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Videreføring av UiO:Energi for perioden 2018 - 2022                                                                        

Bakgrunn  
UiO:Energi ble opprettet og tildelt midler av universitetsstyret i juni 2012 for en periode på fem år. 
(V-SAK 11), Universitetsstyret vedtok ny organisering av UiO:Energi i desember 2015 (V-SAK 4). 
Universitetsstyret ønsket seg en revidert plattform med tydeligere synliggjøring av vitenskapelige 
publikasjoner og ekstern finansiering. Universitetsstyret sluttet seg til en videreføring av satsingen 
UiO:Energi med utgangspunkt i revidert programplattform (2017-2022) i september 2016 (V-SAK 
41).  
 
UiO:Energi2 presenterer i vedlagte dokument aktivitet og oppnådde resultater innen områdene 
forskning, utdanning, formidling og utadrettet virksomhet, samt presenterer satsingens planer for 
videreføring i perioden 2018-2022. 
 
 
Forslag om videreføring 
I UiOs Strategi2020 er det første målet: «Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende 
forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner».Det 
første tiltaket for å oppnå dette er: «Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda bedre 
gjennom tverrfaglig forskning og utdanning. Det skal utvikles gode finansierings-mekanismer 
for tverrfaglige aktiviteter og tidsavgrensede satsinger om å møte de globale utfordringene». En 
videreføring av UiO:Energi vil sikre ytterligere styrking av relevante forskningsgrupper, spesielt 
viktig er bidraget fra samfunnsvitenskapelige fagmiljøer, og derved øke UiOs muligheter til å ta 
lederskap i store nasjonale og internasjonale prosjekter. UiO:Energi ønsker en videreføring med 
budsjett på dagens nivå og i tillegg allokering av rekrutteringsstillinger som kan bidra til å 
videreutvikle forskningsgrupper innen de utvalgte innsatsområdene. Formelt vedtak om 
videreføring og nivå på denne treffes som del av budsjettvedtaket i juni 2017. 
 
 
Til diskusjon: 
 
Styret bes diskutere hvorvidt de slutter seg til det overordnede forslaget om videreføring av 
UiO:Energi for perioden 2018-2022,  
 

1 http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/5/protokoll.html 
2 http://www.uio.no/forskning/satsinger/uio-energi/om/ 
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TIL 
Ledelsen og støtteenheter (LOS) ved UiO,  
Avdeling for fagstøtte (AF) 
  

Videreføring av UiO:Energi januar 2018 – desember 2022 

«Å etablere et tverrfaglig miljø slik at UiO sammen med partnere i Oslo-regionen om 
ti år står sentralt i internasjonal energiforskning og -utdanning og gir viktige bidrag 
til å løse verdens energi- og klimautfordringer» 

Dette var UiO:Energi sin ambisiøse visjon da den tverrfaglige og tverrfakultære satsingen ble 

opprettet i 2012. Etter i underkant av fem år har man allerede oppnådd mye, og det er lagt et solid 

grunnlag for å kunne strekke seg videre mot det som fortsatt er et høyt ambisjonsnivå. 

UiO:Energi har klart å mobilisere en bredde av fagkompetanse, fra naturvitenskap og teknologi til 

samfunnsvitenskap, jus og humaniora. Gjennom strategisk bruk av ressursene satsingen har hatt til 

rådighet i første femårsperiode, er det oppnådd suksess innen eksternfinansiert virksomhet, det er 

utviklet helt nye og tverrfaglige kurstilbud, og det er etablert gode arenaer for formidling og 

samfunnskontakt. Innovasjon, og da først og fremst i form av samarbeid med eksisterende 

næringsliv, er integrert direkte i de tre hovedaktivitetene forskning, utdanning og formidling.  

