
Prosjekt  
Systemsmart energibruk
– for et utslippsfritt og  
kostnadseffektivt energisystem

Invitasjon til multiklientprosjekt for å fremme mer helhetlige 
tilnærminger til omleggingen av energibruk
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Innledning

Norge har et væravhengig energisystem, og et 
sesongavhengig forbruk av energi. I  kombinasjon 
med økende elektrifisering av samfunnet for å nå 
klimamålene og større energi- og effektbehov også 
til andre formål, gir dette noen utfordringer for 
overføringsnettet og kraftsystemet generelt. 

Allerede nå ser vi slike utfordringer regionalt, to 
 generelle eksempler på dette er omtalt på side 
3. Samtidig ønsker vi ikke å bygge mer nett eller 
 fornybar energi enn nødvendig, på grunn av 
 kostnader og naturinngrep.

Innen 2050 skal vi mot null utslipp i alle sektorer. 
Alt fra cruiseskip til motorsager må over på strøm, 
hydrogen eller andre nullutslippsløsninger. Nærings- 
og industrivirksomhet må omstilles fra fossil energi-
bruk, og all ny næringsvirksomhet må baseres på 
fornybar energi. 

Da blir det viktig å utnytte både elektrisitet og andre 
energibærere som spillvarme og biobasert  energi 
i et effektivt samspill. Det holder ikke å se hver 
 sektor, hver energibærer eller hvert bygg isolert. 
Vi må sikre at energisystemet som helhet blir så 
effektivt og smart som mulig. 

For å få til dette må alle deler av energibransjen 
samarbeide, og vi må samarbeide på tvers av 
sektorer. Derfor inviterer vil til dette prosjektet 
for Systemsmart energibruk.

I energibransjen er det mange gode prosjekter for 
blant annet å styre forbruk, bruke energien smartere 
og utnytte spillvarme. Ulike forskningsinstitusjoner, 
bransjer og selskaper, har allerede gjort et verdifullt 

arbeid her, med litt ulike formål og innretninger, over 
hele landet. 

I dette prosjektet ønsker vi å maksimere 
overføringsverdien av disse prosjektene, og se 
hvordan eksisterende kunnskap og løsninger kan 
systematiseres, kompletteres og anvendes på 
 konkrete utfordringer innenfor geografiske eller 
tematiske områder. Prosjektet skal jobbe raskt for 
å identifisere utfordringer og utvikle nye løsninger 
så langt dette er mulig i løpet av prosjektperioden 
- 2021. Prosjektet vil også identifisere problem-
stillinger som kan danne grunnlag nye prosjekter 
i forlengelsen av dette prosjektet.

Prosjektet skal fremme forståelse for og oppslutning 
om hvordan energibruken kan og bør organiseres for 
å utvikle et bærekraftig og effektivt energisystem. 
Dette krever et langsiktig perspektiv hvor vi ser ulike 
tiltak i lys av hvor vi skal være i 2030 og 2050.

Sentrale spørsmål i prosjektet blir derfor: Hvordan 
kan vi på systemnivå gjøre energibruken  smartere, 
ved å se ulike løsninger i sammenheng? Kan ulike 
bransjer utløse større energibesparelser ved å 
samarbeide, enn ved å gjennomføre prosjekter 
hver for seg? Hvordan må ulike aktører samarbeide 
for å sikre at vi har nok energi og/eller effekt når vi 
trenger det, der vi trenger det? Kan vi «skreddersy» 
systemiske energiløsninger ut fra behovene i ulike 
geografiske områder? Hvilke barrierer kan hindre at 
de gode løsningene gjennomføres? I hvilken grad 
trenger vi å endre regulatoriske forhold, tariffer, 
planprosesser, økonomiske incentiver? I hvilken 
grad er utfordringen å få spredd kunnskap om de 
mange mulighetene og endre vanetenkning?
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Et utslippsfritt energisystem med økende 
 elektrifisering er nødvendig for å nå målet om null 
utslipp. For ZERO har det derfor stor verdi å løfte 
dette prosjektet, og se hvordan vi kan legge til rette 
for elektrifisering og omstilling gjennom å bruke 
 eksisterende nett, energiressurser og løsninger 
mest mulig effektivt. Gode helhetlige løsninger gjør 
det lettere å nå klimamålene fordi kostnadene blir 
lavere, og behovet for mer nett og kapasitet med 
dertilhørende naturinngrep kan reduseres. Dermed 
kan også aksepten for det grønne skiftet styrkes. 

