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Status for UiOs tre store tverrfaglige satsinger                                                                              

– UiO:Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden  

Det gis i vedlagte dokumenter en status for UiOs tre store tverrfaglige satsinger – UiO:Energi 
(etablert i 20121), UiO:Norden (etablert i 20152) og UiO:Livsvitenskap (etablert i 20153). Forrige 
gang styret fikk en samlet status for satsingene var 9. februar 20164.  I tillegg har UiO Energi lagt 
fram ny programplan september 2016, som grunnlag for vurdering om videreføring planlagt mai-
møtet 20175. 
 
Strategiske føringer 
Etablering av UiOs tverrfaglige satsinger er i tråd med UiOs Strategi2020. Rapporten fra Strategic 
Advisory Board (SAB) påpeker UiOs noe manglende tverrfaglige modenhet og innsats 
sammenlignet med andre internasjonale toppuniversiteter. SAB-rapporten påpeker at potensialet 
er stort ved UiO og tilrår at tverrfaglighet utforskes mer systematisk, både i liten og stor skala. 
Samtidig fremheves UiOs sterke disiplintradisjon som en verdifull kvalitet. De tre store tverrfaglige 
satsingene vil kunne bidra til å bygge erfaringer om arbeidsformer og samhandlingstiltak.. De tre 
tverrfaglige satsingene er nylig omtalt i rapporten Trinn for trinn - Strategiske tiltak og prioriterte 
utviklingsprosesser ved UiO (2009-2017)6. 
 
Livsløpet for satsingene 
Under vises livsløpet til satsingene i form av tildelinger vedtatt av universitetsstyret. 

Satsing                               
(Beløp i  1000 kr) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sum 

UiO:Livsvitenskap*          3 413     7 168    11 298    15 842    20 839          58 560  

UiO:Energi     5 000      7 300    10 100    13 000    13 000              48 400  

The Nordic Model        1 909     7 884   11 567   15 128    13 417   13 450     9 977     7 203    80 535  

Sum tildeling     5 000      7 300   15 422   28 052   35 865   30 970   34 256   13 450      9 977      7 203    187 495  

                                                           
1 http://www.uio.no/forskning/satsinger/uio-energi/om/mandat/ 
2 http://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/om/maal-og-planer/ 
3 https://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/om/organisasjon/styret/mandat-styret-uio-livsvitenskap.html 
4 http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/1/o-sak-4-tverrfaglige-satsinger.pdf 
5 http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/5/protokoll.html 
6 Trinn for trinn s. 72-73 (2017) (http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategic-advisory-  
board/dokumenter/trinn-for-trinn---rapport.pdf ) 
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* Livsvitenskapssatsingen har i tillegg 29 rekrutteringsstillinger 

UiOs store tverrfaglige satsinger i UiOs årsplan  
UiOs store tverrfaglige satsinger og arbeidet med tverrfaglighet er sentral i UiOs årsplan 2017-
2019, som skal vedtas av universitetsstyret i juni 20177. Tverrfaglighet skal bidra til å oppnå UiOs 
ambisjoner knyttet til samfunnsoppdrag og som del av satsinger for å initiere endring. UiO skal 
videreutvikle mer ambisiøs og dypere integrert tverrfaglighet. Dette skal realiseres innen både 
utdanning, forskning og formidling/innovasjon. UiO skal gjøre det enklere og mer attraktivt, for 
ansatte og studenter, å engasjere seg i tverrfaglig virksomhet, ved å se på identifiserte systemiske 
og organisatoriske hindringer. Se også forventede resultater for 2017 og 2019 for hvert område8. 
 
Status for satsingene per mars 2017 
De tre satsingene har utarbeidet hver sin rapport (vedlagt). Følgende punkter omtales:                                                       
1) Aktiviteter hittil i satsingsperioden,  
2) Kvalitative og kvantitative effekter av satsingen så langt,  
3) Videre fremdrift og planer,  
4) Hva satsingen skal ha oppnådd i 2020  
5) Merverdien av satsingen, dvs. hva satsingen har medført som UiO ikke ville oppnådd uten 
organisering som satsing.  
 
De tre rapportene er utarbeidet av ledelsens ved satsingene og godkjent av de respektive styrer. Et 
lite uttrekk av de viktigste aktivitetene, effektene og merverdiene er vist til under. 
 
UiO:Energi startet opp som en langsiktig, tverrfaglig og tverrfakultær satsing innen energi i 2012. 
Satsingen har som hovedmål å styrke UiOs bidrag til omstilling til et bærekraftig samfunn med 
vekt på å skaffe verden nok energi som er sikker, tilgjengelig for alle og møter de globale klima- og 
miljøutfordringene. UiO: Energi har definert fire innsatsområder for satsingen: 1) Materialer og 
energi, 2) Energisystemer, 3) Karbonfangst- og lagring og 4) Energiomstilling og bærekraftig 
samfunn. UiO:Energi har bidratt til å øke UiOs synlighet samt styrke UiOs konkurransekraft innen 
feltet, og har økt aktivitetsnivået innen energiforskning, -utdanning og  -formidling. UiO:Energi 
trekker fram følgende hovedområder de har hatt aktivitet og kan vise til resultater på: 

- Forskning og innovasjon: Bidratt til utvikling av forskningsmiljøer for å posisjonere 
UiO bedre for deltakelse i store nasjonale og internasjonale programmer innen 
energiomstilling og de deltar både med fagmiljøer og som satsing i tre av fem 
Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). I tillegg har de hatt betydelig suksess i 
Forskningsrådets ENRGIX-program.  

- Utdanning: Utviklet to brede, tverrfaglige emner innenfor temaområdet bærekraftige 
energisystemer på master- og ph.d.-nivå, styrket det internasjonale samarbeidet i 
forskerutdanningstilbudet Sommerskolen NorRen (Energi 9020), samt gjennomføring av 
en sommerskole i Berlin i 2015. De har også utviklet UiO:Energi-forelesningsserien som en 
møteplass for deling av energirelatert kunnskap og diskusjon mellom studenter og ansatte 
og også næringsliv og forvaltning. 

- Arrangementer: Etablert Energi Forum som årlig, internasjonal konferanse  
Framover ønsker UiO:Energi å bidra til at UiOs fagmiljøer tar lederskap i framtidige store 
nasjonale og internasjonale tematiske utlysninger, jfr. nye sentre for miljøvennlig energi 
innen samfunnsfag og H2020-programmene. De ønsker også å etablere et bredere 
utdanningstilbud. 

 

                                                           
7 http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/4/v-sak-5-arsplan-og-fordeling.pdf 
 
8 UiOs årsplan 2017-2019: https://www.uio.no/om/strategi/planer-rapporter/arsplaner/uio-arsplan-2017-2019.pdf 
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UiO:Norden skal gi ny kunnskap om de nordiske landenes historiske forutsetninger, 
utfordringer, paradokser og framtidsmuligheter. UiO:Norden skal bruke tverrfaglighet som et 
middel til å realisere UiOs Strategi 2020: Øke gjennomslaget for ekstern finansiering; styrke 
samarbeidet med samfunnsinteresser og brukere; og styrke tverrfaglig utdanning, relevans og 
studiekvalitet. Følgende aktiviteter og resultater er hittil gjennomført i satsingsperioden: 

- Forskning og innovasjon: Etablert 5 tverrfaglige forskergrupper og 27 tverrfaglige 
workshops, samt søknad om Nordic University Hubs (NORHUB). Det kan også nevnes at 
Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) har ansatt en førsteamanuensis med 
fokus på Norden og at alle forskergruppene har egne rekrutteringsstillinger knyttet til seg.  

- Studier: Institutt for musikkvitenskap (IMV) har utviklet planer for et nytt nordisk 
masterprogram om nordisk musikk. Satsingen har avholdt kurs på Sommerskolen 2016 i 
Comparative Social Science Studies 

- Arrangementer: Avholdt Nordenseminar 2016 og konferansen Global Challenges – 
Nordic Experiences 2017 

Fremover ønsker UiO:Norden å etablere tverrgående tilbud for ph.d.- og masterstudenter, 
inkludert utvekslingsmuligheter med partnerne i NORHUB-nettverket og i det planlagte 
masterprogrammet i nordisk musikk.  
Ved å legge til rette for internasjonale nettverk i stedet for små individbaserte prosjekter, legger 
UiO:Norden til rette for en ny måte å organisere HUMSAM-forskning på. UiO:Norden samler 
de ulike fagområdene innenfor Norden-studier ved å skape prosjekter og møteplasser på tvers. 
Dette kaller UiO:Norden for «New Nordic Studies», da det representerer en utvidelse av 
fagfeltet. Dette, samt tverrfaglige forskergrupper og prosjektutviklingsmidler, bidrar til en 
dypere integrert tverrfaglighet, og også til å møte globale utfordringer gjennom fremtidsrettet og 
tverrfaglig kunnskapsutvikling. Alt dette gir UiO:Norden en klar merverdi.  

 
UiO:Livsvitenskap skal ivareta og implementere UiOs livsvitenskapsstrategi hvor hovedmålet er 
å sikre og styrke internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap, bl.a. ved å bidra til at UiO                   
1) frembringer og videreutvikler kvalitetsmiljøer innen livsvitenskap, 2) posisjonerer UiO for økt 
deltakelse i Horisont2020, og med det gjør at forskningsmiljøene bidrar til løsninger på globale 
samfunnsutfordringer, og 3) setter UiO i stand til å bidra til utviklingen av et voksende næringsliv 
innen livsvitenskap. UiO:Livsvitenskap er også premissleverandør for det planlagte 
Livsvitenskapsbygget i Gaustabekkdalen. Satsingen viser til en rekke aktiviteter og foreløpige 
resultater, og blant dem nevnes særskilt:  

- Forskning og innovasjon: Utvelgelse av fem konvergensmiljøer – som i 2020 vil være 
en etablert ordning med 30 KD-stillinger tilknyttet disse. Videre arbeider satsingen med 
næringsklyngedannelse i form av søknad til FORREGION i Forskingsrådet 

- Utdanning: Kartlegging av udekket utdanningsbehov på masternivå innen livsvitenskap 
og utarbeidelse av nye tverrfaglige utdanningstilbud  

- Arrangementer: Etablering av Oslo Life Science – konferansen  
Det er noe tidlig å se effekter av satsingen som, med alle ansettelser på plass, startet opp for fullt i 
september 2016. Satsingen har tydelig mandat og god tyngde til å kunne vise til merverdien ved å 
øke intern koordinering, fremme konvergens- og innovasjonskultur og øke næringslivssamarbeid. 
Det kan bidra til å øke tilslag innen infrastrukturutlysninger og innen pilar 2 i Horison2020 - 
Societal challenges. Satsingen ser også at de vil kunne øke synlighet og relevans av utdanningen 
innenfor livsvitenskap. 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

Vedlegg: Statusrapporter fra UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden. 
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Forskning – Konvergens 
UiO:Livsvitenskap skal finansiere flere (8-10) konvergensmiljø (KM) – 
tverrfaglige forskningsgrupper som tar for seg store samfunns-
utfordringer innen helse og miljø. Prosessen for opprettelse av KM 
startet med en 2-dagers work-shop i september, inkludert «speed-
dating» på tvers av faggrenser, hadde en obligatorisk skissefrist 
29.10.2016 og full søknadsfrist 1.3.2017. Vi mottok 22 søknader, som 
hver søker om 2-4 phd- eller postdoktorstillinger pluss driftsstøtte til 
eksperimentelle miljøer. Disse er sendt til internasjonale eksperter 
som vil danne et fagpanel som samles i Oslo 24.-25.4. Ca. 5 KM vil 
innvilges ved denne utlysning. KM vil være viktige for å øke 
studentaktiv forskning, internasjonalisering og andre mål for 
satsingen. 

Avdeling for fagstøtte, UiO 

Dat0: 16.3.2017 

Statusrapport UiO:Livsvitenskap 

Bakgrunn, UiO:Livsvitenskap: 

 Skal ivareta og implementere UiOs 
livsvitenskapsstrategi. 
Hovedmålet er å sikre og styrke 
internasjonal konkurransekraft 
innen livsvitenskap.  

 Skal være faglig bred og favne all 
livsvitenskapsaktivitet ved UiO. 

 Er premissleverandør for den 
faglige aktiviteten i det 
kommende forsknings- og 
undervisnings-bygget for farmasi, 
kjemi og livsvitenskap (VEV). 

 Skal utvikle Osloregionen til et 
kraftsenter for livsvitenskap, hvor 
UiO samhandler aktivt med OUS, HSØ og 
NMBU, samt innovasjonsaktører og næringsliv 
og dermed sikrer verdiskaping fra 
livsvitenskap. 

 Ble opprettet av universitetsstyret 10.3.2015, 
styret ble oppnevnt 1.6.2015; direktør ble 
tilsatt i delt stilling fra 15.2.2016 og full stilling 
fra 1.9.2016; administrativ leder ble tilsatt 
1.9.2016; kommunikasjonsrådgiver ble 
overført til satsingen 1.9.2016. Sekretariatet 
har vært operativt siden 1.9.2016. 

Aktiviteter siden forrige statusrapport (9.2.2016) 

 Foretatt styretur til England (Crick-senteret, 
Cambridge Biomedical Campus og Imperial 
College). 

 Foretatt andre studiereiser rettet mot 
innovasjon, bl.a. med Innovasjon Norge til 
Toronto og Inven2 til Boston. 

 Deltatt på norsk stand på Nordic Life Science 
Days i Stockholm og planlagt og deltatt på pre-
event i ambassaden med svenske partnere. 

 Etablert en bred tverrfaglig rådgivende 
ledergruppe, som møtes med sekretariatet en 
gang per måned. 

 Holdt en rekke møter internt for å forankre 
satsingen ved UiO og for å finjustere 
utlysningen for konvergensmiljøer (KM; se 
faktaboks over). 

 Etablert instituttlederforum for å sikre 
forankring av KM. 

 Holdt en rekke møter eksternt for å forankre 
og synliggjøre satsingen i regionen og 
nasjonalt. 

 Fortsatt seminarserien Livsvitenskap i 
lunsjen/Life Science Lunch i samarbeid med 
relevante fakulteter. 
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Synlighet – Oslo Life Science-konferansen 
Arrangert åpningskonferansen Oslo Life Science (OLS) i 
universitetets aula 16.2.2016 med deltagere fra forskning, 
næringsliv og politikk (bl.a. utdanningsministeren). Arrangerte 
en utvidet OLS-2017 (15.-17.2.) med fokus på biomedisin og 
helsenæring, som hadde arrangement i aulaen, på Blindern og 
i Forskningsparken der OUS og Legemiddelindustrien (LMI) 
deltok som partnere. Konferansen ble åpnet av H.K.H. 
Kronprinsesse Mette-Marit og mottok kr. 200 000 i støtte fra 
Forskningsrådet. Planlegging av OLS-2018 er i gang og flere nye 
partnere kommer inn, bl.a. Biotekonologirådet og NMBU. OLS-
2018 vil vare i fire dager og vil sette fokus på forskning og 
verdiskapning i livsvitenskap i regionen. 

Innovasjon – Næringsklyngedannelse 
Det har blitt etablert mange, til dels konkurrerende, 
næringsklynger relevant for UiO:Livsvitenskap i økosystemet 
rundt UiO. For å trekke disse sammen og koordinere 
aktiviteten har UiO:Livsvitenskap tatt lederskap i en søknad om 
«Kapasitetsløft» til FORREGION-programmet i Forskningsrådet 
(Skissefrist 21.4, søknadsfrist 6.9.2017). Bekreftede 
samarbeidspartnere på vår søknad er NMBU, OUS, Oslo Cancer 
Cluster (OCC), Oslo Medtech, The Life Science Cluster, Nansen 
Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network: 
NORIN. De større selskapene, som Bayer og ThermoFisher 
deltar gjennom sitt medlemskap i klyngene. For NMBU og OUS 
er vår søknad den eneste fra disse institusjonene forankret på 
ledelsesnivå. For klyngene er dette den eneste søknaden de 
deltar i. I tillegg har vi støtte fra OD, MED og MN-fakultetene 
som eneste søknad de støtter på ledelsesnivå og støtte fra 
Akershus fylkeskommunene og Oslo kommune. Prosessen med 
å samle alle de relevante aktørene for denne søknaden er et 
viktig element i vårt arbeid med å utvikle en felles strategi for 
forskning og verdiskapning i livsvitenskap i regionen. 

 Deltatt eller vært ansvarlig for en rekke 
arrangementer, bl.a. UiO-festival, 
Cutting Edge-festival/Oslo Innovation 
Week, åpent møte sammen med 
Bioteknologirådet. 

 Startet samarbeid med de to andre 
satsingen, bl.a. med felles arrangement 
for studenter under Forskningsdagene 
2016. 

 Utlyst og utdelt arrangementsstøtte for 
konferanser etc. som fremmer 
konvergens. Halvårlige utlysninger 
framover. 

 Opprettet flere rådgivningsgrupper for 
innovasjon med eksterne og interne 
medlemmer (ca. 28 personer totalt). 
Etter innledende møter vil en felles 
gruppe på ca. 8 personer etableres. 

 Tatt initiativ til og koordinert søknad til 
Forskingsrådets infrastrukturprogram; 
Network of Advanced Proteomics 
Infrastructure (NAPI). Søknaden utgår 
fra MedFak. 

 Avholdt strategiseminar 15.3.2017 med 
rådgivende ledergruppe, styret og andre 
inviterte ressurspersoner inkludert flere 
studenter. 

Pågående prosesser 

 Jobber med diverse arbeidsgrupper for 
spesialiserte funksjoner for det planlagte 
livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen. 

 Jobber sammen med ledelsen med 

informasjon til politiske partier om bygget. 

 Innledet samarbeid med NMBU. Avholdt to 
møter på ledelsesnivå. Pågående oppfølging: 1) 
NMBU-forskere deltar i arbeidsgrupper for 
fellesfunksjoner i livsvitenskapsbygget; 2) 
arbeidsgruppe for deling av infrastrukturer 
under opprettelse; 3) tematiske fagseminarer 
for forskere under planlegging; 4) NMBU deltar 
som partner på OLS-2018, 5) NMBU deltar i 
NFR-søknad til FORREGION som er ledet av 
UiO:Livsvitenskap. 