Styret for UiO:Energi foreslår videreføring på dagens nivå for en ny femårsperiode, fra januar 2018 

til desember 2022. Å løfte aktivitetene innfor samfunnsfag og humaniora vil ha høy prioritet 

fremover. Det er ved hjelp av disse miljøene UiOs energiforskning kan utvikle en unik tverrfaglig 

profil, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 

Bakgrunn 

UiO:Energi er etablert med utgangspunkt i UiOs ambisjon om å møte samfunnets behov for ny 

kunnskap innen helse, miljø og bærekraftig energi (Strategi 2020). Det skal være en langsiktig 

tverrfaglig satsing for forskning, utdanning og innovasjon innen energi, der UiO som 

breddeuniversitet har en særlig styrke. UiO:Energi er verktøyet som trengs for å øke UiOs 

gjennomslag innenfor energiforskning. Hovedformålet med UiO:Energi er utvikling og formidling 

av kunnskap for omstilling til bærekraftige energisystemer. 

Status, forskning 

I første femårs-periode har UiO:Energi bidratt til å styrke relevante forskningsprosjekter, delvis med 

såkornmidler i forkant av søknader, delvis med egenandeler inn i prosjektbudsjettene. Den uten tvil 

største suksessen kom i mai 2016 med Forskningsrådets tildeling av nye teknologiske 

forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). UiO, med bidrag fra UiO:Energi, var partner i fire 

søknader og hele tre av disse ble finansiert. Den fjerde søknaden har i etterkant, i en noe nedskalert 

form, blitt finansiert gjennom programmet ENERGIX i Forskningsrådet. 
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Suksessen viser at UiO i meget stor grad plukket vinnerkonsortiene, og sikret dermed langsiktig 

finansiering av forskning knyttet til solceller, nullutslipp-transport og CCS (karbonfangst og -

lagring). Et annet sentralt poeng er at UiO står for en stor andel av den samfunnsfaglige forskningen 

i FMEene. Slik kobles forskningsaktiviteter på tvers av fagområder, institutter og fakulteter ved UiO 

direkte med relevant industri, samfunnsaktører og forvaltning. 

Basert på (1) samfunnets behov, (2) UiOs potensiale til å bidra med faglig aktivitet av høy kvalitet i 

samarbeid med partnere, og (3) mulighetene for ekstern finansiering for å styrke aktiviteten, er fire 

innsatsområder under UiO:Energi fremhevet: 

 

Figuren over viser fakultetene med aktivitet i hvert innsatsområde, men innenfor hvert fakultet vil 

det i mange tilfeller være flere institutter involvert. To av disse tverrfaglige områdene, henholdsvis 

Energisystemer og CCS, er et direkte resultat av UiO:Energis innsats, mens for de to andre har 

UiO:Energi  bidratt til videreutvikling og styrking av eksisterende aktivitet. 

Status, utdanning 

UiO har som mål å utdanne kandidater som kan bidra til å skape fremtidens bærekraftige 

energisystem og fremtidens bærekraftige samfunn mer generelt. UiO:Energi har utviklet et nytt 

tverrfaglig utdanningstilbud på master- og ph.d-nivå som gir studentene samarbeidskompetanse på 

tvers av disiplinene. Her kobles utdanning med næringsliv og forvaltning gjennom deltagelse i 

forelesninger, institusjonsbesøk og prosjektoppgaver. I forskerutdanningen er det internasjonale 

samarbeidet også styrket bl.a. gjennom den internasjonale sommerskolen NorRen. 

Status, formidling og utadrettet virksomhet 

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 av 

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

næringsliv og forvaltning.  

Gjennomføring av idédugnader og seminarer på tvers av disipliner på UiO og med eksterne fagfolk, 

industri og forvaltning i Osloregionen har også vært viktige for å stimulere til utvikling av nye 

prosjekter. Årlig gjennomføres UiO:Energiforum, et arrangement hvor universitetenes rolle i de 

globale energi- og klimautfordringene diskuteres med inviterte internasjonale toppforskere. UiOs 

strategiske posisjon har i tillegg blitt styrket gjennom deltagelse i nasjonale og internasjonale fora. 

Planer for videreføring 2018 - 2022 

Når det gjelder forskning, vil en sentral målsetning i kommende periode være å utnytte koblingen 

mellom de tematiske innsatsområdene og aktiviteten i store prosjekter til å styrke UiOs synlighet og 
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konkurransekraft. Dette gjelder særlig de nye FME-sentrene og toppforskningsinitiativet SOLARIS. 