HVA ER MULIG OG HVORDAN FÅR VI DET TIL Å 
SKJE? 
Overordnet skal prosjektet svare på to spørsmål:

• Systemsmart energibruk: Hva er teknisk og 
økonomisk mulig? Hva vet vi nå og hva må vi vite 
mer om for å utvikle de beste totalløsningene?

• Hvilke barrierer må overvinnes for å realisere de 
gode løsningene? 

Prosjektet skal adressere disse to spørsmålene ved 
å identifisere og fremme:

 – Energieffektiviseringstiltak som gir best mulig 
effekt for hele energisystemet, bl.a. ved at de kan 
avlaste overføringsnettet og derved legge til rette 
for rask og effektiv elektrifisering.

 – Utnyttelse av spillvarme og andre varmekilder der 
det ligger til rette for dette.

 – Effektivt samspill mellom varme- og kraft sektoren 
slik at overskuddskraft kan utnyttes effektivt 
 samtidig som andre varmekilder kan utnyttes når 
det er knapphet på kraft eller effekt.

 – Smart og fleksibel bruk av elektrisitet for å  utnytte 
nettet og tilgjengelige energiressurser bedre.

 – Kunnskaps- og informasjonsdeling på tvers av 
ulike bransjer og pågående prosjekter.

 – Identifisere barrierer, utvikle ny kunnskap der 
det trengs og identifisere behov for videre 
kunnskaps utvikling.

 – Identifisere og skape felles forståelse for hvilke 
systemsmarte prosjekter som bør iverksettes og 
hvilke endringer som trengs i sektorreguleringen 
for at de beste og viktigste løsningene skal bli 
realisert.

 – Legge til rette for nye samarbeidskonstellasjoner 
som skal løse konkrete utfordringer.
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For å illustrere hva vi ønsker å gjøre, har vi skrevet ut to case som reflekterer 
reelle utfordringer med utgangspunkt i nåsituasjonen. Ulike deler av landet 
har ulike utfordringer. 

Case: byer og  
industrivekstområder
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UTFORDRINGER
En stor norsk by vokser med flere tusen innbyggere 
i året. Samtidig øker antall elbiler, elbusser, elektriske 
anleggsmaskiner og andre tunge elektriske kjøretøy 
betydelig. De neste årene skal langt flere store og 
små kjøretøy hurtiglades, både i hjemmene til folk 
og på arbeidsplasser. Fossil oppvarming forsvinner, 
og økt bruk av strøm til oppvarming vinterstid gir 
kapasitetsutfordringer i nettet. Bygging av nye store 
kraftlinjer er kostbart, kontroversielt og kan ta mange 
år. Andelen egenprodusert solkraft øker, men gir lite 
bidrag når forbruket er høyest i kuldeperioder.

MULIGE LØSNINGER
Smart styring kan flytte effekt- og energiforbruk til 
tidspunkt hvor kapasiteten i nettet er god. Ved å 
ta i bruk fjernvarme, spillvarme og varmelagre mer 
systematisk kan vi også dempe presset på nett i 
perioder med høy last. Energieffektivisering må 
integreres i alle løsninger. På sikt kan kanskje også 
bruk av batterier og lokal energiproduksjon bidra. 
Hvilke andre løsninger trenger vi? Og hvordan bør 
de implementeres? 

Case 1:   

Store byer

Byer kan få utfordringer med nok effekt og energi, her illustrert ved Stavanger Bilde: Thomas Wolter
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UTFORDRINGER
Et område av Norge med en middels eller stor by 
opplever stor pågang av nye industrietableringer 
som krever mye strøm. Samtidig skal eksisterende 
industri elektrifiseres. Også her går  elektrifiseringen 
av transport sin gang. Forsyningssituasjonen til 
området har lenge vært krevende, og med  betydelig 
ny etterspørsel må noe gjøres for å skaffe nok 
energi og effekt. Det står om lokale arbeidsplasser 
og verdiskaping, og nødvendige, grønne industri-
etableringer. Nye kraftlinjer og bygging av ny forny-
bar energi er kontroversielt og kan ta mange år. 