 Samarbeider med flere 
næringsklynger i regionen som deltar i 
våre rådgivningsgrupper for innovasjon. 

 Jobber med 
forskningsadministrativt nettverk på MN 
og MedFak for å fremme søknader til 
Horisont2020.  

 Forbereder utlysninger rettet 
mot innovasjonstiltak for ansatte og 
studenter. 

 Forbereder utlysninger rettet 
mot internasjonalisering – inkludert 
støtte til innreisende toppforskere, 
prosjektetableringsstøtte og utreisestøtte 
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Tverrfaglig utdanning for morgendagens 

arbeidskraft  
UiO:Livsvitenskap har holdt individuelle møter med 
fakultetenes studiedekaner for å kartlegge udekkede 
utdanningsbehov innen livsvitenskap ved UiO og vil jobbe med 
å etablere tverrfaglig utdanning på masternivå innen 
livsvitenskap og: i) jus, ii) innovasjon, iii) big data. Frikjøp av 
studiekonsulent for å jobbe konkret med dette starter opp i 
mars 2017.  

UiO:Livsvitenskap jobber med støtteformer for 
forskningsaktiv og innovasjonsrettede studentaktiviteter, bl.a. 
den internasjonale studentkonkurransen i syntetisk biologi 
iGEM (som støttes av UiO:Livsvitenskap). På sikt er ambisjonen 
å etablere «Oslo Graduate School of Life Science» (se teksten). 

til yngre forskere som vil erverve relevant 
spesialkompetanse som ikke finnes lokalt i dag. 

 Berammet møte med vitenskapelig ansatte ved 
HF og SV for å diskutere hvordan vitenskapelig 
ansatte ved disse fakultetene kan bidra opp 
mot satsingen og kobles og våre KM. 

 Vedtatt å støtte opprettelse av Senter for 
bioinformatikk ved UiO. 

 Planlegger egne arrangementer i forbindelse 
med UiO-festivalen, Arendalsuka og 
Forskningsdagene, mulig flere arrangementer 
sammen med Bioteknologirådet og andre. 

 Jobber med intern forankring via dekan- og 
direktørlinje samt direkte kontakt med 
instituttledere. 

 Formidler satsingens aktiviteter i månedlige 
nyhetsbrev internt og eksternt 

Kvalitative og kvantitative effekter av 
satsingen så langt 
Selv om satsingen har vart i ca. 2 år ble 
sekretariatet på tre personer operativt fra 
1.9.2016 og det er få kvantitative effekter 
av satsingen så langt. Virksomhets og 
økonomistyring (VØS) ved UiO utførte i 
2016 Livsvitenskapsanalysen. Denne 
analysen viser at UiOs forskere innen 
livsvitenskap har en normalisert 
siteringssccore (Field-Weighted Citation 
Impact) på 2,13. Verdensgjennomsnittet 
er 1,0 og tilsvarende score for all fag ved 
UiO er 1,86. UiOs livsvitenskapsforskere 
har stor suksess i FRIPRO og 
Forskningsrådets tematiske programmer, 
men sender færre søknader til EU. Det er få men 
sterke kommersialiseringsaktører. 

Gitt at satsingen disponerer godt under 2 % 
av de samlede ressursene UiO benytter innen 
livsvitenskap er det lite sannsynlig at RBO 
(resultatbasert omfordeling)-parametre og 
studiepoeng innen fagområdet vil påvirkes 
nevneverdig av satsingen. Ett unntak for RBO er 
EU-tildelinger der det er et tydelig uutnyttet 
potensiale i «Societal Challenges». Satsingen 
ønsker å utvikle tiltak for at potensielt sterke 
søkermiljøer skal rette seg inn mot dette.  

Satsingens viktigste kvalitative effekt så langt 
er økt synlighet av livsvitenskap ved UiO og den 

koordinerende rolle satsingen har og kan 
videreutvikle. Fra eksterne samarbeidspartnere 
innen livsvitenskap er det ønsket at UiO har ett 
kontaktpunkt, som kun er fokusert på dette 
fagområdet. UiO:Livsvitenskap er allerede blitt et 
slikt kontaktpunkt og vil videreutvikle denne 
rollen.  

Internt er det behov for koordinering på 
tvers av linjestrukturen, for eksempel med 
hensyn til infrastruktur. Satsingen har fått 
assistanse fra Avdeling for fagstøtte til å 
analysere UiOs suksess i Forskningsrådets 
infrastrukturprogram relativt til suksess i 
FRIMEDBIO og FRINATTEK og sammenlignet dette 
med NTNU og UiB. Vi ser at UiO hevder seg 
relativt sett svakest innen infrastruktur-
programmet og mener en viktig årsak til dette er 

svak intern koordinering ved UiO. Satsingen har 
allerede tatt initiativ til og koordinert en søknad 
om etablering av nasjonal infrastruktur for 
proteomikk - NAPI (se over). Vårt initiativ ble godt 
mottatt av alle involverte fagmiljøer og vi 
planlegger tilsvarende initiativ for andre 
infrastrukturer i god tid før neste utlysning fra 
Forskningsrådet. 

Hva satsingen skal ha oppnådd i 2020 

 Satsingen har som mandat å implementere 
UiOs strategi for livsvitenskap. Sammen med 
alle betydningsfulle eksterne aktører i regionen 
(OUS, NMBU, Oslo kommune, Akershus 
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Fylkeskommune, næringslivsklyngene og andre 
elementer i økosystemet for innovasjon) vil 
satsingen før 2020 har vedtatt en felles strategi 
for livsvitenskap som grunnlag for verdiskaping 
i regionen. Satsingen vil lede dette arbeidet. 

 Oslo Life Science-konferansen er etablert som 
en synlig arena for forskning, utdanning, 
innovasjon og politikk for verdiskaping innen 
livsvitenskap. 

 Gjennom KM (se over) vil satsingen skape en 
kultur for konvergens i forskning og bidra til at 
UiOs forskning får større impact. Dette vil være 
en etablert ordning i 2020 og det vil totalt 
være ca. 30 KD-stillinger (phd og postdoktor) 
knyttet til KM.  

 «Oslo Graduate School of Life Science» vil være 
etablert og de første kandidater påbegynt et 
integrert studieløp for master og phd (2+3 år). 
Det tverrfakultære programmet vil ha 10-12 
plasser per år og utdanne toppkandidater for 
næringsliv og akademiske stillinger innen 
livsvitenskap. Det vil totalt være ca. 30 KD-
stillinger (phd-stipend) knyttet til Oslo 
Graduate School of Life Science som vil nås i en 
opptrappingsfase fra 2021 til 2023. Etablering 
vil kreve at satsingen disponerer ca. 36 KD-
hjemler over dagens nivå (29 hjemler). Disse 
må enten komme fra deltagende fakulteter 
eller være nye tildelinger. Etablering vil også 
kreve at UiO tildeles ca. 12 nye studieplasser 
på masternivå, noe vi mener er realistisk. 

 Det vil være et økt kurstilbud for kandidater 
innen livsvitenskap rettet mot 
innovasjon/gründervirksomhet, big data og 
juridiske problemstillinger som kommer med 
implementering av livsvitenskap i samfunnet. 
Dette vil primært være emner som kan inngå i 
eksisterende masterprogram. Satsingen vil 
fasilitere etablering av disse emnene, som vil 
ligge på de respektive fakulteter/institutter. 

 Det vil være gode muligheter for studentaktiv 
forskning innen livsvitenskap, f.eks. iGEM 
(master) og Grand Challenges-stipend til 
bachelorstudenter. 

 Gjennom kulturendring og målrettede tiltak for 
innovasjon blant ansatte og studenter vil 

innovasjon fra livsvitenskapsforskning ved UiO 
være betydelig økt. 

 Samarbeid med næringsliv vil være økt, bl.a. 
med opprettelse av II’er-stillinger for 
næringslivsrepresentanter, som bidrar i vår 
utdanning. 

Merverdien av satsingen 
Livsvitenskap er UiOs største fagområde og 
mange fakulteter har betydelige interesser og vil 
således også ta vare på faget. For å optimalisere 
universitetets ressursbruk innen livsvitenskap og 
ta ut mulige faglige synergier er det nødvendig 
med koordinering på tvers av fakultet- og 
instituttstrukturen ved UiO. Det er også behov for 
kulturendringer og utvikling av smidige 
administrative løsninger ved UiO for å fremme 
samhandling på tvers. Dette er mål som er lagt 
frem i livsvitenskapsstrategien. UiO:Livsvitenskap 
har et mandat og den nødvendige tyngde for å 
drive interne prosesser som fremmer 
koordinering, konvergenskultur og 
innovasjonskultur. Med relativt beskjedne 
ressurser i forhold til UiOs samlede ressursbruk 
innen livsvitenskap mener vi satsingen er på vei 
til å lykkes med dette. Vi ser også at god 
vekselvirkning med eksterne næringslivsaktører 
for økt innovasjon krever intern koordinering, 
som UiO:Livsvitenskap står for. Vi mener 
UiO:Livsvitenskap vil gi UiOs forskning større 
impact og gjøre utdanningen mer synlig og 
relevant. Det vil også bedre universitetets 
omdømme fordi vi som institusjon blir en synlig 
aktør i samfunnsutviklingen og verdiskaping.  

UiO ber om betydelige ressurser over 
statsbudsjettet for å finansiere 
livsvitenskapsbygget og en UiO satsing på 
livsvitenskap er essensiell for å vise hvor viktig 
dette fagområdet er for UiO og Norge fremover. 

 

Finn-Eirik Johansen 
Direktør, UiO:Livsvitenskap 
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 FREMLEGGSNOTAT 
 Møtesaksnr.:  
 Møtedato: 2. mai 2017 
 Notatdato: 16. mars 2017 
 Arkivsaksnr.: 2011/8241 
 Saksbehandler: Katinka Grønli, 

Vebjørn Bakken 
UiO:Energi 

TIL 
Ledelsen og støtteenheter (LOS) ved UiO,  
Avdeling for fagstøtte (AF) 
  

UiO:Energi –aktivitet så langt, planer og mål frem mot 2020  

Sammendrag og konklusjon 

UiO:Energi ble opprettet i 2012 som en langsiktig, tverrfaglig og tverrfakultær satsning innen energi. 

Satsingens hovedmål er å styrke UiOs bidrag til omstillingen til et bærekraftig samfunn med vekt på 

å skaffe verden nok energi som er sikker og tilgjengelig for alle, og som møter de globale klima- og 

miljøutfordringene. Hovedmålet ønsker vi å nå gjennom tverrfaglig forskning og utdanning. 

UiO:Energi har i oppstartsperioden fokusert på å mobilisere UiOs fagkompetanse, fremme økt 

samarbeid internt og eksternt, samt bidra til å øke synligheten og relevansen av UiOs forskning og 

utdanning.  

Å utvikle forskningsmiljøer for å posisjonere UiO bedre for deltagelse i store nasjonale og 

internasjonale programmer innen energiomstilling («det grønne skiftet») har vært sentralt i dette 

arbeidet. To nye tverrfaglige innsatsområder er etablert for henholdsvis energisystemer og CCS 

(karbonfangst og –lagring),  og nye tverrfaglige forskningsmiljøer er dannet innen naturvitenskap, 

teknologi, juridiske fag, samfunnsfagene og humaniora.  

Våre fagmiljøer, inkludert UiO:Energi selv, er tungt med i tre av de åtte nye FME-sentrene som 

starter opp i 2017, og flere av fagmiljøene har hatt betydelig suksess i Forskningsrådets ENERGIX-

program. Gjennomgående for de nye prosjektene er styrket samarbeid med ulike brukergrupper og 

med instituttsektoren,  i utarbeidelse såvel som gjennomføring av prosjektene. Det er også etablert 

nye internasjonale konsortier. 

UiO:Energi har utviklet et nytt tverrfaglig undervisningstilbud på master- og ph.d-nivå som gir 

studentene samarbeidskompetanse på tvers av disiplinene. Her kobles utdanningen med næringsliv 

og forvaltning gjennom forelesninger, institusjonsbesøk og prosjektoppgaver. Konkret har dette 

resultert i to brede, tverrfaglige emner innenfor temaområdet bærekraftige energisystemer. I 

forskerutdanningen er det internasjonale samarbeidet betydelig styrket med deltagelse fra over ti 

nasjoner på sommerskolen NorRen (Energi 9020) samt  gjennomføring av en sommerskole i Berlin 

i 2015. 

I oppstartsperioden har UiO:Energi konsentrert seg om å øke informasjonsflyten og samarbeidet 

internt i organisasjonen samtidig som vi har lagt til rette for økt eksternt samarbeid. Den åpne 

forelesningsrekken UiO:Energi-forelesninger er etablert som en møteplass for deling og diskusjon 

av energirelatert kunnskap, og følges av studenter, ansatte og representanter fra næringsliv og 

forvaltning. Såkornmidler og internasjonaliseringsmidler har vært viktige tiltak for å utvikle nye 

prosjekter, sammen med idédugnader og seminarer på tvers av disipliner på UiO og med eksterne 

fagfolk, industri og forvaltning i Osloregionen. Direktøren har engasjert seg gjennom flere kronikker 

i dagspressen.  
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Årlig gjennomføres UiO:Energiforum, et arrangement hvor universitetenes rolle i de globale energi- 

og klimautfordringer diskuteres med deltakelse fra internasjonale toppforskere.  

Samlet viser erfaringene at det er interesse for forskning og utdanning på tvers av disiplin- og 

faggrenser. Vi har bidratt til å styrke UiOs synlighet og konkurransekraft, og har økt aktivitetsnivået 

innen energiforskning, utdanning og formidling. Vi har utviklet gode tverrfaglige emner, men for 

den kommende perioden må vi også øke antallet relevante utdanningstilbud innenfor eksisterende 

og nye program. For å skape økt interesse for fagområdet og derigjennom økt rekruttering til 

relevante masteroppgaver og ph.d.-program, ønsker UiO:Energi å koordinere utviklingen av et 

breddetilbud på bachelornivå innenfor temaområdet bærekraftige energisystemer i form av en 

‘energy minor’.  

For å øke sannsynligheten for gjennomslag på store tematiske utlysninger, kreves det at  flere av våre 

tunge disiplinære fagmiljøer samarbeider. En sentral oppgave for UiO:Energi fremover er derfor å 

bygge på våre erfaringer så langt for å fremme flere tverrfaglige prosjekter, samt tydeliggjøre vår 

relevans. Vi skal konsolidere innsatsen innenfor utvalgte innsatsområder og utnytte UiOs deltagelse 

i etablerte sentre. I den kommende perioden ønsker UiO:Energi å mobilisere de 

samfunnsvitenskapelige fagene ytterligere, og et sentralt tiltak er etablere mer robuste 

forskningsgrupper innenfor de ikke-teknologiske fagmiljøene. På denne måten kan vi bidra til at 

UiOs fagmiljøer evner å ta lederskap i framtidige store nasjonale og internasjonale tematiske 

utlysninger, eksempelvis nye sentre for miljøvennlig energi innen samfunnsfag og H2020-

programmene.  

UiO skal utdanne kandidater som kan bidra til å skape fremtidens bærekraftige energisystem. For å 

oppnå enda sterkere konsolidering og et enda bredere utdanningstiltak er det imidlertid nødvendig 

å utvikle universitetet som organisasjon videre slik at barrierene for effektiv tverrfaglig forskning, 

utdanning og formidlingsarbeid blir lavere. 

I perioden 2013-2016 har UiO:Energi brukt tildelte sentrale midler til utdanningsrettede tiltak (rød), 

såkornmidler, internasjonaliseringsmidler og andre strategiske tiltak (blå), utadrettet virksomhet og 

representasjon (grønn), og lønn og drift av satsingens kontor (grå). Satsingens tildelinger fra 

universitetsstyret har fulgt en opptrapppingsmodell, og fra 2017 og fremover vil direkte strategiske 

tiltak for å styrke relevant aktivitet hos enhetene (blå) totalt utgjøre mellom 50 og 75 prosent av årlig 

ressursbruk. For skjematisk oversikt av tiltak og effekt i perioden 2013-2016, se vedlegg 1-5. 

 
Figuren viser bruk av sentralt tildelte midler ved UiO:Energi i perioden 2013-2016 (beløpene er angitt i 1000 NOK). I 
budsjettet for 2017 er det avsatt NOK 700’ til utdanningsrettede tiltak, NOK 1,5 mill til såkornmidler og 
internasjonaliserng, mens NOK 14,7 mill er bundet opp til strategiske tiltak for å styrke aktiviteten på nye FME-sentre 
tom. 2023. NOK  5,2 mill er satt av til å dekke drift og lønn av UiO:Energi samt utadrettet virksomhet og 
representasjon.   
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Bakgrunn  

1. UiO:Energi ble opprettet av universitetsstyret i juni 2012 (V-SAK 11, Saksnr. 2011/8241) for 
en periode på fem år. UiO:Energi har per i dag midler allokert til satsingen fra 
universitetsstyret ut 2017.  

2. Universitetsstyret vedtok ny organisering av UiO:Energi i desember 2015 (V-SAK 4). 

3. Universitetsstyret sluttet seg til en videreføring av satsingen UiO:Energi med utgangspunkt i 
fremlagt programplattform (2017-2022) i september 2016. Universitetsstyret ønsket seg en 
revidert plattform som tydeligere synliggjør vitenskapelige publikasjoner og ekstern 
finansiering.  

4. Finansiering av satsingen UiO:Energi fra og med 2018 behandles som del av den ordinære 
budsjettprosessen i juni 2017. Den reviderte plattformen skal legges frem for styret ved 
budsjettforhandlingen. 

