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Resultater fra virksomheten 
I OREEC gjennomfører vi en rekke prosjekter og aktiviteter. Hva gir disse av nyttige 
resultater? Her er et utvalg av viktige resultater fra vår virksomhet i 2015.  

• Gulltreff for Cambi. «Dette var de to viktigste personene for meg å treffe – det kunne 
ikke blitt bedre. Det var et gulltreff for meg!», sier Stefan Sandbacka, Cambi, etter 
deltakelse på OREECs Trade Mission til Kasakhstan  

• Statsministeren åpnet hydrogenstasjon. Som et resultat av prosjektet H2OSL åpnet 
Statsminister Erna Solberg HYOPs hydrogenstasjon på Gardermoen i september.  

• Internasjonalt tilbud til partnerne: ICN Passport gir OREECs partnere mulighet til 
kontorplass og hjelp til å etablere kontakter via våre samarbeidspartnere i International 
Cleantech Network. 

• Forskningsprosjekt på BIPV. Gjennom solklyngen har OREEC bidratt til et 
forskningsprosjekt på bygningsintegrerte solceller (BIPV) under ENERGIX-programmet. 

• Solklyngen søker ARENA. Etter tre års samarbeid har aktørene i solklyngen bestemt 
seg for å søke Arena-status. Dette skal gi økt innovasjon, styrke kompetansen, bygge 
omdømmet og øke verdiskapingen i bransjen. OREEC koordinerer denne prosessen.  

• COOLSWEEP avsluttet med suksess. Etter tre år er COOLSWEEP-prosjektet under 
EU 7. rammeprogram ferdigstilt med OREEC som koordinator. Joint Action Plan og flere 
andre konkrete resultater foreligger. OREEC ble invitert til Brussel for å presentere 
resultatene og har fått stor oppmerksomhet for arbeidet som er utført.  

• Koordinerer Horizon 2020 prosjekt. OREEC er koordinator for prosjektet ReCIRCLE 
med fokus på Urban Organic Waste. Partnerskapet består av ledende klynger og 
forskningsinstitutter i Europa. Søknaden leveres i mars 2016.   

• 100% uttelling. Vi har søkt 4 Interreg-prosjekter i 2015 og alle er innvilget. Prosjektene 
skal vi bruke til blant annet å gi partnerne nye forretningsmuligheter. 

• Småkraft kan gi hydrogenproduksjon. Gjennom VRI-prosjektet har OREEC koblet 
Småkraftforeninga, Rotnes Bruk og IFE for gjennomføring av et mulighetsstudium. 
Resultatet viser at det kan være potensial for lønnsomhet. 

• Rekordmange partnere. Ved årsskiftet er det 74 partnere i OREEC. 
• Delegasjoner på besøk. Vi har tatt i mot flere internasjonale delegasjoner fra blant annet 

Estland, Latvia og Romania og gitt partnere anledning til å presentere seg for disse.  
• Nettverk: Nærmere 2.000 personer har deltatt på våre møteplasser i 2015. Evalueringen 

av møteplassene viser at man har stort utbytte av å delta. 
• Guide: Solenergiklyngen har utarbeidet et informativt hefte - Bruk av solenergi i Norge - 

som gir svar, tips og råd til bruk av solenergi i Norge.  
• Gir innspill. OREEC har mobilisert bedrifter og institutter til å gi innspill til Skedsmo 

kommunes energi- og klimahandlingsplan, og bidratt til å heve ambisjonene i denne.  
• Vi høres. OREEC har gitt innspill til høringer om Energimeldingen, Regjeringens 

bioøkonomistrategi og NVEs høring om måling og avregning av plusskunder. 
• Vi formidler. Vi har utformet og presentert oppgave til Miljøuka i regi av Ungt 

Entreprenørskap, deltatt i juryer, tatt i mot elever og studenter til Hynor Lillestrøms anlegg 
og på flere andre måter bidratt med formidlingsarbeid til unge. 