MULIGE LØSNINGER
Vi kan utnytte industriell spillvarme til ulike formål, 
og realisere ulike typer større varmelagre. Fokus på 
mer energieffektive industriprosesser kan bli viktig. 
Ulike typer fleksibelt forbruk og smart energi styring 
kan gi store gevinster. På sikt kan batterilagring 
og lokal energiproduksjon spille en rolle her også. 
 Hvilke andre løsninger trenger vi? Og hvordan bør 
de implementeres?

Case 2:   

Industrivekstområder

Bilde: Mo industripark
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GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET
Prosjektet skal gjennomføres i 2021, men vi åpner 
for at det kan avtales en videreføring for de som 
 ønsker det. De ulike fasene er tentativt skissert i 
figur 1, og er ikke strengt avgrenset i tid. En  viktig 
del av prosjektets fase 3 er å legge til rette for 
samarbeidskonstellasjoner som kan videreføres fra 
Q4 2021 og utover, summere opp og spre viktige 
lærdommer og bidra til at identifiserte ubesvarte 
problemstillinger kan bli behandlet i FoU-prosjekter 
eller på annen måte.   

OPPSTART PROSJEKTET
Vi ser for oss at prosjektet starter opp i januar 
2021, at styringsgruppen har sitt første møte innen 
 utgangen av januar. Styringsgruppen vil foreslå en 
arbeidsplan basert på skissen av de ulike fasene 
og foreta nødvendige justeringer og prioriteringer 
underveis i prosjektet. 

Fase 3:  
Gjennomføring

Fase 1: Kunnskap og 
kjennskap

Gjennomføres i 2021

Fase 2: Områder og temaer 
Operasjonalisere

Informere

2020

2020

OKT NOV DES JAN FEB MARS APR MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DESAUG SEPT

Forprosjekt Hovedprosjekt

2021

2021

Multiklient prosjekt – Systemsmart energibruk

TIDSLINJE – SYSTEMSMART ENERGIBRUK

Prosjektbeskrivelse

Informasjonsmøte 
21. oktober

Rekrutere

Finansiering

Tidsplan
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I fase 1 ønsker vi å få oversikt over relevante  prosjekter, 
rapporter og erfaringer på feltet. I forprosjektet 
avdekket vi at det er begrenset kjennskap og kunnskap 
på tvers av bransjer, landsdeler og pågående  prosjekter, 
til hva som foregår på feltet, og hvilke tilgjengelige 
løsninger som finnes. Dette er i seg selv en barriere mot 
at løsninger sees i sammenheng og tas i bruk slik dette 
prosjektet ønsker. 

Derfor vil et første steg i prosjektet være å systematisere 
eksisterende kunnskap slik at

1. overføringsverdien synliggjøres, og sees 
i  sammenheng med eksisterende behov,

2. barrierer mot å ta kunnskapen i bruk avdekkes og 
3. kunnskapshull identifiseres – hva mangler vi for å få 

løst konkrete utfordringer?
 
Barrierer kan være tekniske, regulatoriske, økonomiske 
og praktiske utfordringer som må løses.  

Målet med fase 1 er å sikre et systematisert kunnskaps-
grunnlag som en plattform for videre arbeid. I tillegg 
vil en viktig leveranse fra denne fasen være å formidle 
og dele informasjonen eksternt. Styringsgruppen vil ta 
stilling til hvordan prosjektet konkret skal jobbe videre 
i fase 2.

Fase 1:   

Kartlegge  
kunnskapsstatus og  
behov for videre arbeid

FASE 1
Q1–Q2 2021

Oversikt:
Kunnskap og behov

•  Samle informasjon 
bredt

•  Systematisere 
 eksisterende kunnskap

•  Identifisere behov for 
ny kunskap /  
nye  løsninger

MÅL/LEVERANSER
• Kunnskapsdatabase
•  Barriere/

mulighetsstudie
• Workshops
• Informasjonsdeling
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I fase 2 vil det være sentralt å avgrense og anvende 
materialet fra fase 1, for å jobbe videre med konkrete 
problemstillinger. Dette kan være både geografiske 
områder med utfordringer hvor det er konkret behov 
for nye løsninger, og det kan være tematiske områder 
som trenger videre utredning, forskning eller pilot-
prosjekter. Raske analyser gjennomføres der det er 
mulig, for å dekke kunnskapshull og for å trekke ut 
essensen av  etablert kunnskap. Dette arbeidet gjøres 
av sam arbeidende eksperter, ZERO og berørte prosjekt-
deltakere med relevant kompetanse. Kunnskaps-
oversikter og  analyser vil bli presentert for deltakerne 
for diskusjon og  kommentarer.