5. UiO:Energi legger frem statusrapport for satsingen for Universitetsstyret (denne sak) i mai 
2017. 

  
Som en av UiOs tre tverrfaglige satsinger skal UiO:Energi bidra til å nå UiOs mål, fastsatt i 

Strategi2020, deriblant realisere sentrale forskningspolitiske målsetninger og møte samfunnets 

behov for ny kunnskap innen helse, miljø og bærekraftig energi, samt effekter som globale 

klimaendringer har på liv og helse. UiO:Energi skal styrke UiOs bidrag til omstillingen til et 

bærekraftig samfunn med vekt på å skaffe verden nok energi – som er sikker, tilgjengelig for alle, og 

møter de globale klima- og miljøutfordringene. 

UiO:Energi er forankret under universitetsstyret ved rektor. Det samfunnsvitenskapelige fakultet er 

vertsfakultet, og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet leder styret for satsingen. Videre 

deltar Det juridiske fakultet, Det humanistiske fakultet og Senter for utvikling og miljø. Fra og med 

januar 2016 har UiO:Energi tilpasset sin styringsform med et nytt styre sammensatt av 

instituttledere fra de mest aktive enhetene1 og én ansatt- og én studentrepresentant. Målet for 

omorganiseringen er å sikre en mer forpliktende deltagelse fra institutter og sentre som er sterkt 

engasjert i energiforskingen.  

Status og sentrale mål fremover: I det følgende presenteres de viktigste mål, tiltak og resultater 

for de ulike virksomhetsområdene til UiO:Energi fra oppstartsfasen og frem til i dag. For hvert 

virksomhetsområde vil mål og tiltak i all hovedsak videreføres, men sentrale delmål for perioden 

2017-2020 er spesifisert.  

Forskning 
En viktig forutsetning for å lykkes med deltagelse i store nasjonale og internasjonale tematiske 

utlysninger er at vi har relevante og robuste forskningsmiljøer. En av UiO:Energis fremste oppgaver 

har derfor vært å stimulere til denne utviklingen, blant annet ved å bringe forskere og 

forskningsgrupper sammen på tvers av disipliner og miljøer. Eksisterende fagmiljø har blitt styrket, 

nye faggrupper og nye samarbeid mellom faggrupper er etablert. Målet med dette arbeidet har vært 

å øke UiOs tilslag fra ekstern finansiering, og å synliggjøre UiO som aktør på energiområdet.  

Sentrale tiltak så langt har vært utdeling av såkornmidler og internasjonaliseringsmidler.  

Midlene har blitt tildelt strategisk for å styrke pågående aktivitet og for å støtte etableringen av nye 

initiativer. Videre har vi gjennomført fagspesifikke idédugnader for å styrke eksternt samarbeid, 

utvikle nye forskningskonsepter og, ikke minst, utvikle søknader om ekstern finansiering. 

                                                           
1 UiO:Energi er administrativt underlagt SV-fakultetet og styret ledes av dekan ved MN-fakultetet med følgende faste 
styremedlemmer: Instituttledere ved Fysisk institutt (FI), Kjemisk institutt (KI), Institutt for informatikk (IFI), Institutt 
for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Nordisk institutt for sjørett 
(NIS), én studentrepresentant, én ansattrepresentant. Varamedlemmer: Instituttledere ved Institutt for kulturstudier 
og orientalske språk (IKOS),  Institutt for geofag (GEO),  Økonomisk institutt (ØI). 
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UiO:Energi har også fungert som strategisk, informativ og rådgivende faglig støtte for miljøene, og 

representerer UiO i ulike fora.   

For å sikre at satsingens videre utvikling blir basert på kvalitet og faglig prioritering, definerte 

UiO:Energi i 2016 fire innsatsområder hvor vi vil konsentrere innsatsen fremover:   

 

1. Materialer for energi  

2. Energisystemer 

3. Karbonfangst og -lagring  

4. Energiomstilling og bærekraftige samfunn 

 

Innsatsområdene er utviklet med utgangspunkt i (1) samfunnets behov, (2) UiOs potensiale til å 

bidra med faglig aktivitet av høy kvalitet i samarbeid med aktuelle partnere, og (3) mulighetene for 

ekstern finansiering for å styrke aktiviteten.  

To av disse fire innsatsområdene - Energisystemer og Karbonfangst og -lagring – er et direkte 

resultat av UiO:Energis innsats. Ekstern finansiering gjennom Statoils Akademia-avtale har også 

vært viktig for opprettelsen av disse to nye innsatsområdene. Materialer for energi bygger på allerede 

omfattende aktivitet på Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).  

Alle de tre første innsatsområdene har betydelig aktivitet, og er dessuten blitt kraftig styrket gjennom 

Forskningsrådets tildeling til nye teknologiske FME’er (Forskningssentre for miljøvennlig energi)2 

og tildelinger til ENERGIX m.fl. i 2015 og 2016. Opprettelsen av det nye Institutt for 

teknologisystemer (ITS) på Kjeller vil styrke aktivitetene ytterligere, spesielt Energisystemer, da 

dette er forskningsområdet til en av de to seksjonene på det nye instituttet. En viktig merverdi av 

disse tre innsatsområdene, som i hovedsak har aktiviteter fra Det matematisk- naturvitenskapelige 

fakultet, er at de også omfatter viktig deltagelse av forskere fra samfunnsvitenskapelige fag 

(innovasjon) og juridiske fag (energirett). 

Omstillingen til et bærekraftig energisystem er ikke bare en teknologisk endring, men er vel så mye 

en samfunnsmessig endring. Samfunnsfagene er derfor av helt avgjørende betydning for bedre å 

forstå hvordan vi skal  sikre en vellykket overgang til et bærekraftig energisystem.  En sentral 

oppgave for kommende periode er derfor, med utgangspunkt i eksisterende forskere og prosjekter 

på det samfunnsvitenskapelige fakultet inkludert SUM, å etablere minst to nye forskergrupper 

innenfor samfunnsvitenskapelige fag (temaområde 4). En skjematisk fremstilling av 

innsatsområdene, eksisterende faggrupper og aktivitet samt planer for den kommende perioden gis 

i tabell 1. 

For å nå målene for de enkelte innsatsområdene er det nødvendig å benytte ulike, tilpassede tiltak. 

På en del fagområder er det nødvendig å fortsette satsingen på tiltak for å bygge opp og styrke 

eksiterende faggrupper. For innsatsområder hvor det allerede er etablert robuste faggrupper, og hvor 

det er potensial for samarbeid på tvers av disse, vil UiO:Energi lyse ut noen større prosjekter (såkalte 

konvergensmiljøer). Ved tildeling av disse prosjektene vil tverrfaglighet sammen med 

brukerinvolvering og samarbeid med næringsliv og forvaltning være sentralt.  

                                                           
2 UiO er partner i 6 av de eksisterende Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME’ene): BIGCCS Centre – 
International CCS Research Centre, The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology, SUbsurface CO2 storage 
– Critical Elements and Superior Strategy, Centre for Sustainable Energy Studies, Strategic Challenges in International 
Climate and Energy Policy og Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy. Vi er partnere i tre av de 
nye teknologiske FME’ene som ble utpekt i mai 2016:  Norwegian CCS Research Centre – NCCS, Research Centre for 
Sustainable Solar Cell Technology og Mobility Zero Emission Energy Systems – MoZEES. 
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For større tildelinger fra UiO:Energi vil det være krav om at det skal søkes om midler fra store 

program som SFF-, SFI- eller FME-ordningen i Norges forskningsråd. Videre skal disse gruppene 

eller prosjektenes faglige profil være relevant for fremtidige utlysninger i Horisont2020. Utover 

midler fra UiO:Energi krever realiseringen av dette målet betydelig egeninnsats fra de involverte 

enhetene i form av dedikert tid fra allerede tilsatte forskere ved UiO, rekrutteringsstillinger, og (på 

sikt) nye akademiske stillinger. Egeninnsats vil derfor inngå i evalueringskriteriene for tildeling av 

midler.  

En generell målsetning for kommende periode er å fortsette den positive utviklingen av 

innsatsområdene og utnytte aktiviteten i store prosjekter, som de nye FME-sentrene og 

toppforskningsinitiativet SOLARIS, til å styrke UiOs synlighet, relevans og konkurransekraft 

ytterligere. Den økte aktiviteten og framveksten av nye tematiske innsatsområder krever faglig 

nyorientering. Dette innebærer at vi i budsjettfremlegg og revidert programplattform (i juni) vil legge 

vekt på mer langsiktige strategiske tiltak. 

Tabell 1 presenterer de mest sentrale faggruppene innenfor hvert av de fire innsatsområdene. Disse 

faggruppene er delvis godt etablerte forskningsgrupper, delvis løsere organiserte (eller uorganiserte) 

forskningsområder. For hver gruppering listes prosjektene som har mottatt støtte fra UiO:Energi 

opp. Ytterligere detaljer om disse tildelingene er gitt i vedlegg 1 og 2. En komplett oversikt over 

energirelaterte, eksternfinansierte prosjekter er gitt i vedlegg 3. For hvert innsatsområde inneholder 

tabell 1 dessuten både generelle og spesifikke målsetninger for perioden 2017-2020. I påvente av en 

komplett publiseringsanalyse for energiforskningen ved UiO, er det plukket ut noen høydepunkter 

som illustrerer bredden i forskningstemaer i vedlegg 4. 

Illustrasjonsbildet t.v. er hentet fra nettsiden til Mette Halskov Hansens prosjekt Airborne: Luftforurensning og nye 
visjoner om bærekraft i Kina. I prosjektet, som er støttet av UiO:Energi, IKOS, Forskningsrådet og CAS, undersøker 
forskerne hvordan Kinas opplevelse av og frykt for luftforurensning fra ‘skitten’ energiproduksjon og forbruk kan 
transformeres til nye visjoner og konkrete krav om handling. Bildet er tatt ved Beijing Universitet i 2013, hvor folk som 
var opptatt av luftforurensing festet ansiktsmasker på statuer (foto fra Weibo).  Illustrasjonsbildet t.h. er hentet fra 
nettsiden til SOLARIS (Solar Research Initiative at SMN), som er utpekt som ett av UiOs toppforskningsmiljøer av rektor. 
Gjennom SOLARIS skal SMN i de neste årene styrke og utfylle sin forskning innen solenergi. De er også medlem av 
nåværende og kommende FME-er på feltet. I den nye FME’en deltar også TIK. Bildet viser en del av solcelle fra UiOs 
MiNaLab hvor avansert nasjonal infrastruktur for forskningsområdet er samlet.   
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Tabell 1: Skjematisk fremstilling av faggrupper innenfor hvert innsatsområde. Eksternfinansierte prosjekter som har mottatt støtte fra UiO:Energi i 
søknads- eller driftsfase. Støtten omfatter såkornmidler (frikjøp, finansiering av II-ere/samarbeidspartnere, egeninnsatsfinansiering på prosjektene, 
konsulentstøtte mm), internasjonaliseringsmidler (reiser og internasjonale seminarer), idédugnader, seminarer, strategisk veiledning, mm. En full 
oversikt over relevante prosjekter finnes i vedlegg 3. Høyre kolonne angir konkrete målsetninger for den kommende fireårsperioden for hvert 
innsatsområde. Akronymer for enheter ved UiO er forklart i fotnote til tabellene i vedleggene. 

Faggrupper Eksternfinansierte prosjekter Mål for perioden 2017-2020 
1. Materialer for energi 

NAFUMA, Nanostrukturer og funksjonelle materialer (KI) 
Godt etablert forskningsgruppe med stor eksternfinansiert 
prosjektportefølje. Gruppen jobber med grunnleggende uorganisk 
kjemi, faststoffkjemi og materialvitenskap, med aktiviteter knyttet 
til syntese, karakterisering og modellering av materialer. 

FME-MoZEES 
FME-Sol II 
 

Bidra til at UiOs miljø på Senter for Materialvitenskap og 
Nanoteknologi (SMN) skal være det ledende norske 
grunnforskningsmiljøet innen funksjonelle materialer og 
nanovitenskap for anvendelser innen miljø- og energiteknologi 
og utdanne kreative og innovative kandidater for næringslivet. 
 
 Etablere innsatsområdet og lage felles fagplan. 
 Utvikle SOLARIS videre til flaggskip-prosjekt ved UiO. 
 Øke samarbeidet på tvers av de etablerte forsknings-

gruppene. 
 Være koordinator for minst to nye EU-prosjekter. 
 Ta en sentral og synlig rolle i både FME-Sol II og FME-

MoZEES. 
 Ytterligere styrking av et allerede betydelig industri-

samarbeid. 

FERMiO, Funksjonelle energi-relaterte materialer i Oslo (KI, FI) 
Godt etablert forskningsgruppe med stor eksternfinansiert 
prosjektportefølje. Jobber med faststoffkjemi med særlig vekt på 
defekter og transportegenskaper, materialkarakterisering inkludert 
elektronmikroskopi og teoretisk materialvitenskap. 

FME-MoZEES 
 

LENS, Light and Electricity from Novel Semiconductors (FI) 
   Godt etablert forskningsgruppe med stor eksternfinansiert 
   prosjektportefølje. Jobber med applikasjonsdrevet grunnforskning 
   med spesielt fokus på halvledermaterialer inkludert solceller. 

ENERGIX-Polarization PhotoVoltaics-P2V 
Sino-Norwegian alliance in PV 
FME-Sol II 
PowerBase EU 

Katalyse (KI) 
Godt etablert forskningsgruppe med stor eksternfinansiert 
prosjektportefølje. Gruppen jobber med utvikling av nye og bedre 
katalysatorer innenfor en rekke anvendelsesområder. Sentrale 
forskningstemaer er syntese av nye porøse materialer, 
karakterisering  og mekanistiske studier. 

TAP reaktor 

2. Energisystemer 

Energiinformatikk (IFI) 

Etablert faggruppe med nytt studietilbud. Trenger å styrkes med 
flere personer og prosjekter. 

Statoil – Professor i energiinformatikk 

JTS (int partner) –INTEGRARE (i oppstart og 
søknad) 

ENERGIX - Smart Community Neighborhood 
- driven by energy informatics (i oppstart) 

 

Bidra til realiseringen av et energisystem basert på 
nullutslippsteknologier. Dette medfører en radikal endring av 
energimarkedene og av styring og optimalisering av 
energinettet/-ene. Miljøene må styrkes og konsolideres, 
samtidig som det må bli økt samarbeid internt og eksternt. 

 

 Etablere innsatsområde og lage felles fagplan 
 Etablere minst en ny faggruppe 
 Styrke STORE og energi-informatikk 

Energimarkeder -finans og risiko (MI) 

Etablert faggruppe (endringsmiljøet STORE) innen stokastisk 
analyse med industrisamarbeid og eksternt finansierte prosjekter. 

MN-endringsmiljø STORE 

ISPNATTEK-FINEWSTOCH 

FME-MoZEES 
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Fornybar energirett (NIFS) 

Etablert som faggruppe med eget studietilbud. Trenger å styrkes 
med flere personer og prosjekter. 

Statoil – Nordisk energirett-konsortium (i 
oppstart) 

 Etablere minst ett nytt konvergensmiljø på tvers av 
faggruppene som sammen får tilslag på nye EFV 
prosjekter/senter. 

 Delta i minimum ett EU-prosjekt 
 Etablere seksjon for energisystemer på ITS som 

forskningsgruppe og med integrert utdanningstilbud. 

Prediksjonsmodeller og analyse av klima og værdata med sikte på 
bedre forutsigbarhet i produksjon og forbruk av energi (GEO) 

Finnes relevante prosjekter, men ikke etablert faggruppe/ 
samarbeid 

 

Institutt for teknologi systemer, seksjon energisystemer (ITS)  

Er i oppstartfasen. Har noen relevante prosjekter, men trenger å 
konsolideres som forskningsgruppe. Har som mål å bidra med 
forskning på et høyere  «Technology Readiness Level» (TRL-nivå) 
enn de fleste mer grunnforskningsfokuserte enhetene ved UiO. 

 

3. Karbonfanngst og –lagring (CCS) 

Geokjemiske og geomekaniske prosesser i forbindelse med CO2- 
lagring i geologiske strukturer (GEO) 

Deltar i flere sentre og prosjekter, i  oppstartsfase som faggruppe 

Statoil – Finansiering av professorat og 
forskergruppe-aktiviteter 

FME-NCCS 

Bidra til å utvikle karbonfangst og -lagring og, gjennom dette, 
realisere målene satt i Parisavtalen. Dette krever teknologisk 
innovasjon og, minst like viktig, effektive regulatoriske og 
økonomiske rammeverk. 

 Med utgangspunkt i FME-NCCS, etablere en koordinert 
tverrfaglig forskningsgruppe innen CCS på UiO med felles 
fagplan 

 Delta i minst ett EU-prosjekt 
 Bidra til at det etableres et fullskala CCS-prosjekt i Norge 

Juridiske virkemidler for å tilrettelegge for at CCS-teknologier tas i 
bruk på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå (JUS) 

En integrert i forskningsgruppen Energirett (JUS-NIFS), er i 
oppstartfasen. 

FME-NCCS 

Grunnleggende kunnskap om lagring og bruk av CO2 (FI og KI) Flowtrans-MC 

4. Energiomstililng og bærekraftige samfunn 

Energiomstilling og den menneskelige faktor.  

Ikke konsolidert som faggruppe, men en rekke personer er 
engasjert med relevante prosjekter og aktiviteter 

- Bærekraftige byer og samfunn (ISS, SUM, IKOS) 
- Energi- og klimaomstilling, forbruk og bærekraft (SUM, SAI, IKOS, 

IAKH, IFIKK, ØI) 
- Energi for sør (SAI, SUM, SMN, IFI) 

FRIHUMSAM: Airborne 

EU-ERC: Overheating 

TRANSPORT: Shared mobility 

ENERGIX: Smart Mobility Suburbs 

FRIHUMSAM:Conference-Design history 

Bidra til å styrke samfunnsfagenes rolle i storskala bærekraftig 
omstilling av energisystemet 

 Videreutvikle og konsolidere innsatsområdet og lage felles 
fagplan 

 Øke samarbeid på tvers av forskergruppene i nye 
prosjekter. 

 Etablere minst to nye forskningsgrupper, prioriterte 
fagområder er bærekraftige byer, internasjonal energi- og 
klimapolitikk og økonomi og energiomstilling samt 
innovasjon og transformasjon. 