• Styrket internasjonalt samarbeid. OREEC har styrket relasjonen med klynger på aksen 
Oslo – Hamburg. Vi samarbeider om å mobilisere næringsliv og forskning til å løse 
byenes og regionens utfordringer.  
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Sammendrag  
OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) er et nettverk av bedrifter, 
forskning, utdanning og offentlige aktører innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. 
OREEC har som formål å øke innovasjonstakten, øke forretningsmuligheter og øke 
verdiskapingen for deltagerne i nettverket. OREEC en organisert som en avdeling i 
Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL).  
 
OREEC arbeider for at norske virksomheter skal være verdensledende innen fornybar energi 
og miljøteknologi. Dette gjør vi i nært samarbeid med fylker, kommuner og andre offentlige 
og private aktører, for å skape et marked for teknologi og kompetanse fra regionens 
teknologibedrifter og tjenesteleverandører. Gjennom vårt omfattende internasjonale 
samarbeid synliggjør vi norske virksomheters kompetanse, og bidrar til nettverksbygging. Alt 
dette skal gi partnerne økte forretningsmuligheter. 

Innovasjon skapes gjennom samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og utdannings- og 
forskningssektoren. Fremtidsrettede løsninger krever helhetstenkning og samarbeid på tvers 
av fagområder. OREEC har en helhetlig tilnærming. Vi tilrettelegger for dialog og økt 
samhandling mellom ulike aktører og på tvers av de tematiske fokusområdene. Vi arbeider 
også for bedre rammevilkår for næringslivet innen enkelte områder.  
 
OREECs bidrar til etablering av nye samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter og mellom 
bedrifter og forskning. Stadig flere virksomheter blir med som partner i OREEC. Antallet 
partere har økt fra 58 til 74 i løpet av 2015. Mange av partnerne deltar aktivt i OREECs 
prosjekter, andre deltar på ulike møteplasser eller engasjerer seg i OREECs arbeid på andre 
måter.  
 
Viktigere enn noen gang 
Samfunnet er i omstilling. 2015 ble avsluttet med en historisk klimaavtale i Paris. Skal vi nå 
målene må vi begynne å kutte med en gang. Det grønne skiftet vil bli merkbart for oss alle. 
Oslo kommune og fylkene i Osloregionen har til dels svært ambisiøse energi- og klimaplaner. 
Skal målene nås må næringslivet bidra med nye løsninger og tjenester. Dette grønne skiftet 
gir store muligheter for næringslivet i vår region. OREEC skal bidra til at det grønne skiftet 
også gir næringsutvikling og nye grønne arbeidsplasser. Vi skal videreutvikle vår rolle som 
pådriver og tilrettelegger – pådriver for at innovative og fremtidsrettede løsninger 
etterspørres, og tilrettelegger for at næringsliv, forskning, utdanning og offentlige aktører kan 
samarbeide om å drive fram og ta i bruk disse løsningene. Behovet for en sterk energi- og 
miljøklynge i Osloregionen er større enn noen gang.  
 
OREEC har ved utgangen av 2015 en omfattende prosjektportefølje. Denne har blitt 
betydelig styrket i løpet av året, i hovedsak som følge av tilsagn på flere store Interreg-
prosjekter. Det er KL som er kontraktspartner i prosjektene, og OREEC bygger på KLs 
erfaring og solide posisjon i Interreg-systemet. Det økonomiske omfanget av OREECs 
virksomhet i 2015 har vært ca 10 millioner kroner. I Kunnskapsbyen er det 8 ansatte som 
arbeider dedikert med OREECs prosjekter. Sammen med våre partnere skal vi arbeide for å 
nå målene vi har satt oss for 2016.   
 

Lillestrøm, mars 2016 

 

 
Odd Jarle Skjelhaugen      Jan Carsten Gjerløw 
Klyngestyrets leder       Direktør 
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OREECs faglige fokusområder 
Klyngestyret vedtok en ny strategi for OREEC i desember 2014. Denne ble utarbeidet bant 
annet på basis av Foresight-prosessen i OREEC i 2013-2014. I løpet av 2015 er det 
utarbeidet handlingsplaner for de fire fokusområdene, samt for internasjonalisering. Innen 
fokusområdene har OREEC ulike aktiviteter og ulike roller. Fellesnevneren er at vi arbeider 
for at våre partnere skal styrke sine forretningsmuligheter, og at vi skal bidra til at offentlige 
og private aktører tar i bruk gode og innovative løsninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplanene for fokusområdene peker ut kursen som styret har satt for utvikling av 
OREEC i 2015 – 2016. Nedenfor gjengis noen hovedpunkter fra disse. 
 