FME-sentrene skal og vil være synlige på den internasjonale forskningsarenaen, og blir et sentralt 

virkemiddel for å nå UiO:Energis mål. I tillegg vil UiO:Energi spesielt bidra til at forskningsgrupper 

innen innsatsområdet energiomstilling og bærekraftige samfunn styrkes, noe som vil øke bredden 

i UiOs energiforskning betydelig. Det vil være et klart mål å øke sannsynligheten for at UiOs 

fagmiljøer kan ta lederskap i store utlysninger som f.eks. nye samfunnsfaglige FME-sentre og 

tematiske Horisont2020-prosjekter. UiO:Energi har gjennom den første femårsperioden utviklet 

gode relasjoner til miljøene som arbeider med miljø- og klimaforskning på og omkring UiO. Dette 

samarbeidet skal videreutvikles og styrkes. 

Helt konkret ser UiO:Energi for seg å etablere 2-3 sterke faggrupper innenfor energiomstilling og 

bærekraftige samfunn. Videre vil det etableres 1-2 større tverrfaglige forskningsgrupper, såkalte 

konvergensmiljøer, der brukerinvolvering/samarbeid med næringsliv og forvaltning vil stå sentralt. 

Per i dag anser vi at det er størst potensial for å styrke dannelsen av slike miljø innenfor 

innsatsområdene CCS, energisystemer og materialer for energi. 

Innen utdanning ønsker UiO:Energi å videreutvikle sitt tverrfaglige utdanningstilbud. I tillegg er det 

et mål å øke antall relevante emner innenfor de fire innsatsområdene, både ved å støtte eksisterende 

kurstilbud og gjennom utvikling av nye emner og studieprogram. Et helt konkret eksempel er 

utviklingen av et nytt masterprogram på bærekraftige energisystemer knyttet til det nyopprettede 

institutt for teknologisystemer (ITS) på Kjeller. Mens mye av innsatsen hittil har ligget på master- 

og ph.d.-nivå, vil UiO:Energi fremover også jobbe med tilbudet på bachelornivå. Ved å etablere en 

såkalt «energy minor», en emnegruppe på 30-40 studiepoeng, forventes økt interesse og 

rekruttering til energirelaterte masterprogram og ph.d.-prosjekt. 

Når det gjelder området formidling og utadrettet virksomhet, er målsetningen først og fremst å 

videreføre og videreutvikle de allerede vellykkede møteplassene UiO:Energiforelesninger og det 

årlige UiO:Energiforum. Arrangementer sammen med FME-sentrene vil dessuten aktivt benyttes for 

å øke UiOs synlighet på energiområdet. På samme måte som i første periode vil det arrangeres 

seminarer og idédugnader knyttet til kommende utlysninger fra Forskningsrådet og EU, selv om det 

forventes å skje i regi av de enkelte innsatsområdene i økende grad. 

Innovasjon vil fortsatt integreres godt i de tre aktivitetskategoriene beskrevet over. Imidlertid 

representerer flyttingen av UiO:Energi til Forskningsparken helt nye muligheter når det gjelder 

koblingen til næringsliv og oppstartsbedrifter, bl.a. til gründermiljøet i StartupLab. Oslotech har 

signalisert stor interesse for UiO:Energi som leietager, og håper at satsingen kan bidra til å trekke 

spesielt små, nystartede bedrifter innen energiområdet til Forskningsparken. 

Kort oppsummert 

En videreføring av satsningen vil sikre at UiO:Energi kan bidra til ytterligere å styrke relevante 

forskningsgrupper, spesielt innen samfunnsfaglige fagmiljøer, og derved øke UiOs muligheter til å 

ta lederskap i store nasjonale og internasjonale prosjekter. Styret for UiO:Energi foreslår 

videreføring på dagens nivå for en ny femårsperiode, fra januar 2018 til desember 2022. I tillegg er 

det et klart ønske at det også allokeres et antall rekrutteringsstillinger til satsingen, da dette vil være 

et sentralt virkemiddel for å etablere forskningsgrupper innen utvalgte innsatsområder.  

 

 

Morten Dæhlen     Vebjørn Bakken    
Styreleder, UiO:Energi    Direktør, UiO:Energi 
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