 Delta i minst to nyopprettede sentre, og være leder for ett 
av dem. Mest aktuelt er FME samfunn. 

 Delta i minimum to nye EU- prosjekt 

Internasjonal energi- og klimapolitikk og økonomi 

Det er interesse for å opprette faggruppe innen dette temaet ledet 
av ISV, ikke etablert per i dag (ØI, ISV, SUM) 

FME-CREE  

FME-CICEP 

Innovasjon og transformasjon. Har en etablert faggruppe på TIK, 
trenger ytterligere konsolidering og over tid ny leder (TIK, ISS) 

FME-CenCES 

FME-Sol II (i oppstart) 
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Eksempler på fagområder som har fått betydelig støtte fra UiO:Energi i form av såkornmidler, 

internasjonaliseringsmidler og andre tiltak, og som har styrket seg eller blitt opprettet i UiO:Energis 

oppstartsfase: 

 

- Energisystemer/informatikk (etablert med støtte fra Statoils Akademia-avtale og styrket 

gjennom samarbeid med Technische Universität München og Institutt for energiteknikk 

gjennom II-erstillinger finansiert av UiO:Energi og flere idédugnader/seminarer). Miljøet 

har startet et nytt masteremne med sterk involvering fra industrien, og har planer om å 

etablere et helt nytt masterprogram. De var partnere i en søknad om FME-senter som ikke 

fikk finansiering, men er også partner i et stort KPN-prosjekt gjennom programmet 

ENERGIX.  

- Bærekraftige byer i et energiperspektiv (styrket gjennom to interne midlertidige tilsettinger, 

økt ekstern finansiering og CIENS Urban-samarbeidet). UiO:Energi har bidratt med 

skrivestøtte og internasjonaliseringsmidler, og har tildelt miljøet en strategisk 

stipendiatstilling. Miljøet har gjennomført en internasjonal konferanse, og har etablert en 

egen seminarserie med internasjonale gjester. De har deltatt i en EU-søknad med 

internasjonale samarbeidspartnere, og har fått tildelt tre prosjekter fra programmene 

TRANSPORT2025 og ENERGIX.  

- Energirett (styrket med støtte fra Statnett  og Statoil samt nye, interne tilsettinger). Miljøet 
er nå etablert som eget satsingsområde på Nordisk institutt for sjørett, og fokuserer på alle 
former for energi utenom petroleum. De har et årlig seminar/etterutdanningskurs innen 
energirett i EØS-området i samarbeid med Energi Norge. UiO:Energi har støttet med 
midlertidige stillinger, støtte til søknadsskriving og arrangementer, samt inter-
nasjonaliseringsmidler. Området har egen masterutdanning, og har blitt partner i det 
teknologiske FME-senteret som skal forske på karbonfangst og -lagring. De skal i løpet av 
2017 etablere et nordisk nettverk/senter for energirett med bidrag fra Statoils Akademia-
avtale. 
 

Utdanning 

UiO:Energi har i oppstartsfasen konsentrert seg om å utvikle tverrfaglige og interaktive emner for å 

gi studentene konkret samarbeidskompetanse både på masternivå og i forskerutdanningen. Per i dag 

er det etablert to slike brede, tverrfaglige emner innenfor temaområdet bærekraftige energisystemer 

som undervises årlig.  

 Masteremnet Energi4010 - Bærekraftige energisystemer har stabilisert seg på ca. 20 

studenter som rekrutteres primært fra fire fakulteter ved UiO (HF, SV, JUS og MN), men 

emnet har også tidvis hatt studenter fra andre institusjoner og fra arbeidslivet.  Høsten 2016 

gikk 21 studenter fra 11 forskjellige studieretninger opp til eksamen i emnet. 

 Ph.d-emnet NorRen sommerskole har stabilisert seg på ca. 25 ph.d.-kandidater fra samtlige 

universiteter i Norge. I tillegg har emnet en tydelig internasjonal karakter med både 

forelesere og studenter fra sentrale universiteter i Europa, og har således fungert som en 

nasjonal og internasjonal nettverksbygger. Fra UiO har det deltatt ph.d.-kandidater fra flere 

institutt på MN og SV og fra SUM. Vi arbeider for større deltagelse fra UiO fremover.   

På begge emnene gjennomføres undervisningen sammen med eksperter fra industri og forvaltning 

som bidrar med forelesninger, institusjonsbesøk og som premissgivere og veiledere i 

prosjektoppgaver. Dette bidrar til en blanding av fagspesifikk og integrert tverrfaglig tilnærming, 

samtidig som samarbeidet med eksterne aktører gjør at tematikken knyttes til samfunnsrelevante og 

reelle problemstillinger.   

Begge emnene har stabile rekrutteringstall og en høy gjennomføringsprosent.  

UiO:Energi er i kontinuerlig dialog med fagpersoner som kan bidra til utdanningsaktiviteter. Målet 

med arbeidet å kunne få et tydeligere energiperspektiv og fremme dette også i de ordinære emnene 

O-sak 4 - side 15 av 39

https://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/ENERGI4010/
http://norren.no/


Side 9 
 

på UiOs relevante studieprogram. Gjennom tildeling av såkornmidler har UiO:Energi spesielt støttet 

opp under utviklingen av utdanningstilbud på master- og doktorgradsnivå innen energiinformatikk. 

Dette har foreløpig resultert i opprettelsen av emnet INF 5870 -Energiinformatikk med nye 

undervisningsformer hvor industrien deltar aktivt.  

For den kommende perioden vil vi intensivere arbeidet med å kunne tilby et bredere utvalg av emner 

på laveregradsnivå på tvers av studieprogram og enheter, samlet i en såkalt emnetråd til en ‘energy 

minor’. Målet er å tilby studentene breddekompetanse innen temaområdet bærekraftige 

energisystemer på tvers av studieprogrammene, og å skape interesse for fagområdet og dermed økt 

rekruttering til relevante master-oppgaver og ph.d.-program.  

Utviklingen av en emnetråd på bachelornivå, supplert med tverrfaglige enkeltemner på master- og 

ph.d-nivå, svarer direkte på konklusjonen fra SAB-rapporten og oppfølgingsutvalgene, hvor det 

anbefales «å opparbeide samarbeidskompetanse for integrert tverrfaglighet hos studenter og 

ansatte og bruke arenaer for stimulans av tverrfaglig dialog og kompetanseutvikling».   

UiO:Energi koordinerer i dag den nasjonale plattformen og webportalen Norwegian Research 

School in Renewable Energy, NorRen. Med utgangspunkt i NorRen ønsker UiO:Energi å bidra til å 

styrke forskerutdanningstilbudet på tvers av institusjonene i Norge ved å tilgjengeliggjøre 

disiplinære emner og relevante seminarer, og ved å tilby tverrfaglige emner som samler 

stipendiatene.  Dette er spesielt viktig etter opprettelsen av åtte nye FME-sentere innen 

miljøvennlig energi. UiO:Energi skal ha et særskilt ansvar for å koordinere utdanningstilbud og 

samhandling på tvers av arbeidspakkene i FME-MoZEES. 

Det nye instituttet innen teknologisystemer (ITS), opprettet 1. januar 2017, representerer en meget 

god mulighet til å realisere UiO:Energi som en bred plattform. En sentral oppgave for det nye 

instituttet er å bidra med et anvendt systemperspektiv på masterutdanningen. Av spesiell verdi er 

prioriteringen av problemstillinger på et høyere «Technology Readiness Level» (TRL) enn de fleste 

mer grunnleggende virksomhetene ved UiO. Dette vil gi våre studenter og vår utdanning et langt 

bredere perspektiv enn dagens utdanningstilbud. 

I tabell 2 beskrives UiOs studietilbud på ulike nivåer - bachelor, master og ph.d. – og det vises til 

spesifikke program og emner. Dessuten presenteres målene for neste fireårsperiode på hvert nivå. 

 

 
Illustrasjonsbildet t.v. er tatt i forbindelse med muntlig eksamen på masteremnet Energi4010 i 2015. 

Studentene presenterte sine prosjektoppgaver, som tok for seg ulike utfordringer og temaområder fra Oslo 

kommunes klima- og energistrategi. Presentasjonene ble holdt for sensorer og representanter fra Ruter og 

Hafslund (foto: Amalie K Holm). Illustrasjonsbildet t.h. er tatt i forbindelse med gjennomføringen av 

NorRen ph.d.-sommerskole utenfor Berlin i 2015. 27 studenter fra 10 ulike nasjoner tilbrakte en uke sammen 

på den tverrfaglige, interaktive sommerskolen hvor målet var å forstå overgangen til et mer bærekraftig 

energisystem (foto: Inken Reimer). 
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Tabell 2: Skjematisk fremstilling av utdanningstilbud og  for utvikling av dette frem mot 2020. 

Utdanningstilbud/nivå Eksisterende program/emner Mål for perioden 2017-2020 

Bachelornivå 

Det finnes relevante enkeltemner på 
ulike enheter. Tilbudet er ikke 
koordinert på tvers av enhetene, og 
flere fagområder mangler relevante 
emner. Til høyre angis relevante 
emner som til en viss grad er 
tilgjengelige også for studenter som 
ikke har opptak på det programmet 
de hovedsakelig hører inn under. 

SGO3200- Environment and innovation    

SOSGEO2301 - Environment and 

society, STV2250 - Internasjonal miljø- 

og ressurspolitikk, STV4282B - 

International Energy Politics, 
SOSANT2525 - Overheating: The 

anthropology of accelerated change,  

MENA3000 - Funksjonelle materialer, 
KJM3700 - Miljøkjemi, GEF1100-

Klimasystemet, FIL2306 - Miljøfilosofi. 

Materialvitenskap for energi- og 
nanoteknologi 

 Utvikle og tilby en tverrfaglig 
emnetråd (30-40 stp.) som 
skal være tilgjengelig på tvers 
av studieretningene/ -
programmene 

 Tilrettelegge for at studentene 
kan ta emner på tvers av 
studieprogram og at de kan 
innpasse en ‘enegy minor’ i 
sitt studieprogram 
 

Masternivå 

Ett tverrfaglig emne i bærekraftige 
energisystemer, Energi4010 

Ett direkte relevant studieprogram 
innenfor enhetenes portefølje 

Mange av de disiplinorienterte 
programmene tilbyr relevante emner 
og oppgaver (ikke oppført her).  

Startet arbeidet med å etablere ett 
nytt studieprogram innen 
energiinformatikk.  

Energi4010-Bærekraftige 
Energisystemer 

INF5870 - Energiinformatikk 

Materialer, energi og nanoteknologi 

 Videreføre og videreutvikle 
Energi4010 

 Bidra til utvikling av 
studietilbudet på ITS 

 Bidra til å opprette minst ett 
relevant masteremne 
innenfor hvert innsatsområde 

 Bidra til å opprette minst ett 
nytt masterprogram 

 Tilrettelegge for at studentene 
kan innpasse tverrfaglige 
emner i sine studieprogram 

Forskerutdanningen 

Ett tverrfaglig emne i bærekraftige 
energisystemer, Energi 9020 

Har etablert faglig og sosialt 
tverrfaglig nettverk for ph.d.-
kandidater på UiO 

Drifter den nasjonale plattformen 
NorRen (Norwegian Research School 
in Renewable Energy) 

Mange av programmene tilbyr 
disiplinorienterte emner. 

Energi-9020 – Norren sommerskolen 

For fullstendig katalog over relevante 
emner, se NorRens emnekatalog. 

 

. 

 Videreføre og videreutvikle 
Energi 9020 

 Etablere NorRen som nasjonal 
plattform for ph.d.-kandidater 
innen fornybar energi 

 Etablere yngre forsker-
nettverk på tvers av alle 
arbeidspakkene i MoZEES 
Gjennomføre årlige samlinger 
og løpende seminarer. Tilby 
minimum ett tverrfaglig phd-
kurs innen transport. 

 

Utadrettet virksomhet og strategisk posisjonering 

Et viktig strategisk mål for UiO:Energi har vært å skape engasjement og interesse for satsingen.  

Sentrale tiltak har vært å opprette felles arenaer for UiOs forskere og eksterne aktører, jf. 

UiO:Energi-forelesninger (UiO:Energy Lectures). Formålet med disse arrangementene er å bidra til 

å bevisstgjøre våre forskere og studenter, samt mulige samarbeidspartnere, på vår rolle i å fremskaffe 

kunnskap som kan bidra til å løse viktige globale, nasjonale og lokale utfordringer. Videre har det 

vært sentralt å bidra til økt strategisk kompetanse på internt på UiO:Energi (gjennom 

etterutdanning) og ved UiO som helhet gjennom idédugnader og seminarer.  

UiO:Energi har etablert egne nettsider og publiserer jevnlig nyhetssaker. I 2016 fikk nettsidene ny 

struktur i tråd med de andre tverrfaglige satsingene. Direktøren har også bidratt med kronikker og 

kommentarer i dagspressen.  

UiO:Energi har deltatt på og gjennomført flere arrangementer myntet på det brede publikum for å 

bidra til synliggjøring. Dette gjelder både studentrettede tiltak som Forskningstorget, Offshore 

Northern Seas, og et eget energitorg, samt mer allmenne tiltak som egne sesjoner på UiO-Festivalen 
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og Cutting Edge. Vi har også støttet UiOs studenter og vitenskapelig ansatte i deres strategiske arbeid 

med planlegging og gjennomføring av fagseminarer nasjonalt og internasjonalt. 

I forbindelse med energitransformasjonen og overgangen til et bærekraftig samfunn er et utvidet 

innovasjonsbegrep nødvendig, det vil si at begrepet går utover de rene teknologiske delene av 

samfunnet. UiO:Energi bruker innovasjon som et uttrykk for hvordan forskere er med på å skape ny 

kunnskap og bidra til at denne kunnskapen blir tatt i bruk i prosesser som fører til endring – i ønsket 

retning mot et mer bærekraftig lavutslippssamfunn. UiO har allerede betydelig innovasjon knyttet 

til nye materialer og energiomstilling, og et nytt konkret tiltak for den kommende perioden vil være 

å styrke dette gjennom etableringen av en StartupLab innen energisystemer i Forskningsparken.  

 

I den kommende perioden ønsker vi også å arbeide videre for å etablere UiO:Energiforum som et 

årlig arrangement hvor sentrale fagfolk inviteres for å inspirere UiOs forskere og studenter til videre 

utvikling. I tilknytning til faglige forelesninger og diskusjoner gjennomføres også en mer 

fagstrategisk dag. I 2016 handlet UiO:Energiforum om universitetenes rolle i den grønne 

transformasjonen; temaet for 2017 er forskning for samfunnet og hva slags rolle transdisiplinær 

forskning har i å bryte ned barrierer. Det er også sentralt å styrke dialogen og samarbeidet med Oslo 

kommune, CIENS og OREEC i nærregionen, og med relevante internasjonale og nasjonale 

forskningsstrategiske fora, for å øke UiOs gjennomslagskraft. 

 

I tabell 3 er de ulike virkemidlene for utadrettet virksomhet presentert skjematisk, sammen med 

tiltak/arrangementer i 2016 og 2017 og målsetning for neste fireårsperiode. En mer detaljert oversikt 

over gjennomførte arrangement for hele UiO:Energis virkeperiode er gitt i vedlegg 5. 

 

Illustrasjonsbildet t.v. er tatt i forbindelse med en internasjonal konferanse hvor UiO var medarrangør i 2015, 

som ble gjennomført som del av et såkornmiddelprosjekt som bl.a. har ledet frem til endringsmiljøet STORE 

ved MN. Illustrasjonsbildet t.h. er utdrag fra annonseringen av UiO:Energiforum i 2016, som fokuserte på 

Universitetenes rolle i det grønne skiftet. Innlederne var Ole Petter Ottersen, Idar Kreutzer, Christopher 

Hebling, Anne Jorun Aas, Bjørn Haugstad, Fridtjof Unander og Arild Underdal. 
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Tabell 3: Skjematisk fremstilling av utadrettet virksomhet, tiltak, gjennomførte arrangement i 2016-
2017 og mål i perioden frem til 2020. 

Type tiltak 2016 – 2017 Mål for perioden 2017-2020 

UiO:Energiforelesninger 

Etablert som seminarrekke med bred 
deltagelse fra akademia, næringsliv og 
offentlig forvaltning 

Robert N Stavins 

Christopher Hebling 

Erin Mansur 

 Gjennomføre minimum én 
UiO:Energiforelesning per 
semester innen hvert 
innsatsområde 

UiO:Energiforum 

Etablere dette som et årlig 
arrangement med fokus på strategi og 
faglig kvalitet 

UiO:Energiforum 2016 og 2017 
med bidrag fra internasjonale 
toppforskere, Forskningsrådet, KLD 
og næringslivet. 

 Etablere UiO:Energiforum som et 
årlig arrangement som blir 
prioritert av våre forskere, 
studenter og sentrale aktører 

Tematiske idédugnader og seminarer 

Gjennomføres med deltagelse fra 
relevante brukere og ofte i samarbeid 
med internasjonale partnere og 
bidragsytere  

EU og energirett: Rettslige og 
politiske utviklingstrekk 

 

Implications of Paris: workshop to 
provide input to research 
supporting the implementtation of 
the Paris agreement 

 Gjennomføre minimum ett slikt 
seminar per innsatsområde i året.  

 Etablere tettere dialog og 
samarbeid med relevante 
partnere for gjennomføring av 
slike arrangement 

 Delta aktivt i CIENS-Urban 
seminarrekke og konferanse for 
samskaping 

Åpne arrangement og innovasjon 

Gjennomføres i stor grad i samarbeid 
med UiO sentralt, studentene og/eller 
eksterne samarbeidsaktører 

UiO-festivalen 2016 

Cutting Edge 2016 

Forskningstorget 2016 

 Gjennomføre minimum ett åpent 
arrangement i samarbeid med 
studentene per år 

 Fortsette med aktiv deltagelse i 
relevante arrangementet initiert 
av andre 

 Etablere minimum ett stort åpent 
arrangement innenfor ett av 
innsatsområden per år. 