Fokusområde: Fossilfri transport 
OREEC skal arbeide for innfasing og økt utbredelse av fossilfrie drivstoff, og dermed bidra til 
å redusere klimagassutslipp og bedre lokal luftkvalitet. Dette skal vi gjøre i tråd med 
nasjonale og regionale strategier, og med fokus på næringsutvikling og FoU i Osloregionen 
slik at næringslivet er best mulig posisjonert til å få markedsandeler i et voksende globalt 
marked. Vi skal være pådriver inn mot beslutningstakere og politikere lokalt, regionalt og 
nasjonalt for å få økt fokus på bruk av alternative drivstoff og utvikling av infrastruktur. Vi skal 
videreutvikle vårt arbeid innen hydrogen, og styrke vårt arbeide med andre fossilfrie drivstoff 
som el og biogass.  
 
Mål for perioden 2015-2016 
1. Arbeide for utvikling av infrastruktur for fossilfrie drivstoff, blant annet bidra til 

realiseringen av en energistasjon i Oslo kommune.  
2. Opprettholde sekretariatsfunksjonen for Norsk Hydrogenforum, og styrke finansieringen 

av dette. 

Bilde 1. OREECs fokusområder, aktiviteter og roller 
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3. Konkretisere vår rolle i Akershus og Oslos gjennomføring av handlingsplan for hydrogen, 
og blant annet arbeidet for videreføring av H2OSL prosjektet.  

4. Lede eller delta i minst ett nytt regionalt / nasjonalt / internasjonalt prosjekt innen fossilfrie 
drivstoff 

 
Fokusområde: Energieffektivisering og bærekraftige bygg 
OREEC skal arbeide for å for at byggenæringen når sine målsettinger om energieffektive og 
bærekraftige bygg. Dette skal vi gjøre i tråd med nasjonale og regionale strategier, og med 
fokus på næringsutvikling og FoU i Osloregionen. Dette er en viktig del av kommunenes 
arbeid med områdeutvikling og byutvikling. Vi skal være pådriver inn mot beslutningstakere 
og politikere lokalt, regionalt og nasjonalt for å få økt fokus på bærekraftige bygg i dette 
arbeidet. 
  
Mål for perioden 2015-2016 
1. Styrke samarbeidet med store aktører som kan bidra til næringsutvikling, som Statsbygg, 

Helseforetakene, Oslo kommune og andre. Etablere et formelt samarbeid med minst én 
slik aktør.  

2. Arbeide for at det offentlige blir en pådriver for innovative og grønne løsninger i kraft av 
sine innkjøp. Gjennomføre minst 3 aktiviteter rettet mot dette. 

3. Tilrettelegge for samarbeid mellom FoU/innovasjonsmiljøer i offentlig og privat sektor, og 
etablere et byggnettverk i Osloregionen for dette.  

4. Lede eller delta i minst ett nytt regionalt / nasjonalt / internasjonalt prosjekt innen 
energieffektivisering og/eller bærekraftige bygg 

 
Fokusområde: Avfall- og ressursutnyttelse 
OREEC skal øke fokuset og videreutvikle aktiviteter for partnere og potensielle nye partnere i 
avfallssektoren. Dette skal vi gjøre i tråd med internasjonale, nasjonale og regionale 
strategier, og med fokus på næringsutvikling og FoU i Osloregionen.  Førende trender er 
sirkulær økonomi, bioøkonomi og industriell symbiose.  
 
