne sesjonen ledet av CenSESforskerne Marianne Ryghaug fra NTNU
og Audun Ruud fra SINTEF ble godt
mottatt, og EERAs vindprogram har
nylig tatt initiativ til å videreutvikle
samfunnsfaglige perspektiv mot nye
utlysninger i Horizon 2020.
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UngEnergi
Hva gjør man for å få lærere engasjert
i fornybar energi? Arrangerer en
vindturbinkonkurranse så klart!
UngEnergi deltok på realfagslærernes
nettverkssamling på Byåsen vgs den
11. mars. Der fikk de se et spennende
foredrag av Jo Røislien (fra Siffer på
NRK) i tillegg til at de presenterte
nettsiden ungenergi.no for en samling
naturfagslærere. Som sikkert kjent for
mange er ungenergi.no en gratis ressurs
som elever og lærere i både realfag og

samfunnsfag på vgs og ungdomsskolen
kan ta i bruk. Målet er å gjøre kunnskap
om fornybar energi lettere tilgjengelig
og å øke fokuset på fornybar energi
i skolen. På nettverkssamlingen for
realfagslærere kjørte medlemmene av
UngEnergi en konkurranse der lærerne
fikk lage sin egen enkle vindturbin og
teste hvilken som hadde størst effekt.
Dette er en del av undervisningspakkene
som UngEnergi tilbyr, og denne finnes
under skole-fanen på nettsiden.

Foto: UngEnergi. Lærere samarbeider om å bygge sin egen vindturbin av papp

Nytt fra senterledelsen
Da er et nytt år i CenSES godt i gang. CenSES administrasjon arbeider nå
med årsrapporten for 2014 med gode presentasjoner av forskningen. Alt
i alt tyder oppsummeringen på at vi kan se tilbake på det gamle året med
tilfredshet. Vi hadde totalt seks doktorgradsstipendiater som disputerte, og 49
masterstudenter som avsluttet sin mastergrad. Målene for leveranser ble nådd
og det ble i løpet av 2014 publisert mye spennende forskning og resultater vi er
stolte av!
Starten av 2015 i CenSES har vært hektisk. Mye av fokuset har vært på
midtveisevalueringen, med det skriftlige arbeidet i januar og i februar stod
arbeidet med det skriftlige grunnlagsmaterialet for evalueringen i fokus,
mens i mars var møtet med panelet. Møtet med panelet var svært positivt, der
mange av CenSES sine samarbeidspartnere, brukerpartnere, stipendiater og
ledergruppen møtte og fikk diskutert med panelet. Det ble mange spennende
diskusjoner og nyttige dialoger om aktiviteten i CenSES.
Vi kan til slutt nevne at en utlysning av nye
post doktor og stipendiatstillinger er like om
hjørnet. De vil om kort tid bli annonsert på
våre nettsider. Vi ser fram til en spennende
prosess med nye prosjekter og ny forskning
inn i CenSES.
Med vennlig hilsen Asgeir
og Marianne

Den 6. november holdt CenSES en samling
der brukerpartnere
CenSES — Centre
var invitert
for for å
diskutere
Sustainable
videre samarbeid
Energy Studies
og fremtidige
planer.
Det
Nærmere
humanistiske
20 brukerpartnere
fakultet
og
forskere
NTNU
deltok på samlingen.
N-7491 Trondheim
Lederne av hvert forskningsområde
presenterte
www.censes.no
et sammendrag av prosjekter
de har
censes@ntnu.no
arbeidet med i det siste og ba om
innspill fra brukerpartnerne med hensyn
til hva
For
avabonnement
dette som interesserer
på nyhetsbrevet,
dem og
hvilkeskriv
nyetil
områder
de ønsker fokus på.
censes@ntnu.no
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