
Energi 4010 Bærekraftige energisystemer 
 
Sted: Eilert Sundt hus, auditorium 5. Kl 14.15-16.00 

Forelesning Tema Læringsmål Foreleser 

1. 

 

Formål og organisering av kurset 

 

Innføring i energilandskapet 

 

- Presentasjon av kurset, presentasjon av studenter, 
gjennomgang prosjektoppgaver 

- Innføring i sentrale begreper  
o Produksjon, distribusjon, lagring, forbruk 
o Bærekraftige energisystemer 

o Energiregnskap 

Anders  Elverhøi 

 

Kjell Bendiksen 

2.   Bærekraftige energisystemer  

Fornybare energikilder: Vann og vind 

- De globale energi-klima utfordringene 
- Energiproduksjon, - forbruk og bærekraftVann – og 

vindkraftproduksjon 
- Vannkraft nasjonalt og internasjonalt 

Kjell  Bendiksen 

3.  
Diskusjonsoppgaver - Grunnleggende begreper; Energi og effekt  

- Energi og  klimautfordringene 
- Personlig energibruk  

Anders Elverhøi  

Stein B. Jensen 

4.   Vann og vind fortsetter 

Solenergi 

- Vindkraft nasjonalt og internasjonalt 
- Norsk vannkraft og det europeiske kraftmarkedet 
- Sol til strøm og varme 
- Solcelleproduksjon, pris og markedsutvikling 

 

Kjell Bendiksen 

Erik Marstein 

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl09/
http://www.uioenergi.uio.no/personer/adm/anders-elverhoi/index.html
http://www.energidagan.no/kjell_bendiksen_cv
http://www.ife.no/no/ife/ansatte/marstein_erik_stensrud


5.  
 

Andre energikilder: 
 

- Bioenergi 
- Geotermisk energi  
- Kjernekraftverk og generering til energiformål 
- CO2 fangst og lagring (CCS) 

 

Anders Elverhøi 
 
 
Kjell Bendiksen 

6.  

 

Diskusjon - Solen som energikilde  
- Vind og bioenergi 

Stein B. Jensen 

Anders Elverhøi 

7.  

 

Distribuerte energisystemer 

 

Energilagring og -bærere 

- Sentralnett og lokalnett 
- Styring og regulering 
- Frittstsående anlegg 
- Energilagring og batterier 
- Hydrogen som energibærer 

Øystein Ulleberg 

8.  Undervisning og besøk til Rånåsfoss 
kraftverk 

- Få bedre forståelse av hvordan vannkraftverk er 
oppbygd og samtidig få innblikk i hvordan de blir 
drevet 

Anders Elverhøi 

Stein B. Jensen 

9. 

 

Det nordiske kraftmarkedet 

 

Norsk vannkraft og det europeiske 
kraftmarkedet 

- Sentralnettet og koblinger med Europa 
- Kapasitet og sikkerhet 
- Fornybar energi -  implikasjoner for sentralnettet 
- Hvordan bestemmes prisen i et energimarked 
- Energipris og politikk 

Jan Bråten 

 

 

10. 

 

Undervisning og besøk på Powerhouse 
Sandvika 

 

- Energibruk og effektivisering  
o Byer, energi og mulige 

effektiviseringstiltak 
o Energibruk og smarte byer 
o Transport 
o Tiltak i Norge og Oslo 

- Omvisning og gjennomgang av ombyggingen og 
systemløsningene for Powerhouse på Kjørbo 

Kjell Bendiksen 

Anders Elverhøi 

Stein B Jensen 

Øystein Ihler 

Lars Böcker 

http://www.mn.uio.no/ifi/personer/vit/oysteu/
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5n%C3%A5sfoss_kraftstasjon
http://www.powerhouse.no/prosjekter/kjorbo/
http://www.powerhouse.no/prosjekter/kjorbo/
http://www.sv.uio.no/iss/?vrtx=person-view&uid=larsbock


 

 

  

11.  

 

Global energi- og klimapolitikk 

 

EUs klima- og energipolitikk 

- Sentrale konflikter i internasjonal klimapolitikk og 
internasjonalt klimasamarbeid 

- Energiunionen; EUs plan for entilgjengelig, 
konkurransedyktig og bærekraftig energi  

- Kvotehandelssystemet (EU ETS)  

Elin Lerum Boasson 

 

12.  

 

Norsk klima- og energipolitikk 

 

- Konfliktlinjer i norsk klima- og energipoltikk 
- Virkemidler for å styrke fornybar energi 
- Norsk politikk for karbonfangst- og lagring (CCS) 

Elin Lerum Boasson 

 

13.  Undervisning og besøk til Hynor og IFE - Miljøvennlig transport 
- Hydrogenproduksjon 
- Hydrogen i transportsektoren 

Anders Elverhøi 

Kjell Bendiksen 

 

14.  

 

Det norske energisystemet 

 

- Det norske energisystemet 
- Produksjon og energiforbruk 
- Den norske energi-klima utfordringen 
-  Det norske energisystemet mot 2030 

Kjell Bendiksen 

 

15.  Prosjektoppgave 20. oktober- 3. desember 

Samarbeid med Oslo Kommune og Hafslund 
Nett 

- Tverrfaglige  prosjketoppgaver med 3-4 studenter 
med sikte på å forstå utfordringene på tvers av 
fagene 

 

Desember:  Innlevering prosjektoppgave 

Desember:  Presentasjon prosjektoppgave  

http://www.sv.uio.no/isv/?vrtx=person-view&uid=elinlb
http://hynor.no/
http://www.ife.no/no


 