Mål for perioden 2015-2016 
1. Være pådriver for økt innovasjon i avfallsbransjen i Osloregionen, og gjennomføre et 

RIP-prosjekt for å styrke dette arbeidet.  
2. Bidra til kommersialisering av kompetanse i kommunal sektor ved å etablere konkrete 

prosjektsamarbeid med aktører fra denne 
3. Ta en aktiv rolle i fylkets satsning på bioøkonomi, og søke å involvere NIBIO og 

fagmiljøet i Follo generelt i prosjektaktiviteter 
4. Lede eller delta i minst ett nytt regionalt / nasjonalt / internasjonalt prosjekt innen sirkulær 

økonomi, sekundære råvarer eller avfallsutnyttelse 
 
Fokusområde: Energiproduksjon og -distribusjon 
OREEC skal arbeide for å øke utbredelsen av bærekraftig og miljøvennlig energiproduksjon 
og distribusjon. Dette omhandler også distribusjon inne i bygninger. Dette skal vi gjøre i tråd 
med nasjonale og regionale strategier, og med fokus på næringsutvikling og FoU i 
Osloregionen.  Vi skal være pådriver inn mot beslutningstakere og politikere lokalt, regionalt 
og nasjonalt for å få økt fokus på produksjon og bruk av fornybar energi.  
 
Mål for perioden 2015-2016 
1. Styrke satsningen på sol med videre utvikling av solklyngen, og arbeide for økt bruk av 

solenergi i Norge. Søke Arena Solenergiklyngen i april 2016.  
2. Synliggjøre potensial for energiproduksjon i bygg med bruk av solceller, og etablere 

samarbeid mellom utviklere av næringsbygg og leverandører av teknologi for solenergi.  
3. Kartlegge muligheter for økt produksjon av drivstoff fra vannkraft, sol, vind og biomasse. 
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4. Lede eller delta i minst ett nytt regionalt / nasjonalt / internasjonalt prosjekt innen fornybar 
energiproduksjon og –distribusjon. 

 
Fokusområde: Internasjonalisering 
OREEC skal bidra til å skape internasjonale forretningsmuligheter for bedrifter innen fornybar 
energi og miljøteknologi i Osloregionen. Dette skal vi gjøre i tråd med nasjonale og regionale 
strategier, og i nært samarbeid med Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Gjennom 
internasjonalt samarbeid skal vi synliggjøre norsk teknologi og kompetanse, og gi våre 
partnere tilgang til mulige samarbeidspartnere og kunder.  Vi skal samarbeid med anerkjente 
klynger og nettverk og på den måten profesjonalisere OREEC og utvikle gode tilbud til våre 
partnere.  Gjennom det internasjonale samarbeidet skal vi også hjelpe våre offentlige 
samarbeidspartnere til å få tilgang til teknologi og kompetanse som kan bidra til at de løser 
sine utfordringer, gjerne i samarbeide med norske leverandører.  
 
Mål for perioden 2015-2016 
1. Sikre finansiering for deltakelse i International Cleantech Network, og benytte dette 

nettverket i arbeidet med å nå de overordnede mål.  
2. Styrke vår posisjon som leder og deltaker i internasjonale samarbeidsprosjekter 
3. Engasjere minimum 10 partnere i aktiviteter internasjonalt 
4. Gjennomføre minimum 5 aktiviteter som gir våre partnere synlighet overfor potensielle 

internasjonale kunder 
5. Motivere og bistå minimum 5 partnere til å søke om deltakelse i internasjonale prosjekter.   
 

 

OREECs aktiviteter 
Prosjekter 
OREEC har i 2015 gjennomført en flere prosjekter innenfor de fire fokusområdene. Vi 
inviterer OREECs partnere til å delta i prosjektene, enten som formelle prosjektpartnere eller 
som deltakere i aktiviteter i regi av prosjektene. OREEC har opparbeidet seg en omfattende 
kompetanse og erfaring i å utvikle prosjekter og etablere gode partnerskap. 
Prosjektutviklingen gjøres i samarbeid med de bedrifter, institutter, utdanningsinstitusjoner og 
offentlige aktører som går inn som prosjektpartnere. Mange av prosjektene er internasjonale 
samarbeidsprosjekter, noe som gir en ekstra verdi for deltakerne. 
 
En mer detaljert beskrivelse av hvert enkelt prosjekt er gitt i vedlegg 1.  
 