Det er sannsynlig at prosjektet vil identifisere nye 
prosjekter som går utover tids- og ressursrammen for 
dette prosjektet. Prosjektets rolle vil da være å peke 
på behovet og stimulere til samarbeid for å etablere 
de ønskede aktivitetene. Dette kan være konkrete 
 samarbeidsprosjekter eller ordinære FoU-aktiviteter.

Målet med fase 2 er å 
• Utvikle forståelsen av muligheter og barrierer, dele 

denne med deltakerne mens arbeidet pågår og starte 
formidlingen av resultater.

• Bringe fram ideer til videre oppfølging, geografisk og 
tematisk og stimulere til samarbeid for videreføring av 
arbeid blant berørte aktører.

FASE 2
Q2–Q4 2021

Avgrense:
Analysere og 
 konkretisere

• Jobbe videre med 
 områder identifisert 
i fase 1

• Igangsette del-prosjekt / 
nytt arbeid etter behov

• Få frem konkrete 
 prosjekt geografisk, 
tematisk og/eller roller

MÅL/LEVERANSER
• Formidling ny kunnskap 

(rapport/webinar/WS)
• Rapport/notat som 

 peker ut områder/ 
temaer

Fase 2:   

Analysere,  
konkretisere og peke  
fram mot  løsninger
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To oppgaver er sentrale i denne fasen:
• Spre kunnskapen og motivere til endring. Sikre 

at relevant kunnskap blir lett tilgjengelig og spres 
aktivt til deltakerne og til resten av samfunnet ved 
egnede notater/rapporter, artikler, offentlige (tematisk 
avgrensede) workshops, foredrag i egnede fora og 
eventuelt på andre egnede måter. Det er særlig viktig 
å spre kunnskap om hvordan identifiserte barrierer 
kan overvinnes og eventuelt reise debatt om slike 
spørsmål.

• Stimulere til god videre faglig oppfølging. Dette kan 
skje ved å formidle problemstillinger som trenger 
videre utredning og forskning, og det kan skje ved 
at en eller flere grupper av aktører går sammen om 
å løse utfordringer innenfor aktuelle tematiske og/
eller geografiske områder. 

I tillegg til disse oppgavene vil det være naturlig at 
man i fase 3 tar stilling til en videreføring av  prosjektet 
for dem som er interessert i dette, og en  eventuell 
 innretning på en slik videreføring. En videreføring 
vil avhenge av interessen fra aktørene og videre 
 finansiering.

FASE 3
Q4 2021

Videre arbeid

• Geografiske områder
• Tematiske områder
• Formidling

MÅL/LEVERANSER
• Prosjekt kan 

 gjennomføres med 
grupper av aktører

• Videre utredning 
 tematiske områder

Fase 3:   

Sikre at prosjektet  
gir størst mulig verdi for 
energiomstillingen
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VERDIEN AV PROSJEKTET
I forprosjektet har vi fått svært positive tilbake-
meldinger fra en rekke ulike aktører i energi-
sektoren. Mange har pekt på at det er et stort 
behov for å se ulike løsninger i sammenheng, og 
sikre overføringsverdi fra eksisterende kunnskap 
og pågående pilotprosjekter. Det gir et godt 
utgangs punkt for at prosjektet kan bidra med 
kunnskap og løsninger mange aktører vil ønske  
å ta i bruk.