 Etablere idélab innen 
energisystemer på Oslotech 

Strategisk representasjon og 
kommunikasjon 

Delta aktivt i sentrale utvalg og styrer 
lokalt og internasjonalt 

Formidle aktivt via kronikker, 
nettsider, nyhetsbrev mm. 

Medlem i Birkelandsenteret, 
OREEC, Solenergiklyngen, NEPUE, 
UNI-SET mm. 

Etablert nyhetsbrev, ny 
nettsidestruktur, ny grafisk profil 

Skrevet div. kronikker 

 Styrke UiOs deltagelse i UNI-SET 
og NEPUE 

 Etablere ny Statoil Akademia-
avtale 

 Formalisere samarbeidet med 
klimaetaten og Oslo kommune 

 

 
 

Vedlegg: 

1) Tildelte såkornmidler 

2) Tildelte internasjonaliseringsmidler 

3) Eksternt finansierte prosjekter 

4) Eksempel på publikasjoner fra innsatsområdene 

5) Gjennomførte arrangement 
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Vedlegg 1: Tildelte såkornmidler 
Såkorn tildelinger 2013-2014 

Tittel Enhet * Tildeling Effekt 

International Symposium on 
Semiconductors: Defects, Doping 
and Diffusion 

MN-FI (LENS) 
Andrej Kuznetsov 

100 000 Int symposium m bred deltagelse, 
div søknader. Videre til runde II i EU 
prosjekt. 

Who wants what kind of 
sustainability? A study of human 
agency, politics and air in China 

HF-IKOS  
Mette Halskov 
Hansen 

240 000 Etablert prosjekt og internasjonal 
gruppe. Innvilget: CAS 2016-17, post 
doc finansiert av HF, FRIPRO 
prosjekt 

Sino Norwegian Centre for 
Interdisciplinary Environmental 
Research 

MN-KI 
(SINCIERE) 
Rolf Vogt 

300 000 Evaluert behov og skrevet 
sluttrapport, gjennomført 
avslutningskonferanse, SINCIERE 
nedlagt i nåværende form. 

Overheating online SV- SAI 
(OVER-
HEATING) 
Thomas Hylland 
Eriksen 

130 000 Utarbeidet prototype for en åpen 
kommunikasjonsplattform med 
internasjonale partnere samt lukket 
delingsplattform for 
prosjektdeltagerne inkludert 
brukerpartnere. Vært aktive faglig og 
politisk i utvikling av 
dokumentargengeren. 

Solar strategies for Norway – how 
can university based research 
contribute to cost reductions for 
solar energy technology? 

SV-TIK 
Olav Wicken 

250 000 Konsoliderende workshops, skrevet 
søknader. Er partner på FME solII 
med betydelig aktivitet. 

European energy revolution? 
Challenges and opportunities 
(Book) 

SV-ISV 
Dag Harald Claes 

250 000 Ble ikke realisert, midlene 
tilbakeføres 

Såkorn tildelinger 2014-2015 

Report from the 
Community Power project 

MN: IFI 
Kristin Braa 

120 000 UiO Energi rapport under 
utarbeidelse. Presentert på seminar 
11. mars 2015 

ThermoElectroChemical Power 
(ThEChPower) 

MN: KI 
Truls Norby 

150 000 Deltagelse i nasjonalt prosjekt på 
termoelektriske materialer. Tilslag 
på innovasjonsklynge (MN tiltak) 
på fagområdet. 

Diverse SUM prosjekter på tema 
kjønne, energy, 
brukerinvolvering, læring, sparing 
mm. 

SUM: Hal Wilhite 
og Tanja Winther 

400 000 Har etablert internasjonale 
konsortium og sendt inn flere 
søknader. Avslag på  H2020 

Teknisk, økonomisk og juridisk 
riktig utforming av 
energisystemet og dets 
rammebetingelser for å sikre 
langsiktig forsyningssikkerhet og 
funksjonalitet 

SV: ØI 
Michael Hoel 

350 000 Har etablert konsortium og har 
sendt søknader til  Horizon2020 og 
ENERGIX. Avslag på H2020 

Regulering av et sikkert, 
bærekraftig 
og samfunnsmessig rasjonelt 
kraftmarked 

JUS: NIFS 
Henrik Bjørnebye 

354 000 Har etablert konsortium. 
Internasjonal konferanse 6. mai. 
Etablert årlig energirettseminar 
med Energi Norge på akademiet  

Brofinansiering for 
Matthias Hermann 

MN: KI 
Helmer Fjellvåg 

300 000 Styrket samarbeid med ETH 
(Zürich) 

Energy 
Informatics at Department of 
Informatics (EI@IFI) 

MN: IFI 
Frank Eliassen 

365 000 Har etablert konsortium og hatt 
innledende workshops også med 
brukere. Utvikler prosjekter og 
utdanningstilbud.  
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Såkorn tildelinger 2014-2015 

Tittel Enhet* Tildeling Effekt 

Weather risk in energy 
markets (WREM) 

MN: MI 
Fred Espen Benth 

400 000 Skrevet søknader. Tilslag 
ISPNATTEK og FRINATEK. Tilsatt 
ProfII, Gjennomført todagers 
industrikonferanse/ kurs nasjonalt 
og i London. Fått 4 ph.d. og 
reisestøtte fra MN. Etablert som 
utviklingsmiljø. 

Airborne: Pollution, Climate 
Change, and Vision for 
Sustainability in China 

HF: IKOS 
Mette H Hansen 

355 000 Videreføring av prosjekt fra 2013-
2014. Se resultater over. 

Nordiske flaggskipsprosjekter: 
Bipolar SiC technology for energy 
efficient smart grid 

MN: FI 
Bengt Svensson 

85 000 Utarbeidet forsøknad 

Nordiske flaggskipsprosjekter: 
Na-Lithe 

MN: KI 
Ola Nilsen 

70 000 Utarbeidet forsøknad 

FME: Energieffektiv og smart 
byutvikling 

SV: ISS  
Per Gunnar Røe 

300 000 Utarbeidelse av skisse, ikke videre – 
ENERGIX søknad som fikk tilslag 

FME: UiO Storage initiative MN: GEO 
Alvar Braathen 

300 000 Utarbeidelse av skisse, videre til 
runde II, samarbeid NIFS, tilslag 

FME: Energilagring MN: KI 
Helmer Fjellvåg 

120 000 Utarbeidelse av skisse, videre til 
runde II som del av annen søknad - 
tilslag 

FME: Transport/hydrogen MN: KI 
Truls Norby 

60 000 Utarbeidelse av skisse, videre til 
runde II som del av  nytt 
konsortium, tilslag 

FME Sol v2.0. Edouard Monakhov 110 000 Utarbeidelse av skisse, videre til 
runde II, samarbeid med TIK, 
tilslag 

Såkorn tildelinger 2015-2016 
Smart and Energy Efficient Cities 
- Urbanism, Mobility and Social 
Implications 

SV:ISS  
Per Gunnar Røe 

125 000 Utarbeidet søknad til ENERGIX, 
tilslag, og startet arbeidet på 
H2020 søknad (partner) 

Smarte energisystemer og 
energiinformatikk. Utvikle 
utdanningstilbud og forskning 

MN: IFI 
Frank Eliassen 

400 000 Utvikler utdanningstilbud, ett nytt 
emne. Med på FME-søknad som 
ikke fikk tilslag. Tilslag på KPN-
prosjekt ENERGIX 

Idélab Smarte Byer MN: IFI 
Hanne Cecilie  

100 000 
 

Ferdigstilling av prosjektsøknad på 
basis av deltagelse på Idélab 

International Research Seminar: 
The 2020 Strategy Experience: 
Lessons for Regional Cooperation, 
EU Governance and Investment at 
DIW Berlin 

SV:ISV 
Kacper Szulecki 

50 000 Seminar gjennomført med betydelig 
norsk deltagelse. Rapport:  
http://www.econstor.eu/handle/10
419/125457  og Spesial issue med 
artikler i Climate policy (Sculecki 
redaktør) 
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Såkorn tildelinger 2016-2017 

Tittel Enhet* Tildeling Effekt 

Renewable Finance and Risk, 
RENFINRISK 

MN: MI 
Fred Espen Benth 

400 000 Videre konsolidering av miljø, int 
samarbeid og EFV søknader 

Effekten av raske endringer i 
oljepris på politisk stabilitet 

SV: ISV 
Håvard Strand 

150 000 Arbeider med søknad til 
FRIHUMSAM 

Intelligent prediction and 
integration of renewable energy 
sources into the Norwegian 
electricity grid (INTEGRARE) 

MN: FI/ITN 
Sabrina Sartori 

250 000 Har utvekslet forskere med 
samarbeidsmijlø i Japan - bilaterale 
besøk. Utvikler samarbeid mellom 
ITN og IFI på innsatsområde 
energisystemer. Opprettet eget 
prosjekt. 

Geophysical Data Science for 
Energy Forecasting (HyInsight) 

MN: GEO 
John Faulkner 
Burkhart 

300 000 Utarbeider søknad på prosjekt og 
konsoliderer faggruppe. Lager pilot 
på foresight modell. 

White Paper. Materialer for energi MN: KI 
Claus Nielsen 

300 000 I ferd med å ferdigstille white paper 
om bruk av karbon i nye materialer 

Making and Unmaking the 
Environment (Design History 
Society Annual Conference 2017) 

HF: IFIKK 
Kjetil Fallan 

150 000 Skal gjennomføre internasjonal 
konferanse. Tilslag på søknad om 
arrangementstøtte FRIHUMSAM. 

Climate change and Energy 
Transition in the Middle East – 
Discourse, practice, and state-
society relations (GreenMENA) 

HF: IKOS 
Brynjar Lia 

350 000 Etablert samarbeid med SUM og 
Zayed University. Søkte om midler 
på FRIPRO, ikke tilslag. Prosjekt 
opprettet lokalt på HF. 

Karakterisering av kontroll av 
hydraulisk oppsprekking ved 
flerfase strøm i porøse medier 

MN: FI 
Knut Jørgen Måløy 

250 000 Skal videreutvikle samarbeid med 
tanke på SFF og ITN søknader. 
Brofinansiering Marcel Moura. 

Seminarrekke Cities and society SV: ISS 
Per Gunnar Røe 

75 000 Skal gjennomføre 6 forelesninger, 
hvorav en som UiO:Energy lecture 

Workshop under prosjektet 
«Implications of 
Paris»
  

SV:ØI/CREE 
Michel 
Hoel/Snorre 
Kverndokk 

200 000 Gjennomføring av Outreach 
Workshop med bred internasjonal 
deltagelse av forskere og brukere 

*MN (Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet) SV (Det samfunnsvitenskapelige fakutlet), JU (Det juridiske 
fakultet), HF (Det humanistiske fakultet), SUM (Senter for utvikling og miljø), SMN (Senter for materialvitenskap 
og nanoteknologi), FI (Fysisk institutt), KI (Kjemisk institutt), GEO (Institutt for geofag), IFI (Institutt for 
informatikk), IBV (Institutt for biovitenskap), MI (Matematisk institutt), ITS (Institutt for teknologifag), ØI 
(Økonomisk institutt), ISS (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi), ISV (Institutt for statsvitenskap), NIFS 
(Nordisk institutt for sjørett), TIK (Senter for teknologi, innovasjon og kultur), IAKH (Institutt for arkeologi, 
konservering og historie), SAI (Institutt for sosialantropologi), IKOS (Institutt for kulturstudier og orientalske 
språk). 
 

UiO:Energi tildeler såkornmidler og ønsker å stimulere til aktivitet som kan styrke og støtte 
energirelatert forskning, spesielt i tilknytning til store internasjonale og nasjonale utlysninger 
som Horizon 2020 og ENERGIX. Prosjektene kan gjerne involvere eksterne partnere, og bør 
ha som mål å utvikle kunnskap som bidra til utvikling av bærekraftige energisystemer og 
samfunn. Vi gir støtte til tiltak som workshops og reiser for faglig planlegging og 
posisjonering, frikjøp, alternativt innleid forskertid for søknadsskriving, engasjement av 
forskere, fortrinnsvis i II-erstillinger, fra andre nasjonale og internasjonale institusjoner for å 
styrke egen kompetanse og sikre langsiktig samarbeid og delfinansiering av ph.d.-, post.doc- 
og forskerstillinger. 
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Vedlegg 2: Internasjonaliseringsmidler 
 

 Internasjonaliseringsmidler tildeling 2014 

Navn Enhet** Innsats-
område* 

Tildeling 

Klaus Magnus Håland Johansen MN: SMN/ MFE 28 000 
Andrej Kuznetsov MN: SMN/FI MFE 50 000 
Alice Ciccone SV: ØI EOBS 6 500 
Pablo del Campo MN: KI MFE 42 500 
Juan Salvador Martinez Espin og 
Reynald Henry 

MN:KI MFE 60 000 

Sabrina Sartori MN: FI/ITS MFE/ES 40 000 

David Balcells Badia MN:KI MFE 30 000 

Daniel Arnesson JU: NIFS ES/EOBS 50 000 

Kaja Bondevik SV: TIK EOBS 27 500 

Irina Fodchenko JU: NIFS EOBS/ES 40 000 

Despina Gleitsmann SUM EOBS 20 000 

Lena Gross SV: SAI EOBS 35 000 

Olekandr Malyi MN: FI MFE 40 000 

Mauro Povia MN: FI/SMN MFE 25 000 

Liang Zhu MN: KI MFE 40 000 

 Internasjonaliseringsmidler tildeling 2015 

Hossein Fazeli  MN: GEO CCS 35 000 
Ole Ivar Ulven MN: FI MFE 40 000 
Anja Sundal MN:GEO CCS 28 000 
Sabrina Sartori MN:FI/ITS MFE/ES 15 000 
Inga Yderspond SV: ISV EOBS 23 500 
Ymir Kalmann Frodason MN: SMN/FI MFE 20 000 

Per-Anders Hansen MN: SMN/KI MFE 50 000 

Catherine Banet JU: NIFS EOBS/ES 28 000 

Rohaldin Miri MN:GEO CCS 20 000 

Elisabeth Schober SV: SAI EOBS 34 000 

Lars Böcker SV: ISS EOBS 25 000 

Thomas Neset Sky MN: FI MFE 25 000 

iGem (flere studenter) MN: IBV EOBS 60 000 

Federica Coelli SV: ØI EOBS 50 000 

 Internasjonaliseringsmidler tildeling 2016 
Frikk Nesje SV: ØI EOBS 50 000 
Aron Sandell SV: ISS EOBS 30 000 
Daniel Rojo-Gama MN: KI MFE 10 000 
Daniel Arnesson JU: NIFS ES/EOBS 14 000 
Bård Harstad SV: ØI EOBS 50 000 
Dag Harald Claes og   
Einar Lie 

SV:ISV 
HF:IAKH 

EOBS  
100 000 

Kacper Szulecki SV: ØI EOBS 50 000 
*MFE (Materialer for energi), ES (Energisystemer), CCS (Karbonfangst og –lagring), EOBS (Energiomstililng og 
bærekraftige samfunn). 
** MN (Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet) SV (Det samfunnsvitenskapelige fakutlet), JU (Det 
juridiske fakultet), HF (Det humanistiske fakultet), SUM (Senter for utvikling og miljø), SMN (Senter for 
materialvitenskap og nanoteknologi), FI (Fysisk institutt), KI (Kjemisk institutt), GEO (Institutt for geofag), IFI 
(Institutt for informatikk), IBV (Institutt for biovitenskap), ITS (Institutt for teknologifag), ØI (Økonomisk 
institutt), ISS (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi), ISV (Institutt for statsvitenskap), NIFS (Nordisk 
institutt for sjørett), TIK (Senter for teknologi, innovasjon og kultur), IAKH (Institutt for arkeologi, konservering 
og historie), SAI (Institutt for sosialantropologi). 
 

UiO:Energi tildeler internasjonaliseringsmidler, og masterstudenter, stipendiater og 
vitenskapelig ansatte innen energifeltet kan søke om støtte til kortere gjesteopphold i 
utlandet i forsknings - og kompetansehevingsøyemed. Reisens formål kan være konferanser, 
kurs eller gjesteopphold hos internasjonale forskningsgrupper. 
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Vedlegg 3: Eksternt finansierte prosjekter – 

bærekraftig energiforskning - mars 2017 
Under følger liste over aktive eksternt finansierte prosjekter som er angitt å falle inn under 

UiO:Energis mandat, det vil si forskning som fremmer overgangen til bærekraftige 

energisamfunn, av prosjektleder. Prosjektene er forsøksvis sorter etter innsatsområder som 

UiO:Energi vil prioritere å støtte i perioden frem mot 2020. Prosjekter som har fet skrift har 

mottatt støtte for sin aktivitet fra UiO:Energi i søknad- og eller gjennomføringsfasen av 

prosjektet. UiO:Energi har mao bidratt til merverdi i disse prosjektene i form av for eksempel 

mulighet for å søke på prosjekt eller økt aktivitet i gjennomføringen. 

Navn Finansiering 
Periode 

Prosjekteier, 
UiO tilhørighet.  

Ekstern tildeling * 

Materialer for energi 
Polarization PhotoVoltaics (P2V) NFR-ENERGIX 

2016-2020 

UiO-MN- SMN/FI 
NOK 6,9 mill 

TRAnsition metal and LAnthanide based 
Luminescent Absorber Layers by Ald 

NFR-ENERGIX 
2015 - 2019 

UIO-MN-SMN/KI 

Sino-Norwegian Alliance in Photovoltaics NFR-INTPART 
2017 - 2020 

UIO-MN-FI 
NOK 4,5 mill 

The Kyoto International Forum for Energy and 
Environment (KIFEE) 

NFR-INTPART 
2016-2018 

NTNU, MN-SMN/KI 
NOK 4 mill 

Thermoelectric materials: nanostructuring for 
improving the energy efficiency of thermoelectric 
generators and heat-pumps 

NFR-NANO2021 
2013 - 2017 

UIO-MN-SMN 
NOK 35 mill 

Enhanced substrates and GaN pilot lines enabling 
compact power applications (PowerBase) 

H2020-LEIT-ICT 
2015 - 2018 

UIO-MN-FI 
EUR 19 mill 

Research Centre for Sustainable Solar Cell 
Technology 

NFR-FMEteknologi 
 2017-2024 

Ife , MN-SMN, 
SV-TIK 

Mobility Zero Emission Energy Systems - MoZEES NFR-FMEteknologi 
 2017-2024 

Ife , UiO:Energi, 
MN-SMN, SV-ØI 

Design of Green Catalysts for the Conversion of Renewable 
Resources into Polymers 

NFR-FRINATEK 
2015 - 2018 

UiB, MN-KI 
NOK 8 mill      

novel Semiconducting ALloys In ENergy Technology NFR-FRINATEK 
2015-2018 

UiO-MN-SMN/FI 
NOK 6,8 mill 

Rational catalyst design for transforming CO2 into 
industrially attractive products: Formic acid, polycarbonates 
and polyurethanes. 