OREECs rolle i den regionale utviklingen 
OREEC samarbeidet i 2014 med Oslo kommune i arbeidet med det faglige 
grunnlaget for utarbeidelsen av kommunens klima- og energistrategi. I 2015 
er samarbeidet med både Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 
videreført. Det samarbeides på mange områder, og OREEC har en 
ambisjon om å bidra til å mobilisere næringslivet til å være med å løse de 
utfordringene regionen har innen energi og miljø. Løsningene må finnes i en 
samhandling på tvers av offentlig sektor og privat sektor, og potensialet for 
næringsutvikling er stort. I 2015 har OREEC også bidratt i utformingen av 
Skedsmo kommunes energi- og klimahandlingsplan, og på flere andre 
områder til innovasjon og næringsutvikling i Osloregionen.  
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Internasjonalt samarbeid 
Samarbeidene vi har gjennom ulike internasjonale prosjekter og fora gir oss innblikk i hvilke 
problemstillinger andre klynger, byer og regioner er spesielt opptatt av. Det gir en anledning 
til å synliggjøre norsk kompetanse og teknologi, og gir partnerne anledning til å knytte 
kontakter med potensielle kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Det gir dessuten 
OREEC mulighet til å utveksle erfaringer og utvikle vårt tilbud, slik at vi skal levere enda 
bedre tjenester til våre partnere.  
 
International Cleantech Network 
OREEC har et godt samarbeid med anerkjente klynger internasjonalt. OREEC er 
representert i styret i International Cleantech Network (ICN). Her deltar cleantech-klynger fra 
København, Graz, Milano, Bilbao, Hamburg, Grenoble, North Carolina, Colorado, Quebec, 
Singapore, Sør-Korea og Sør-Afrika. Formålet med nettverket er å stimulere til økt 
internasjonalisering av klyngene, samarbeid mellom klyngemedlemmene og større 
samarbeidsprosjekter. Dette samarbeidet har allerede ledet til prosjekter hvor OREEC har en 
sentral rolle, blant annet COOLSWEEP. Vi bruker nå nettverket fra prosjektet og ICN til å 
etablere et nytt prosjekt under Horizon 2020 med fokus på Urban Organic Waste. OREEC er 
ansvarlig for prosjektutvikling og utforming av søknaden, og flere partnere i Osloregionen vil 
bli involvert i prosjektet.  
 

 
Bilde 2. International Cleantech Network består av ledende klynger fra hele verden.  
 
Som en del av tilbudet i ICN er det såkalte ICN Passport. Gjennom dette kan partnere i 
OREEC få medlemsfordel i alle andre ICN klynger, de kan låne kontorplass gratis i inntil en 
uke hos klyngene i ICN, og de kan få hjelp til å identifisere potensielle partnere gjennom ICN-
klyngene.  
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Bilde 3. ICN Passport – et tilbud til medlemmer og partere i alle ICN-klyngene.  
 
North European Infrastructure of Clean Energy (N*ICE) 
I løpet av 2015 har OREEC etablert et spesielt godt samarbeid med klyngene på aksen Oslo 
– Gøteborg – Malmø – København – Hamburg. Her har vi etablert en plattform for samarbeid 
under betegnelsen N*ICE – North European Infrastructure of Clean Energy. Dette er en akse 
som er svært viktig for Oslo og Akershus, blant annet med hensyn til utvikling av infrastruktur 
for transport, fornybar energiproduksjon og -distribusjon. Ett av resultatene fra dette 
samarbeidet er en søknad til Interreg Nordsjøprogrammet, Northern Connections. Her skal 
energiklynger og byer/regioner styrke samarbeidet. Målet er å øke muligheten for innovasjon 
og kunnskapsdeling mellom klyngene, og styrke den politiske støtten til klyngenes arbeid. I 
samarbeid med klyngene og de store byene inviterer vi bedrifter inn til å løse utfordringer 
som byene og regionene har. Dette gjøres gjennom såkalte ”living labs”, hvor konkrete 
problemstillinger settes på agendaen, og hvor bedriftene enkeltvis eller gjennom konsortier 
kan komme med forslag til løsninger. Oslo er partner i dette prosjektet sammen med 
OREEC, mens Akershus fylkeskommune er assosiert partner. Byer, regioner og klynger i 
Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Skottland deltar også.   
 