SAMFUNNSNYTTEN KAN BLI STOR
Ved å utnytte eksisterende nett og energi-
ressurser bedre, oppnår vi mye. Det kan gi redusert 
investerings behov, både i nettet og i produksjons-
kapasitet. Bedre utnyttelse av energiressursene 
er viktig fordi det trengs mye utslippsfri energi for 
å fase ut all fossil energi og legge til rette for ny 
vekst i næringslivet. Siden det kan ta tid å forsterke 
strømnettet, kan systemsmart energiforbruk også 
være viktig for å få til en rask elektrifisering med 
tilhørende utslippskutt.

Andre aktuelle eksempler på gevinster er (1) bedre 
utnyttelse av tilgjengelige (spill)varmeressurser 
som både kan gi lavere investeringsbehov i nett 
og  kraftproduksjon, (2) mer målrettet energi-
effektivisering for å unngå overbelastning av nettet 
og (3) raskere utvikling og utbredelse av ulike 
 fleksible løsninger. 

VERDIEN FOR DEN ENKELTE PROSJEKTDELTAKER 
 – Grunnlag for forretningsutvikling og strategi: 
 Opparbeide kunnskap om egne muligheter i 
 omstillingen, og om hvordan energiforbruk og 
energi system kan utvikle seg i årene som kommer.  

 – Løse konkrete utfordringer: Diskutere, utvikle 
og eventuelt iverksette løsninger på utfordringer 
innen eget geografisk område eller aktuelt 
 tema område.

 – Synliggjøre eget arbeid på feltet: For en større 
gruppe aktører, og med mulighet for å inngå 
 nyttige samarbeid.

ORGANISERING OG FINANSIERING 
Vi er nå i en fase hvor vi ønsker å rekruttere 
 deltakere inn i prosjektet. Vi håper din virksomhet 
vil være med som bidragsyter, eventuelt i styrings-
gruppen. Dersom du ønsker å være med i prosjektet 
og bidra økonomisk, vil vi ta nærmere kontakt og 
skissere en konkret avtale.  

Sekretariat/koordinator:
ZERO er sekretariat for prosjektet, og skal bidra til 
fremdrift og koordinering innad i prosjektet, samt 
med faglig sparring. Hvis prosjektet realiseres vil vi 
ansette en prosjektmedarbeider som vil få hoved-
ansvaret for praktisk gjennomføring av prosjektet 
i 2021. Jon Evang vil lede og være faglig ansvarlig 
for ZEROs arbeid med prosjektet. ZEROs tidsbruk 
utover prosjektmedarbeider faktureres pr. medgåtte 
time.   

For å sikre faglig ekspertise i prosjektet vil vi inngå 
samarbeidsavtaler med relevante kunnskapsmiljøer, 
innenfor både akademia og konsulentbransjen. 

Styringsgruppe:
Styringsgruppen vil være 5-6 aktører som styrer 
arbeidet i prosjektet, og gjør nødvendige justeringer 
og tilpasninger i prosjektet underveis. Medlemmer 

Verdi, organisering  
og finansiering



av styringsgruppen er også de tyngste bidrags-
yterne finansielt. Som medlem av styringsgruppen 
forplikter man seg til å

 – stille én person som medlem av styringsgruppen
 – prioritere gjennomføring av prosjektet i 2021
 – stille relevant faglig kapasitet til rådighet så langt mulig 
 – bidra med et beløp i størrelsesorden 500 000,– 
kroner 

Bidragsytere:
Bidragsytere vil være aktører som har interesse av 
at prosjektet gjennomføres, og bidrar med faglige 
og finansielle bidrag. De holdes løpende orientert 
om prosjektet, delta på workshops og kan komme 

med innspill til arbeidet. Som bidragsyter forplikter 
man seg til å

 – bidra aktivt faglig slik at prosjektet kan 
 gjennomføres i 2021

 – bidra med et beløp på 100 000,– kroner 

Faglige bidragsytere:
Faglige bidragsytere vil være tjenesteleverandører 
til prosjektet på ulike måter og omfang. Både 
konsulent selskaper, forskningsinstitusjoner og 
frittstående analysemiljøer er aktuelle her. Liste 
over faglige bidragsytere er et vedlegg til denne 
prosjekt skissen. Faglige bidragsytere skal bidra slik 
at  prosjektet kan gjennomføres i 2021.

Zero Emission Resource Organisation  
Youngstorvet 1, 0181 Oslo – zero@zero.no
zero.no