NFR-FRINATEK 
2016-2020 

UiO-MN-KI 
7,1 mill 

 
Opto-electronic properties of 3D nanostructures for use in 
high efficient solar cell applications 

NFR-FRINATEK 
2014 - 2019 

SINTEF-MN-SMN/FI  
 NOK 7,0 mill  

Non-parabolic Effects Applied to Thermoelectric materials NFR-FRINATEK 
2017- 

UiO, MN-SMN/FI 
I oppstart 

Fundamentals of Surface Kinetics in High Temperature 
Electrochemistry (FUSKE) 

NFR-FRINATEK 
2017- 

UiO, MN-SMN/KI 
I oppstart 

The chemistry of CO2 activation and fixation NFR-FRINATEK 
2016-2019 

UiO, MN-KI 
NOK 9 mill 

Earth-abundant solar energy materials NFR-FRINATEK 
2014-2017 

HISØN, MN-UIO-KI 
NOK 4,5 mill  

Unravelling the potential of confinement effects in catalysts 
and adsorbents (CONFINE) 

NFR-TOPPFORSK 
2016-2020 

UiO-MN-SMN/KI 
NOK 10,8/25* mill 

Functionalizing Defects in Advanced Semiconductors 
(FUNDAMeNT) 

NFR-TOPPFORSK 
2016-2020 

UiO-MN-SMN/FI 
NOK 10,7/25* mill 

Nano-Materials for Improved Lithium Ion Batteries NFR-NANO2021 
2013-2018 

UiO-MN-SMN/FI 
NOK 10 mill 

Carbon Dioxide as a Future Feedstock for Chemicals, 
Polymers, and Fuels 

NFR-NANO2021 
2014 - 2018 

SINTEF, MN-KI 
 NOK 30,5 mill  

Solid state electrolytes for all-solid thin film Li-ion batteries NFR-NANO2021 
2017 - 2020 

UIO-MN-SMN 
NOK 9,0 mil 
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Navn Finansiering 
Periode 

Prosjekteier, UiO 
tilhørighet.  

Ekstern tildeling * 

Materialer for energi 
Designing rules for enhancing SURface KINetics in 
functional OXides for clean energy technologies 

NFR-NANO2021 
2016-2019 

SINTEF, MN-SMN/KI 
NOK 6,6 mill 

Solar-based H2 generation in novel photoelectrochemical 
cells using engineered hydrogenases as biocatalysts 

NFR-NANO2021 
2015-2017 

UiO-MN- SMN/KI 
NOK 11 mill 

Functional oxides for clean energy technologies: fuel cells, 
gas separation membranes and electrolysers 

NFR-NANO2021 
2014-2018 

SINTEF, MN-SMN/KI 

Guiding principles for tailoring nanoporous zeolites towards 
selective energy applications (NanoReactor)  

NFR-NANO2021 
2015-2018 

UiO-MN-SMN/KI 

BioZEment: Developing a Zero Emission concrete based on 
bio-catalytic calcium carbonate cementation 

NFR-NANO2021 
2014-2017 

UiO-MN-FI 
NOK 10 mill 

Graphene integrated with semiconductor devices for high 
performance radiation detection 

NFR-NANO2021 
2016-2019 

SINTEF, MN-
SMN/FI 

NOK 10,0 mill 

Composite interconnects and nanostructured electrodes for 
proton conducting membrane reactors (CIEPRO) 

NFR-NANO2021 
2012 - 2016 

Coorstek-MN,SMN 
NOK 5,8 mill 

CO2 utilization by formate dehydrogenase biocatalyst in a 
PhotoElectrochemical Cell 

NFR-NANO2021 
2016 - 2019 

UIO-MN-SMN /KI 
NOK 10,0 mill 

Laminated Lion ion batteries – LaminaLion NFR-NANO2021 
2014 – 2016 

UIO-MN.SMN 
NOK 2,9 mill  

Oxygen complexes in solar silicon NFR-ENERGIX 
2016-2019 

UiO-MN-SMN/FI 
NOK 7,3 mill 

Solid Electrolytes for Li and Na-ion Batteries NFR-ENERGIX 
2016 - 2019 

UIO-MN/SMN 
NOK 13,7 mill                

Longer lifetime and higher efficiency of CZTS thin-film solar 
cells 

NFR-ENERGIX 
2015 - 2018 

UIO-MN/SMN 
 NOK 9,5 mill 

Metal hydrides for Li-ion battery anodes NFR-ENERGIX 
2015 - 2018 

IFE, MN-ITS 
NOK 9,5 mill  

Efficient exploitation of the sun with intermediate band gap 
in silicon carbide 

NFR-ENERGIX 
2014 - 2017 

SINTEF, MN-SMN/FI  
NOK 7,0 mill 

Termoelektriske Silisider NFR-ENERGIX 
2017- 

ELKEM, MN-SMN 
I oppstart 

H2 production at IntermediAte temperature NFR-ENERGIX 
2017- 

SINTEF, MN-SMN 
I oppstart 

Conversion between Magnetic, Electric, and Thermal 
energies in phasetransforming materials (COMET) 

NFR-ENERGIX 
2017- 

SINTEF, MN-SMN 
I oppstart 

Production of metal organic framework (MOF) NFR-FORNY2020 
2015-2017 

INVEN2, MN-
SMN/KI 

Understanding and Tailoring activity of an Ammonia Slip 
CATalyst (ASCAT) 

NFR-BIA 
2015-2019 

UiO-MN-SMN/FI 
NOK 8,8 mill 

ICE 2016: New process for production of ultra pure Silicon 
Carbide (UP-SiC) 

NFR-BIA 
2013 - 2016 

Washingon mills, MN-
SMN  

NOK 4,5 mill 

Methodology for Interface and Defect Assessments in 
Semiconductors using a combination of synchrotron 
radiation and electrical measurements 

NFR-SYNKNØYT 
2013 - 2017 

UIO-MN-SMN/FI  
NOK 4,9 mill 

Innovative sorbents for the sorbent enhanced water-gas shift 
process 

NFR-CLIMIT 
2015 - 2018 

SINTEF, MN-
SMN/KI 

NOK 8,8 mill  
Capturing of CO2 with solid, enzyme inspired non volatile 
sorbents. 

NFR-CLIMIT  
2012 – 2016 

UIO-MN,SMN/KI 
NOK 8,0 mill 

  

Thin film deposition from gas phase Silicon INDUSTRY 
2016-2018 

UiO, MN-SMN/KI 
NOK 4 mill 

Materialer for energi 
FME-Solar United- The Norwegian Research Centre for Solar Cell 
Technology 

NFR-FMEteknologi 
2009 - 2017 

UIO-MN-SMN/FI          
NOK 160/320 mill*   

iCSI - industrial Catalysis Science and Innovation for a 
competitive and sustainable process industry 

NFR-SFI 
2015 - 2023 

NTNU-MN,SMN  
NOK 96,0 mill 

   

High temperature electrolyser with novel proton ceramic 
tubular modules of superior efficiency, robustness, and 
lifetime economy (ELECTRA) 

EU-FP7ENERGY 
2013-2017 

UiO-MN-SMN/KI 
NOK ? 
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Navn Finansiering 
Periode 

Prosjekteier, UiO 
tilhørighet.  

Ekstern tildeling * 

Materialer for energi 
Computational Modelling and Design of Sustainable 
Catalysts for Water Oxidation 

EU-FP7 MC 
2014-2018 

UiO-MN-KI 
EUR 100 000 

Perovskites for Photovoltaic Efficient Conversion 
Technology (PERPHECT) 

EEA-Romania 
2014-2017 

INFM-Romania, 
MN-SMN/FI 

High-performance tandem heterojunction solar cells for 
specific applications (SOLHET) 

ERAlearn2020 
 

Ife, MN-SMN/FI 

Multi-Functional Nanocomposite Materials For Low-
Temperature Ceramic Fuel Cells (NANOMFC) 

EU-New Indigo 
2014-2017 

Aalto, MN-SMN/KI 

Understanding Oxide Materials for Renewable Energy 
(UnOREN) 

SIU 
2014-2017 

UiO-MN-SMN/KI 
NOK  600 000 

Multiscale in modelling and validation for solar 
photovoltaics (MultiscaleSolar) 

EU-COST 
2015-2019 

UiO-MN-SMN/KI 
 

ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society EU-INTERREG 
2015-2019 

UiO-MN-SMN 
EUR 9,5 mill 

Infrastruktur 
Temporal Analysis of Products (TAP-reactor) Trenger mer 

informasjon 
 

Energikalkulator for Norge Statoil-Akademia 
2016-2017 

UiO:Energi 
NOK 300 000 

Norwegian laboratory for Si solar cell technology NFR-FORINFRA 
2015-2024 

SINTEF, MN-
SMN/FI 

NOK 32,3 mill 

Norwegian Centre for X-ray Diffraction, Scattering and 
Imaging Resource Centre X-rays (RECX) 

NFR-FORINFRA  
2011-2018 

UiO-MN-SMN/KI  
25,5 mill. kr 

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility II 
(NORFABII) 

NFR-FORINFRA 
2015-2024 

NTNU, MN-SMN/FI 
NOK 133,6 mill 

Norwegian Center for Neutron Research - NcNeutron NFR-FORINFRA 
2016 - 2025 

Ife, MN-SMN  
NOK 31,1 mill 

The Norwegian Centre for Transmission Electron 
Microscopy (NORTEM) 

NFR-FORINFRA 
2011-2020 

SINTEF, MN-SMN 
NOK 58 mill 

National Surface and Interface Characterisation Laboratory NFR-FORINFRA 
2009-2015 

SINTEF, MN-SMN 
NOK 25 mill 

Synchrotron and Neutron Scattering Support for the 
University of Oslo 

NFR-SYNKØYT 
2015-2017 

UiO-MN-KI 
NOK 400 000 

INDNOR: Hydrologic sensitivity to Cryosphere-Aerosol 
interaction in Mountain Processes (HyCAMP) 

NFR-MILJØ2015 
2017-2017 

UiO-MN-GEO 
NOK 4,8 mill 

Energisystemer  

Finance, Insurance, Energy, Weather and Stochastics NFR-ISPNATTEK 
2015 - 2018 

UiO-MN-MI 
NOK 4,1 mill 

   
Smart Community Neighborhood - driven by energy 
informatics 

NFR-ENERGIX 
2017- 

UiS, MN-IFI 
I oppstart 

Professorat i energisystemanalyse Statoil-Akademia 
2016-2019 

UiO, MN-IFI 
NOK 5,2 mill 

Demonstration of optimisation, integration, and 
automation for energy efficiency (DOMINOES)  

EU-H2020SosCh 
Søknad sendt 

SINTEF, MN-IFI 

INDNOR: Hydrologic sensitivity to Cryosphere-Aerosol 
interaction in Mountain Processes (HyCAMP) 

NFR-MILJØ2015 
2013-2017 

UiO-MN-GEO 
NOK 4,8 mill 

ESCYMO - Enhancing Snow Competency of Models and 
Operators 

NFR-KLIMAFORSK 
2015-2019 

UiO-MN-GEO 
NOK 6,1 mill 

Karbonfangst og -lagring 
Professorat i sturkturgeologi og bassenganalyse NFR-CLIMIT 

2014-2019 
UiO-MN-GEO 
NOK 3,9 mill 

Norwegian CCS Research Centre - NCCS NFR-FMEteknologi 
 2017-2024 

SINTEF , MN-
GEO, JU-NIFFS 

FlowTRANS EU-ITN 
2013-2017 

UiO-MN-FI 
 

Self-healing ceramic membranes with increased lifetime for 
CO2 capture in industrial processes and power production 

NFR-CLIMIT  
2013 - 2017 

UIO-MN-SMN/KI 
NOK 9 mill 

Side 19O-sak 4 - side 26 av 39



 
 

Navn Finansiering 
Periode 

Prosjekteier, UiO 
tilhørighet.  

Ekstern tildeling * 

Karbonfangst og -lagring 
Permanent CO2 storage by in situ injection in ultramafic 
rocks 

NFR-CLIMIT UiO-MN-FYS 
NOK 5,7 mill 

CO2 seal bypass NFR-CLIMIT 
2015-2018 

UiO-MN-GEO 
NOK 9,5 mill 

Cross-scale modeling of CO2/hydrocarbon conversion in 
hydrofractured shale 

NFR-FRINATEK 
2013 - 2017 

UIO-MN-SMN/FI 
NOK 7,8 mill  

Atmospheric Chemistry of Amines and Related Compounds NFR-CLIMIT 
2015-2017 

UiO-MN-KI 
NOK 6,5 mill 

Optimized CO2 storage in sloping aquifers NFR-CLIMIT 
2017- 

UiO-MN-GEO 
I oppstart 

Novel molten/solid composite oxygen transport membranes 
for CO2 capture 

NFR-CLIMIT 
2017- 

SINTEF, UiO-SMN/KI 

I oppstart  

Self-healing ceramic membranes with increased lifetime for 
CO2 capture in industrial processes and power production 

NFR-CLIMIT  
2013 - 2017 

UIO-MN-SMN/KI 
NOK 9 mill 

Permanent CO2 storage by in situ injection in ultramafic 
rocks 

NFR-CLIMIT UiO-MN-FYS 
NOK 5,7 mill 

Optimized CO2 storage in sloping aquifers NFR-CLIMIT 
2017- 

UiO-MN-GEO 
I oppstart 

Potential of bio-energy with carbon capture and storage to 
limit warming to 1.5°C 

NFR-KLIMAFORSK  
2016 - 2017 

UIO-MN-GEO 
NOK 500 000   

Reconstructing the Triassic northern Barents Shelf NFR-PETROMAKS2 
2014 - 2018 

UIO-MN-GEO 
NOK 10,3 mill 

Subsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior 
Strategy (SUCCESS) 

NFR-FMEteknologi 
2010-2017 

CM RES, MN-GEO 
NOK 80 mill 

Amine Research and Monitoring (ARM) INDUSTRY 
2011-2017 

UiO-MN-KI 
NOK 13 mill 

Carbon Capture and Sequestration in the High North SIU 
2015-2019 

UiO-MN-GEO 
NOK 2 mill 

Energiomstilling og bærekraftige samfunn 
Airborne: Pollution, Climate Change, and Visions of 
Sustainability in China 

NFR-FRIHUMSAM 
2015 - 2019 

UiO-HF-IKOS 
NOK  9,2 mill 

Making and unmaking the environment NFR-FRIMUMSAM 
2017 

UiO-HF-IFIKK 
NOK 200 000 

Power from the People? Driving forces and 
hindrances. 

NFR-ENERGIX 
2015-2018 

CICERO, SUM 
NOK 5,6 mill 

Transforming household mobility practices through 
shared consumption: Low-carbon transport and 
sustainable energy solutions in urban areas. 

NFR-ENERGIX 
2016 - 2019 

TØI, SV-ISS 
NOK 12,3 mill 

Smart Mobility Suburbs NFR-ENERGIX 
2016-2020 

UiO-SV-ISS 
NOK 8,9 mill 

Shared Mobility for Innovative and Inclusive Green 
Cities 

NFR-TRANSPORT 
2016-2019 

TØI, SV-ISS 
NOK 7 mill 

A comparative study of socio-technical innovations and 
sustainability factors for up-scaling in village scale solar 
power supply models 

NFR-NORGLOBAL 
2012 - 2017 

UIO-SV-ISS 
NOK 4,4 mill 

CenSES- Centre for Sustainable Energy Studies NFR-FME samfunn 
2011-2019 

NTNU, SV-TIK 
NOK 80 mill 

CREE - Oslo Center for Research on Environmentally 
friendly Energy 

NFR-FME samfunn 
2011-2019 

FRISCH, SV-ØI 
NOK 64 mill 

Overheating: The three crises of globalisation: An 
anthropological history of the early 21st century 

EU-ERC 
2012-2017 

UiO-SV-SAI 
NOK 20 mill 

Back to the Sustainable Future: Visions of Sustainability in 
the History of Design 

NFR-FRIHUMSAM 
2014-2018 

UiO-HF-IFIKK 
NOK 3,5 mill 

Climate cosmopolitics: Water conflicts and citizenship in the 
era of climate change in the Peruvian Andes 

NFR-FRIHUMSAM 
2013-2018 

UiO-SV-SAI 
NOK 3 mill 

Integration of Power Transmission Grids - Prospects and 
Challenges at National and European Levels in advancing 
the energy transition shared 

NFR-ENERGIX 
2015-2019 

UiO-SV-TIK 
NOK 11,9 mill 

Research Stay for Allan Dahl Andersen at ETH Zurich 2017 NFR-ENERGIX 
2017 

UiO-SV-TIK 
NOK 51 000 
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Navn Finansiering 
Periode 

Prosjekteier, UiO 
tilhørighet.  

Ekstern tildeling * 

Energiomstilling og bærekraftige samfunn 
Revising the National Renewables Policy Mix: The role of 
state aid and other key EU policies (REMIX) 

NFR-ENERGIX 
2015-2018 

CICERO, 
NIFS/ISV 

NOK 7,6 mill 
Conditions for growth in renewable energy industries NFR-ENERGIX 

2017- 
UiO-SV-TIK 

I oppstart 
Greening the Fleet – Sustainability Transitions in the 
Maritime Shipping Sector (Greenfleet) 

NFR-ENERGIX 
2017- 

SINTEF, SV-TIK 
I oppstart 

Access, egress and transfer practices for designing 
multimodal connectivity 

NFR-ENERGIX 
2017- 

TØI, SV-ISS 
I oppstart 

Transforming household mobility practices through shared 
consumption: Low-carbon transport and sustainable energy 
solutions in urban areas. 