Interreg 
Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over 
landegrensene   gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 
1990 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner. Interreg-prosjektene er 
en viktig del av OREECs internasjonale samarbeid. KL har ledet Interreg-prosjekter i mer 
enn 10 år, og OREEC stor nytte av den kompetansen og posisjon som KL har innen Interreg. 
I løpet av 2015 har fire nye Interreg-prosjekter startet, med OREEC som norsk prosjekteier i 
tre av de. Vi har en solid posisjon i Interreg-programmene Sverige-Norge og Øresund-
Kattegat-Skagerak. Vi gjennomfører prosjekter som er forankret i regionale strategier og som 
skal gi bedrifter og institutter muligheter til å bygge nettverk, etablere samarbeid med andre 
og styrke sin posisjon i markedet.   
 
Delegasjonsbesøk 
I løpet av 2015 har vi tatt i mot besøk fra flere internasjonale delegasjoner. OREEC får 
spesielt mange henvendelser om dette fra Innovasjon Norge. Å tilrettelegge for 
internasjonale kontakter her hjemme er også en viktig måte å bidra til internasjonalisering for 
våre partnere. Vi inviterer inn relevante partnere til å delta på slike besøk. Vi har blant annet 
hatt besøk av delegasjoner fra Brasil, Estland, Latvia, Litauen og Romania. 
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Prosjektutvikling 
Gjennom våre internasjonale prosjekter og kontakter har administrasjonen opparbeidet mye 
erfaring og sterk kompetanse på internasjonale programmer, prosjektutvikling og utforming 
av søknader. Dette er en kunnskap som vi stiller til rådighet for partnerne i OREEC. Blant 
annet vil vi 2016 gjennomføre et delprosjekt under VRI der vi skal bidra til at flere bedrifter 
deltar i internasjonale og nasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer.  
 
 
Møteplasser og studieturer 
Nettverksbygging og møteplasser er en viktig del av OREECs arbeid. Vi arrangerte i 2015 en 
rekke konferanser, seminarer, workshops og møter innen de tematiske fokusområdene og 
på mer tverrfaglig nivå. Noen arrangerer vi selv, og i mange tilfeller samarbeider vi med 
andre aktører. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne på våre møteplasser og 
arbeider nå med å utvikle gode rutiner for evalueringer. Ved å la OREECs partnere delta 
med foredrag eller presentere seg på andre måter, fremmer vi våre partnere på 
møteplassene. Nedenfor gis det noen eksempler på møteplasser vi har arrangert i 2015. 

Cleantuesday er uformell møteplass hvor investorer, gründerbedrifter, etablerte selskaper, 
offentlige aktører og potensielle kunder møtes for å diskutere aktuelle tema og knytte 
kontakter. Cleantuesday i Oslo gjennomføres etter modell av Cleantuesday Paris, med korte, 
faglige innlegg på til sammen en time og påfølgende enkel servering. Møtene skal fremme 
dialog og nettverksbygging. Formålet er å øke innovasjonen å skape oppmerksomhet rundt 
fornybar energi, klima og miljøteknologi. Cleantuesday har i 2015 vært finansiert gjennom en 
egen bevilgning fra Akershus fylkeskommune. Vi vil tilstrebe å videreføre arrangementene 
også i 2016.  

Solenergiklyngen har hatt mange arrangementer i løpet av året, og har virkelig klart å skape 
engasjement blant aktørene. Temaene har omfattet et bredt spekter, som innovasjon, 
internasjonalisering, immaterielle rettigheter og forretningsmodeller. Møteplassene 
videreføres i 2016, da også som en del av ecoINSIDE-prosjektet.  

 

OREEC arrangerte i november en stor leverandørkonferanse på hydrogen, i samarbeid med 
Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Leverandørutviklingsprogrammet i NHO Interreg-
prosjektet Blue Move og Norsk Hydrogenforum. Målet var å bidra til mobilisering av bransjen, 
og synliggjøre potensialet for næringsutvikling på et område som kan bli ”Norges neste 
industrieventyr”. Her deltok internasjonale foredragsholdere og 150 personer fra hele Norge. 

I september arrangerte OREEC et Trade Mission til Almaty, Kasakhstan. Turen ble 
organisert innen rammene av prosjektet COOLSWEEP, der avfallshåndtering og 
energigjenvinning er det sentrale temaet. Målet med turen var å gi europeiske SMB’er 
muligheten til å orientere seg i et nytt marked, etablere nye kontakter, presentere sine 
løsninger og treffe relevante organisasjoner. Hjellnes Consult og CAMBI deltok fra Norge. 
Reisen ga nyttige kontakter, og Stefan Sandbacka fra CAMBI uttalte i etterkant at møtet med 
selskapet som har ansvar for Almatys vann- og avløpsrenseanlegg ble et ”gulltreff”. Som 
følge av kontakter CAMBI etablerte på turen, ble de invitert tilbake for å presentere sin THP-
teknologi i landets hovedstad, Astana. 
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Bilde 4: Marianne Reime og Alexandra Almasi fikk publisert en artikkel hos Kazakhstan Business Council for 
Sustainable Development på både engelsk og russisk etter OREECs Trade Mission. Artikkelen heter «A 
European Trade Mission to Almaty: A foreigner’s viewpoints» og kan leses her: 
http://www.kap.kz/ru/magazine.php?id=569 

 

I mars arrangerte OREEC en studietur til Montreal, Canada. Denne ble organisert sammen 
med vår kanadiske klyngepartner EcoTech Quebec og som en del av COOLSWEEP-
prosjektet. Tema var waste to energy og waste management. Det ble laget et eget opplegg 
for norske og europeiske bedrifter i tilknytning til konferansen Americana, som er Nord-
Amerikas største konferanse og utstilling med fokus på miljø. Quebecregionen har mange 
utfordringer som er sammenlignbare med Osloregionen, og mange nyttige kontakter ble 
knyttet.  

 

Kommunikasjon og profilering 
OREEC arbeider for å profilere partnerne i nettverket på ulike måter. Regionens aktører 
profileres ved å være innledere på OREECs arrangementer og ved deltakelse på aktiviteter 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi inviterer partnere til å delta på besøk fra 
internasjonale delegasjoner, og til å delta på internasjonale møter og konferanser.  
 
På våre nettsider og gjennom våre nyhetsbrev informerer vi om OREECs aktiviteter og 
nyheter fra partnere i nettverket. Vi har i 2015 blitt mer aktive på sosiale medier for også der 
å fremme Osloregionens cleantech aktører.  
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Organisasjonen 
Partnere 
OREECs partnere er bedrifter, institutter, utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og 
offentlige aktører. Det er ved utgangen av 2015 registrert 74 partnere i OREEC. Det er en 
økning på 16 i løpet av året. CIENS (Forskningssenteret for miljø og samfunn) er en 
paraplyorganisasjon for NIBR, NILU, NINA, NIVA, TØI , CICERO og metrologisk institutt. 
Disse er registrert som partnere, men det er bare CIENS som betaler kontingent. 
 
Nye partnere i 2015 er: Eidsiva Vekst AS, NEL Hydrogen AS, Siemens AS, Tocircle 
Industries AS, Arntzen de besche, Hvam VGS, HYSTORSYS AS, Tretorget AS, 
Småkraftforeninga, Miljøstiftelsen Bellona, Experis AS, Hurdal kommune, Norsk Enøk og 
Energi AS, DigiPlex Fetsund AS, FUSen AS, Zacco Norway AS,  
 
Partnerne deltar på ulike måter i nettverket. Mange deltar aktivt som formell partner i våre 
prosjekter, og er da engasjert i aktiviteter som gjennomføres i regi av disse.  
 