NFR-ENERGIX 
2016-2019 

TØI, SV-TIK 
NOK 12,3 mill 

Sustainability: Exploring a post-mechanistic turn in human 
and biological sciences as a cultural prerequisite for future 
sustainability. 

NFR-SAMKUL 
2015-2017 
 

UiO-SV-SAI 
NOK 250 000 

Supplier Industry and Value Creation (SIVAC) NFR-PETROSAM2 
2014 - 2018 

UIO-SV-TIK  
NOK 10 mill 

A comparative study of socio-technical innovations and 
sustainability factors for up-scaling in village scale solar 
power supply models 

NFR-NORGLOBAL 
2012-2017 

UiO-SV-ISS 
NOK 4,4 mill  

Sustainable transformation to sustainability NFR-KLIMAFORSK 
2017- 

Frisch, SV-ØI/ISV 
I oppstart 

Sustainable path creation for innovative value chains for 
organic waste products (SusValueWaste) 

NFR-BIONÆR 
2015-2019 

NIFU, SV-TIK 
NOK 40 mill 

Statoils historie, 1972-2022 Statoil 
2016-2022 

UiO-HF-IAKH 
NOK 24 mill 

Sustainable Market Actors for Responsible Trade EU-H2020 
2016-2020 

UiO-JU-IPF 
EUR 1,16 mill 

*Total bevilgning fra ekstern finansiør er angitt der det er tilgjengelig, vi har ikke angitt egeninnsats. Det har ikke 

vært mulig å isolere UiO sin inntekt. Et unntak er TOPPFORSK hvor totalbudsjett til prosjektet er angitt da en stor 

andel er finansiert av UiO-Basis midler. 

MN (Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet) SV (Det samfunnsvitenskapelige fakultet), JU (Det juridiske 

fakultet), HF (Det humanistiske fakultet), SUM (Senter for utvikling og miljø), SMN (Senter for materialvitenskap 

og nanoteknologi), FI (Fysisk institutt), KI (Kjemisk institutt), GEO (Institutt for geofag), IFI (Institutt for 

informatikk), IBV (Institutt for biovitenskap), ITS (Institutt for teknologifag), ØI (Økonomisk institutt), IPF 

(Institutt for privatrett), ISS (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi), ISV (Institutt for statsvitenskap), NIFS 

(Nordisk institutt for sjørett), TIK (Senter for teknologi, innovasjon og kultur), IAKH (Institutt for arkeologi, 

konservering og historie), SAI (Institutt for sosialantropologi) 
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Vedlegg 4: Utvalgte publikasjoner fra 

innsatsområdene 
 

Materialer for energi 

Direct conversion of methane to aromatics in a catalytic co-ionic membrane reactor 
S. H. Morejudo, R. Zanón, S. Escolástico, I. Yuste-Tirados, H. Malerød-Fjeld, P. K. Vestre, W. 
G. Coors, A. Martínez, T. Norby, J. M. Serra, C. Kjølseth.  
Science 05 Aug 2016 : 563-566 
  

 

Dette er et arbeid hvor prof. Truls Norby i 
samarbeid med internasjonale partnere beskriver 
hvordan avanserte materialer, som UiO har vært 
sentral i å utvikle, kan bidra til grønnere 
energiforsyning og et samfunn som er mindre 
avhengig av fossile kilder. Forsknings-gruppen ved 
SMN er verdensledende på dette feltet, men for å 
realisere potensialet bak forskningen, og ta 
teknologien i bruk i stor skala, er det nødvendig 
med samarbeid med industri. Det amerikanske 
selskapet CoorsTek ønsker å kommersialisere 
teknologien gjennom det norske datterselskapet 
CoorsTek Membrane Sciences (tidligere Protia AS) 
i Forskningsparken. Coorstek kjøpte for tre år 
siden Protia, som opprinnelig var en spin-off fra 
UiO og NTNU. 

Ultra-high power capabilities in amorphous FePO4 thin films  
Knut B. Gandrud, Ola Nilsen, Helmer Fjellvåg. 
Journal of Power Sources 29 February 2016: 306, 454–458  
 
Dette er et arbeid hvor kjemikere fra forsknings-
gruppen NAFUMA ved SMN beskriver hvordan de 
har utviklet et tynnfilm-materiale som kan bidra til 
at batterier kan lades 1000 ganger raskere enn i dag. 
Egenskapene virker også under utlading, så 
batteriet kan gi svært mye kraft over kort tid. 
Verdensrekordmaterialet er fortsatt et godt stykke 
unna kommersialisering, men interessen for 
arbeidet har vært svært stor både nasjonalt og 
internasjonalt. Populærvitenskapelig omtale av 
forskningen resulterte i at Regjeringen la en av sine 
styrte budsjettlekkasjer – om miljøteknologi – til 
Kjemisk institutt i høst. 
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Energisystemer 

Modelling electricity futures by ambit fields  
Barndorff-Nielsen, Benth and Veraart. 
Advances in Applied Probability 2014:  46(3), 719–745 
 

I denne artikkelen presenterer forfatterne nye modeller for 
det såkalte forovermarkedet i strøm. Modellene er basert på 
en ny klasse stokastiske prosesser, og det har vist seg at slike 
modeller fanger opp mange av de svingningene som vi 
observerer i dagens strømmarkeder. Modellene kan derfor 
brukes til effektivt å lage prognoser og basis for prising av 
strøm i dagens markeder. I artikkelen samarbeider 
endringsmiljøet STORE ved MN med internasjonale partnere 
i Århus og på Imperial College. Veraart, fra Imperial College, 
er tilsatt som professor II ved STORE finansiert av 
UiO:Energis såkornmidler. 
 

Dependable Demand Response Management in the Smart Grid: A Stackelberg Game 
Approach  
S. Maharjan, Q. Zhu, Y. Zhang, S. Gjessing, and T. Basar. 
IEEE Transactions on Smart Grid 2013: 4 (1),  120-132 
 
Et sentralt mål er å skape effektive og sikre energisystemer.  
Reduksjon og effektivisering av energi og effektbruk kan sikres 
gjennom smarte nettsystemer og såkalt demand-response 
management. I denne artikkelen har forskere på 
energiinformatikk i samarbeid med en forskergruppe i USA vist 
hvordan man kan få til et konstruktivt samspill mellom 
sluttbrukere og strømprodusenter ved å sikre maksimalt 
økonomisk utbytte for begge parter. Artikkelen ser også på mulige 
negative følger for privat sikkerhet og lekkasje av informasjon til 
tredje part. Dette er et arbeid som et av de beste innenfor sitt felt 
av Thomson Reuters. 

Contract models in a common Nordic electricity retail market 
Alvik, Ivar and Henrik Bjørnebye.  
MarIus 440 2014 

I dette arbeidet går forskere fra Nordisk institutt for sjørett NIFS 
gjennom reguleringen av de nordiske kraftmarkedene. De analyserer 
ulike modeller for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked for strøm. 
Uavhengig av hvilken modell som velges, vil implementeringen av et slikt 
marked kreve endringer i eksisterende nasjonalt lovverk. I denne 
forbindelse er det vesentlig å ta hensyn til relevant EU-lovgivning. 
Energirett er nå etablert som eget forskningsområde på NIFS. 

 

  

Illustration of communications between 

utility companies and consumers 
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Karbonfangst og -lagring 

Examination of CO2-SO2 solubility in water by SAFT1. Implications for CO2 transport and 
storage 
Miri, R, P. Aagaard and H. Hellevang. 
The journal of physical chemistry B 2014: 118 (34), 10314-10223  
 
Som en del av forskningsaktivitetene i det «gamle» 
FME-senteret SUCCESS har forskere fra geofag 
undersøkt mulighetene for lagring av ikke bare CO2, 
men også SO2 samtidig. Både fra et miljømessig og 
økonomisk perspektiv vil det være svært attraktivt 
dersom det er mulig å kvitte seg med giftig svoveldioksid 
parallelt med karbonlagring. Dette er meget relevant for 
CCS knyttet til kraftverk som forbrenner kull eller olje 
med svovelinnhold. Artikkelen viser at forutsatt at 
konsentrasjonen av SO2 er relativt lav, så er de negative 
effektene for CO2-lagringen neglisjerbare. 
 

 
Kinetic modelling of CO2-water-rock interactions 
Hellevang H., V. T. H. Pham and P. Aagaard. 
International Journal of Greenhouse Gas Control 2o13:15, 3-15 

Beregning av hvor mye CO2 som blir fanget i mineraler over lang 
tid og dermed "ufarliggjort" er svært usikre. I denne artikkelen 
gir forfatterne en oversikt over dagens metoder for å beregne 
langtidseffekten av CO2-lagring, samt hvordan beregninger kan 
forenkles uten å miste nøyaktighet. Forenklinger i utregningene 
kan redusere tiden som kreves for å gjøre utregninger i CO2-
lagringsmodeller, og er vesentlig for industriaktører. Artikkelen 
er blant de 2% mest siterte i sin sjanger.  

  

Energiomstilling og bærekraftige samfunn 

Tentacles of modernity: Why Electricity Needs Anthropology 
Winther, T. and H. Wilhite.  
Cultural anthropology 2015: 30(4), 569- 577 

I dette arbeidet beskriver forskerne på SUM hvordan 
antropologene kan bidra til bærekraftig energitransformasjon. 
Det er en tett interaksjon mellom transformasjon av 
energisystemet og politisk økonomi og utvikling av samfunn 
på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Å erstatte fossil energi med 
strøm innebærer radikale endringer i hvordan mange samfunn 
høster, transporterer og bruker energi. Når elektrisitet skal 
gjøres tilgjengelig for over en milliard mennesker som i dag 
ikke har tilgang til det, vil det også føre til enorme sosiale og 
kulturelle effekter. Sosialantropologene kan her bidra med 
verdifull kunnskapsutvikling på hvordan elektrifisering kan 
føre til transformasjon av lokale kulturelle erfaringer og økt 
samhandling mellom ulike samfunn. 
 

 

 
Uroa at night. Photo by Tanja Winther. 
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Revisiting household energy rebound: Perspectives from a multidisciplinary study  
Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen, Harold Wilhite,  Tanja Winther. 
Indoor and Built Environment 2016: 25(7), 1114–1123 

  
I dette arbeidet beskriver antropologer på SUM, i samarbeid med 
samfunnsøkonomer og statsvitere ved SSB, hvordan installasjon av 
varmepumper i norske husholdninger kan få uønskede sekundære 
reaksjoner eller rebound-effekter. Ved hjelp av kvalitative og 
kvantitave studier viser de at husholdninger med og uten varmepumpe 
har tilnærmet likt energiforbruk. Dette skyldes endringer i måten 
husholdinger med varmpepumper bruker strøm til oppvarming. De 
endrer adferd og varmer større arealer, de skrur mindre av om natten, 
varmer huset også om sommeren og bruker mindre alternative måter 
til oppvarming. Forskningen er finansiert av den samfunnsfaglige 
FMEen CREE. 
 

Linking EU Climate and Energy Policies: Decision-Making, Implementation and Reform.  
Skjærseth, Jon Birger, Per Ove Eikeland, Lars H. Gulbrandsen and Torbjørg Jevnaker. 
Edward Elgar 2016. 
 
I denne boken kombineres teorier fra politikkutforming, forhandlinger og 
implementering til en helhetlig analyse av utviklingen av EUs klima- og 
energipolitikk fra 1990 og til etablering av målene frem mot 2030. Forskerne som 
har skrevet boken er knyttet til Institutt for statsvitenskap og Fridtjof Nansens 
institutt og er finansiert av den samfunnsfaglige FME’en CICEP. Boken gir 
dybdeinnsikt fra mange land og har ulike empiriske og teoretiske tilnærminger. 
Den gir således et meget godt overblikk over utviklingen av EUs klima- og 
energipolitikk og hvordan de henger sammen. 
 

 

The Triple Challenge for Europe: The Economy, Climate Change and Governance 
Fagerberg, Jan, Staffan Laestadius, and Ben R. Martin 
Oxford University Press 2015 

 
Denne boken viser sammenhengen mellom de tre store utfordringene Europa står 
overfor – økonomisk stagnasjon, klimaforandringer og problemer knyttet til politisk 
styring – og diskuterer hvordan vi kan gå disse utfordringene i møte. Fagerberg fra 
TIK diskuterer sammen med forskere fra KTH og University of Sussex at det å styrke 
den økonomiske veksten ikke kan gå på bekostning av klimaet. Økonomien må 
legges om på klimaets premisser og legge mer vekt på innovasjon, teknologisk så vel 
som økonomisk og politisk.  
 

 

Low-carbon development and inclusive innovation systems 
Andersen, Allan Dahl; Johnson, Björn. 
Innovation and Development  2015: 5, 279-296  
 
For å nå klimamålene er vi avhengige av å gå fra en økonomi som i stor grad er 
karbonbasert til en lavkarbonøkonomi. Når denne prosessen skjer sammen med 
større sosialøkonomiske endringer kaller vi det for en lavkarbonutvikling. I dette 
arbeidet studerer innovasjonsforskeren Andersen i samarbeid med en økonom fra 
Aalborg Universitet sammenheng mellom lavkarbonutvikling, større strukturelle 
endringer i samfunnet, sosial inkludering og innovasjon. Konklusjonen er at verden 
bør opprette et inkluderende system for lavkarboninnovasjon på verdensbasis 
dersom målet er å oppnå en utvikling med lavt karbonavtrykk. 
_____________________________________________________________________ 
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Vedlegg 5: UiO:Energi forelesninger og 

seminarer 
UiO:Energi forelesninger 

Dato Foredragsholder Tittel 
   

19.11.2013 Rainer Baake, direktør for Agora 
Energiewende 
 

Challenges of a Power System Based on 
Wind and Solar: An introduction  to the 
German Energiewende 

20.11.2013 Robert C. Armstrong, director of 
the MIT Energy Initiative 

Linking Science, Innovation, and Policy to 
Transform the World's Energy Systems: The 
MIT Energy Initiative 

26.02.2014 Kjell Bendisken, Direktør IFE Et karbonnøytralt Norge? 

16.06.2014 Yoshiro Owadano, direktør 
Energy Research Institute at AIST  
 
Patrick Graichen, direktør Agora 
Energiewende 
 
 
 
Jae Edmonds, Joint Global Change 
Research Institute 

 

Japans nye energilandskap 
 
 
What are the challenges for realizing the 
transition from a high carbon economy 
towards a low carbon economy as seen 
from Europe and Germany? 
 
The role of renewable energy technologies 
in the development of global and regional 
transition pathways to limit climate forcing 

15.09.2014 Jonas Gahr Støre, partileder 
Arbeiderpartiet 

Den grønne oljenasjonen Norge? (del av 
seminar, se under) 

24.09.2014 Scott Barret, Columbia University Negotiating the energy revolution 
29.10.2014 Jan Bråthen, sjefsøkonom Statnett Hva er en effektiv klimapolitikk? 
26.11.2014 John Rekstad Varme uten strøm? 
11.03.2015 Dipal Chandra Barua, Director of 

Bright Green Energy Foundation, 
Bangladesh 

Powering our Future through Green 
Energy: How to succeed? 

08.04.2015 Catherine Wolfram , Berkeley Energy Access in the Developing World 
27.05. 2015 Michael Greenstone, professor 

Economics and Director of the 
Energy Policy Institute University 
of Chicago 

The Global Energy and Growth Challenge 

11.11.2015 Bente Hagem, Europadirektør i 
Statnett 

Framtidens Energimarked I Europa 

19.05.2016 Robert N Stavins, Albert Pratt 
Professor of Business and 
Government, John F. Kennedy 
School of Government, Harvard 
University 

What Can an Economist Possibly Have to 
Say About Climate Change? 

07.12.2016 Erin Mansur, Faculty Director, 
Revers Professor of Business 
Administration, Tuck School of 
Business 

The environmental effects of electric cars 
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Seminarer/idédugnader 
Dato Sentrale foredragsholdere Tittel 
10.09 2013 Ole Peter Ottersen, Rektor Universitetet i Oslo 

Elisabeth Berge, Departementsråd Olje og Energidepartementet 
Marius Holm, Leder ZERO 
Erling Vågnes, Direktør Statoil 
Hans Erik Vatne, Teknologidirektør Hydro 
Trond Fevolden, Departementsråd Kunnskapsdepartementet 

Åpning 
UiO:Energi 

16.12.2013 Tor Ivar Eikaas, NCP Energi – Forskningsrådet 
Mette Topnes, seniorrådgiver UiO 
Rolf Golombek, senterleder CREE, Frisch senteret 
Tanja Winther, førsteamanuensis SUM  
Frank Eliassen, professor IFI  
Geir Horn, seniorrådgiver MN 

Arbeidsmøte 
Horisont2020, 
energi-
forskning 

15.09.2014 Jonas Gahr Støre, partileder Arbeiderpartiet 
Studenter på ulike demonstrasjonsstasjoner 
Kåre Gunnar Fløystad , ZERO 
Lars Haltbrekken, leder Naturvernforbundet 
Ingrid Ophaug Dahl, Miljøpartiet de grønne 
Christian Strandenæs, realfagsstudent og medlem av "Realistlista" 
Nicolai Øyen Langfeldt, Unge Høyre 

Energitorget: 
Den grønne 
oljenasjonen 
Norge? 

03.12.2014 Deltagere: Transportøkonomisk institutt, Norsk Institutt for by- og 
regionsforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus, Senter for utvikling 
og miljø, Bærum kommune, Oslo kommune, Frischsenteret, CICERO,  
Statistisk sentralbyrå, Norsk Institutt for vannforskning, Norsk 
institutt for luftforskning, UiO:Energi, Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi-UiO, Institutt for energiteknikk 

Idédugnad om 
smarte byer 

11.03.2015 Dipal Chandra Barua, Dir. of Bright Green Energy Foundation, 
Bangladesh 
Morten Svelle, DU 
Hanne Cecilie Geirbo, Institutt for informatikk-UiO 
Øystein Ulleberg, Institutt for energiteknikk  
Jon Are Wold Suul, Faculty of Information Technology, Mathematics 
and Electrical Engineering, NTNU 
Erik Sauar, Dir. of  the Differ Group 

The Energy 
Challenge of 
the Global 
South 

27.04.2015 Hans-Arno Jacobsen, TU Munchen 
Christopher Wiig, DNV GL 
Øystein Ulleberg, Institutt for Energiteknikk 
Yan Zhang, Simula 
Svein O. Hallsteinsen, SINTEF/IKT 
Jan Erik Farbrot, Institutt For Energiteknikk Halden 
Poppy, Kalesi, Universitetet i Stavanger 
Frank Eliassen, , Institutt for informatikk-UiO 

Energy 
Informatics - 
New Initiative 
at the 
Department of 
informatics, 
University of 
Oslo 

06.05.2015 Knut Kroepelien, Energi Norge 
Prof Kirsti Strøm Bull, UiO 
Øyvind Vessia, Policy Officer, DG Energy, EU-kommisjonen 
Rolf Golombek, seniorforsker, Frischsenteret og CREE 
Knut Godager , spesialrådgiver, Finanstilsynet 
Catherine Banet og Henrik Bjørnebye, Universitetet i Oslo, Nordisk 
institutt for sjørett, avdeling for petroleums- og energirett 
Avdelingsdirektør Olav Boge, Olje- og energidepartementet 

Energi-
markedet i 
EØS-området - 
nye rettslige og 
politiske 
utviklings-
trekk 
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Seminarer/idédugnader 
22.10.2015 Professor Louis Francois Pau, Copenhagen Business School, 

Denmark 
Dr. Xianzhang Lei, Managing Director, SGRI (Smart Grid Research 
Institute) Europe GmbH (European subsidiary of the State Grid 
Corporation of China's (SGCC)) 
Rolv Møll Nilsen, Head of Business Development Tinymesh AS 
Martin Grønsleth, Adviser Kjeller Vindteknikk 
Christian Kusmitsch, R&D Project Developer UBIMET, Austria 
Jan Schelling, Senior Technology Analyst Statkraft  
Christopher Wiig, Principal Consultant DNV GL 
Øystein Ulleberg Institutt for energiteknikk /UiO 
Sami Barbouchi, EDF Energy 
Einar Wilhelmsen, Forskningsrådet 
Grete Håkonsen Coldevin, Norwegian Smart Grid Centre 

Integration of 
Renewables in 
the Energy 
System 

08.03.2016 Idar Kreutzer, CEO of Finance Norway 
Christopher Hebling, Division Director of Hydrogen Technologies at 
the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems  
Anne Jorun Aas, Managing Partner of Sigla AS 
Bjørn Haugstad, State Secretary to the Minister of Education and 
Research 
Arild Underdal, Professor of Political Science, UiO, and former Rector 
Fridtjof Unander, Executive Director of Div for Energy, Resources 
and the Environment, The Research Council of Norway 
Christina Voigt, Professor at the Department of Public and 
International Law, UiO 

Energy forum: 
The role of the 
universities in 
the green 
transition 

09.03.2016 Steffen Kallbekken, Cicero 
Rolf Golombek, Frishsenteret 
Reinhard Fredrich Nesper (Lab of Inorganic Chemistry, ETH 
Zurich/SMN, UiO) 
Christoph Goebel (Technische Univ München) and Fred Espen Benth 
(Dept of Math, UiO) 
Judith Borsboom- van Beurden 
Head Department of Urban Design and Planning, NTNU 
Elin Lerum Boasson and Kacper Szulecki, STV, UiO 
Helmer Fjellvåg, KI, UiO 
Per Gunnar Røe, ISS, UiO 
Frank Eliassen, Ifi, UiO 

Energy forum: 
Workshop and 
idédugnad 

26.04.2016 Anders Elverhøi, UiO:Energi, UiO 
Knut Kropelien, juridisk rådgiver, Energi Norge 
Johan Vetlesen, Avdelingsdirektør OED 
Angus Johnston, professor Oxford University 
Catherine Banet, førsteamanuensis Universitetet i Oslo, Nordisk 
institutt for sjørett, avdeling for petroleums- og energirett 
Leigh Hancher, Of Counsel, Allen & Overy LLP 
Henrik Bjørnebye, professor Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for 
sjørett, avdeling for petroleums- og energirett 

EU og 
energirett: 
Rettslige og 
politiske 
utviklingstrekk 

08.03.2017 Jae Edmonds, Joint Global Change Research Institute 
Stef Proost, KU Leuven 
Christian von Hirschhausen, TU Berlin 
Francis O’Sullivan, Massachusets Institute of Technology 
Tom Rådahl, Ministry of Climate and Environment 
Fridtjof Unander, The Research Council of Norway 
Participants: 43 representatives from the research community as well 
as the private and public sectors 

Implications of 
Paris: work-
shop to 
provide input 
to research 
supporting the 
implement-
tation of the 
Paris 
agreement 
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Status for UiO:Norden 

UiO:Norden skal gi ny kunnskap om de nordiske landenes historiske forutsetninger, 

utfordringer, paradokser og framtidsmuligheter. Vi skal bruke tverrfaglighet som et middel 

til å realisere UiOs Strategi 2020: Øke gjennomslaget for ekstern finansiering; styrke 

samarbeidet med samfunnsinteresser og brukere; og styrke tverrfaglig utdanning, relevans og 

studiekvalitet. 

UiO: Norden er utviklet nedenfra ved at forskningsideer er blitt lansert, utviklet og prøvd ut i 

idédugnader, på seminargrupper og i samråd. Satsingen vil balansere denne nedenfra og 

opp-orienteringen med en innsats ovenfra som bidrar til å profilere satsingen aktivt utad og 

etablere samarbeidsrelasjoner på tvers av etablerte disipliner og organisasjoner.   

UiO:Norden er nå i sitt andre år som et av tre hovedsatsingsområder ved UiO.  Det er for 

tiden høykonjunktur for både det nordiske samarbeidet og interessen for de nordiske 

modeller, litteratur og livsstil internasjonalt. Dette speiles i den oppmerksomheten 

UiO:Norden har fått og de aktiviteter vi har gjennomført det siste året.  

1. Kvalitative og kvantitative effekter  
Fra og med januar 2016 var satsingen i gang med ordinær drift i kraft av etablering av tre 

tverrfaglige og tverrfakultære forskergrupper finansiert av Norden-satsingen: Nordic Welfare 

Developments (NoWeDe, vertsenhet: Økonomisk institutt); Offentlighet og ytringsfrihet i 

Norden 1815-1900 (vertsenhet: Institutt for offentlig rett); og Renewing the Nordic Model 

(REN, vertsenhet: SUM). Ytterligere to forskergrupper: Nordic Branding (vertsenhet: 

Institutt for offentlig rett) og NORDHOST (vertsenhet: Det teologiske fakultet), ble innvilget i 

november 2016, og startet opp i januar 2017. Forskergruppene mottar finansiering fra 

UiO:Norden for en prosjektperiode på inn til 3 år. Forskergruppene bidrar selv med en like 

stor egenandel.  I tillegg til Forskergruppene har UiO:Norden så langt finansiert 27 

tverrfaglige workshops med mål å utvikle en prosjektidé mot en forskergruppesøknad. 4 

av UiO:Nordens 5 forskergrupper løper direkte ut fra workshoper finansiert av satsingen.  

 UiO Utenfor UiO 

Forskergruppe Institutter/fakulteter Forskere Institusjoner Forskere 
Offentlighet og 
ytringsfrihet 

4/3 17 19 28 

Nordic Welfare 
Developments 

5/3 16 1 1 

Renewing the 
Nordic Model 

4/4 5 7 10 

Nordic 
Branding 

5/4 22 14 15 

NORDHOST 4/4 4 8 9 
Tabell 1: UiO:Nordens forskergrupper 

Forskergruppene har en bred sammensetning innad på UiO og mange samarbeidspartnere og 

deltakere internasjonalt: I alt har gruppene etablert samarbeidsrelasjoner mellom totalt over 

120 forskere ved og utenfor UiO, og mellom enheter ved UiO og 36 andre institusjoner 

(tabell 1). De nye faglige relasjonene som etableres på tvers av fag og institusjoner er en viktig 
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merverdi ved UiO:Norden.  Her svarer satsingen direkte på utfordringen fra SAB knyttet til at 

UiO sitter på et stort, uforløst potensial for tverrfaglig samarbeid og ikke så ut til å klare å nå 

egne ambisjoner om tverrfaglighet slik de er skissert i Strategi2020. Våre tverrfaglige 

forskergrupper og workshops viser hvordan man med enkle grep og relativt beskjedne midler 

kan legge initiere og til rette for mer tverrfaglighet. 

Satsingen har også hatt ringvirkning på grunnenhetene, for eksempel har Institutt for 

arkeologi, konservering og historie ansatt en førsteamanuensis med fokus på Norden, mens 

Institutt for musikkvitenskap har utviklet et nytt internasjonalt masterprogram om nordisk 

musikk. Samtidig har samtlige forskergrupper egne rekrutteringsstillinger (Ph.D og Post.Doc) 

knyttet til gruppene. Med andre ord er altså UiO:Norden også en tilrettelegger på områder 

som Arbeidsgruppe 3 for oppfølging av SAB-rapporten identifiserte som utfordrende: 

«rekruttering (…) [er] en akilleshæl i tverrfaglighet». 

Eksempler på aktiviteter hittil i satsingsperioden 

Hovedtyngden av forsknings- og formidlingsaktiviteter knytet til UiO:Norden forvaltes av 

forskergruppene og deres nettverk. Det siste årets forskergruppeaktiviteter, inkludert 

publikasjoner, redegjøres for i UiO:Nordens årsrapport for 2016 (vedlagt).  

2017  

 4 Styremøter (22. Februar, 3 til planlagt for året) 

 NORHUB-søknad i samarbeid med CENS/Universitetet i Helsinki, Södertörns 

høgskola, Universitetet i Århus og Copenhagen Business School. 

 «Norgesdagene» på Higher School of Economics, Moskva og St.Petersburg, 15.-16. 

februar 

 «Global Challenges - Nordic Experiences» – internasjonal fagkonferanse 20.-21. mars 

i Oslo. 140 påmeldte deltagere, Richard Sennet er keynote speaker og Islands 

president holder avslutningstalen 

 3-4 workshops (forberedende til forskergruppesøknader) 

 Forskningsdagene 

 Internasjonal workshop i Paris i oktober 

2016 

 3 nye forskergrupper (se over), 3 grupper mottok workshopmidler 

 Oppstartseminar 5. februar 2016 på Tøyen Hovedgård 

 Nordenseminaret: Åpent formidlingsseminar. Forskergruppene har ansvar for hvert 

sitt seminar, totalt fem i løpet av 2016 

 Arendalsuka: UiO:Norden arrangerte og deltok med egne innledere på to 

arrangement 

 Forskningsdagene 

 Transatlantic Forum 

 Internasjonal tverrfaglig workshop i Athen 

 4 Styremøter og 1 styreseminar (i København) 

 Møtet med interessenter og samarbeidspartnere (bl.a. Foreningen Norden, 

Stortingets delegasjon til Nordisk råd, Partnerforum, CENS Helsinki, SCANCORE 

m.fl.) 

 Kurs på Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2016 

O-sak 4 - side 37 av 39



2015 

 Adminstrativ koordinator tiltrådde 1. juli, direktør tiltrådde 1. september (50%). 

 Første runde med utlysning av forskergruppemidler, frist 15. juni 2015 

 Tverrfaglig, internasjonal Norden-workshop på Berkeley  28-30. september 

 Styremøter: 9. oktober og 7. desember 

2. Videre fremdrift og planer 

a. Forskningssamarbeid og tverrfaglighet 

Per i dag mottar 5 tverrfaglige forskergrupper finansiering fra UiO:Norden (se over), frem 

mot 2022 vil to nye tverrfaglige grupper/prosjekter finansieres av UiO:Norden hvert år. I 

tillegg skal UiO:Norden ha etablert strategiske forskningssamarbeid med relevante nordiske 

og internasjonale institusjoner innen 2020. Dette arbeidet er godt i gang med, bl.a. årets 

konferanse «Global Challenges, Nordic Experiences» hvor flere av innlederne er fra 

UiO:Nordens samarbeidsinstitusjoner i Norden og Europa. Videre er et nordisk konsortium 

knyttet til denne årlige Nordic studies-konferansen etablert. Konsortiet arbeider med en 

større samarbeidssøknad til Nordforsk (NORDHUB) hvor man bl.a. legger vekt på samarbeid 

rundt felles Ph.D.-kurs, masterkurs, konferanser og annet faglig samarbeid. 

I tillegg vil samarbeidet med The Scandinavian Consortium for Organizational Research 

(Scancor) i USA, L’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) i Frankrike og andre 

relevante forskningsinstitusjoner fortsette (og formaliseres) gjennom faste arrangementer og 

møter,  

Norden-seminaret er allerede etablert som løpende forum for diskusjon omkring sentrale 

problemstillinger i satsingen. Forskergruppene er aktive bidragsytere til seminarets innhold 

og sammen med den årlige konferansen og andre arrangementer (møter, workshoper o.l) er 

dette satsingens viktigste formidlingskanaler. 

b. Utadrettet samarbeid 

UiO:Norden vil fortsette å arrangere minimum to publikumsrettede arrangementer i året. 

Dette i form av arrangement ved litteraturhuset, Forskningsdagene, UiO:Festivalen og 

lignende. 

Vi har også gode erfaringer med seminarer eller workshops av typen vi har avholdt i Athen1 

(sammen med Den norske ambassaden og Det norske instituttet i Athen) og Russland2 

(sammen med Higher School of Economics, Den norske ambassaden og Det norske 

universitetssenteret i St.Petersburg) som har gitt gode resultater i form av varig samarbeid, 

og nye workshops på nye områder. 

UiO:Norden har sitt eget månedlige nyhetsbrev. Vi vil også videreutvikle samarbeid med 

medier omkring formidling av forskning. Vi ser bl.a. for oss å være med å lage webtjeneste for 

forskningsformidling av typen www.historie.dk  

                                                        
1 http://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/aktuelt/aktuelle-saker/2016/workshop-i-athen.html 
 
2 http://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/aktuelt/aktuelle-saker/2017/den-nordiske-
modellen---en-forelesningsserie-.html 
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c. Utdanningstiltak 

Som nevnt over søker UiO:Norden å etablere tverrgående tilbud for Ph.D.- og 

masterstudenter som også åpner for utveksling av studenter mellom institusjonene som 

inngår i NORHUB-konsortiet. Dette strategiske partnerskapet vil på sikt kunne utvikles til 

fellesgrader. UiO:Norden vil også legge til rette for nordisk samarbeid og muligheter for 

utveksling i det foreslåtte masterprogrammet i nordisk musikk, i tillegg vil Det humanistiske 

fakultet etablere en emnetråd med norden-relevante emner.  

I tillegg til dette arbeidet knyttet til fagportefølje og studietilbud, er UiO:Norden i dialog med 

Foreningen Norden om å finansiere et studentstipend for masterstudenter ved UiO som 

skriver masteroppgave om Norden-relevante tema. 

3. UiO:Nordens mervedi 
UiO:Norden legger til rette for en ny måte å organisere forskning innenfor HUMSAM på: 

Man går fra små individbaserte prosjekter til internasjonale nettverk, velegnet for 

grunnforskning av høy kvalitet. 

Vi ser at dette også skaper et nytt forskningsfelt som kan kalles ”New Nordic Studies». De 

som tidligere har studert Norden har vært plassert i siloer som områdestudier (språk og 

litteratur, regionale studier); velferdsstudier (komparativ samfunnsforskning) og globale 

studier (translasjonsforskning, studier av idestrømmer og global kommunikasjon) møtes nå i 

et nytt forskningslandskap. Ved å skape møteplasser og prosjekter på tvers (konferanse, 

Norden-seminaret, utdanningstilbud, finansiere forskergrupper) har UiO:Norden også 

utvidet innholdet i fagfeltet Nordic Studies (derfor ”new”). Satsingens publikasjonsplaner og 

særlig en planlagt bokserie illustrerer denne merverdien.  

UiO:Norden-forskningen er et viktig bidrag i å møte globale utfordringer gjennom tverrfaglig 

og framtidsrettet kunnskapsutvikling. Vi ser en vridning mot fler- og tverrfaglig organisering 

både hos EU og Forskningsrådet: I dag skal forskningen, også innen HUMSAM også bidra til 

å løse «great societal and global challenges» - og her utgjør UiO:Norden en viktig forskjell. 

Våre forskergrupper og prosjektutviklingsmidler (eg. Workshopmidler) bidrar til å skape nye 

samarbeidskonstellasjoner og blir et springbrett mot større prosjekter finansiert gjennom 

Forskningsrådet, Nordforsk, EU og andre.  

Finansieringsmodellen som UiO:Norden baserer seg på har vært omdiskutert, men er nå vel 

etablert innen HUMSAM. Det dreier seg om et samfinansieringsprinsippet hvor enheter med 

forskningsaktivitet (forskergrupper) finansiert av satsingen må selv bidra med 50% 

forskningsmidlene i form av friske midler. Dette fordrer en faktisk (om-)prioritering ved 

enhetene og gjør også UiO:Norden til en viktig endringsagent for UiO. 

Vi vil derfor hevde at nettopp det tverrfaglige samarbeidet og de nye (tverr-)faglige 

relasjonene som etableres på tvers av gamle grenser gjennom forskergruppene bidrar til «mer 

ambisiøs og dypere integrert tverrfaglighet» (jf. UiOs årsplan 2017-19) på UiO og de i så 

måte er UiO:Nordens viktigste merverdi. 

Vedlegg: 

1. UiO:Nordens årsrapport for 2016 

2. Programplan 

3. Programnotat 
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