Partnere i OREEC pr 31.12.2015 
AGA AS 
Akershus Energi Varme AS 
Akershus Fylkeskommune 
Arntzen de besche 
Asker Kommune 
Asplan Viak AS 
BioZeg AS 
BORI 
Cambi AS 
CICERO 
CIENS 
Deep River AS 
Det Kongelige Selskap for Norges Vel 
DigiPlex Fetsund AS 
Efector As 
Eidsiva Vekst AS 
Energea AS 
Envac Norge AS 
Esval Miljøpark Nes KF 
Experis AS 
FUSen AS 
Gaia Solar 
Green Gas AS 
Handelshøyskolen BI 
Hjellnes Consult AS 
Hurdal kommune 
Hvam VGS 
Hybrid Energy AS 
Hynor Lillestrøm AS 
HYOP AS 
HYSTORSYS AS 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)  
IFE 
Kjeller Innovasjon AS 
Kjeller Vindteknikk as 
Lindum AS 
Mepex Consult AS 

Miljøstiftelsen Bellona 
NEL Hydrogen 
NIBR 
NIFU 
NILU 
NINA 
NIVA 
NMBU 
Nordisk Energikontroll AS 
Norsk Enøk og Energi AS 
Norsk Solenergiforening 
NRV IKS og NRA IKS 
Oslo kommune - Energigjenvinningsetaten 
Patentkontoret Curo AS 
PEMCO 
Rainpower 
Rejlers Norge AS 
Rekom AS 
ROAF - Romerike Avfallsforedling IKS 
Scanship 
Scatec 
Siemens AS 
SINTEF Byggforsk 
Skedsmo kommune 
Småkraftforeninga 
SOLEL 
Telemark Technological R & D Centre 
TideTec 
Tocircle Industries 
Tretorget AS 
tto a/s 
TØI 
UNIK 
Universitetet i Oslo 
VEAS 
Zacco Norway AS 
ÅF Reinertsen AS 
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Administrasjon 
OREEC er en avdeling i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Ved utgangen av 2015 er det 8 personer 
som arbeider dedikert med OREECs aktiviteter. I tillegg er flere av Kunnskapsbyens øvrige 
ressurser engasjert i enkelte av OREECs oppgaver.  

 

Klyngestyret 
På Årskonferansen 2015 ble følgende personer valgt inn i OREECs styre. 
• Odd Jarle Skjelhaugen, NMBU, leder 
• Bente Haukland Næss, Asplan Viak AS, nestleder 
• Fredrik Dahl-Paulsen, Akershus Energi AS 
• Sigurd Oseid, Hybrid Energy AS 
• Sean Erik Foss, IFE 
• Bjørn Simonsen, NEL hydrogen AS 
• Morten Fraas, Oslo kommune  
• Øivind Brevik, Romerike Avfallsforedling IKS 
• Sven Røst, Scatec AS 
• Anders Elverhøi, UiO Energi  

Klyngestyret har avholdt 5 styremøter i løpet av perioden. Møtene avholdes i hovedsak hos 
virksomheter som deltar i styret. Klyngestyrets leder sitter også i styret i Kunnskapsbyen 
Lillestrøm.  

 
 

 

 

 

Bilde 5. OREECs engasjerte 
medarbeidere. Fra venstre 
Marianne Rist-Larsen Reime, 
Alexandra Maria Almasi, Daniel 
Bügel, Kristian E. Vik, Per-Olav 
Lauvstad, Inga Blæsterdalen. Jan 
Carsten Gjerløw og Trine Kopstad 
Berentsen.   

 

 

 

Bilde 6. Klyngestyret. Fra venstre 
Sigurd Oseid, Anders Elverhøi, 
Sven Røst, Bente Haukland Næss, 
Morten Fraas, Odd Jarle 
Skjelhaugen, Bjørn Simonsen, 
Fredrik Dahl-Paulsen og Sean Erik 
Foss. Øivind Brevik var ikke til 
stede da bildet ble tatt. 
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Økonomi 
Omsetningen i OREEC var i 2015 ca 10. MNOK. Partnerkontingenter var 320.000,- kroner. 
Øvrig omsetning er prosjektfinansiering, hvor internasjonale prosjekter (EU, Interreg, andre) 
står for ca 60% av den totale omsetningen. De viktigste finansieringskildene i 2015 har vært 
Forskningsrådet, EUs 7. rammeprogram, Interreg og Akershus fylkeskommune. I de fleste 
prosjektene stilles det krav om egeninnsats fra deltakende bedrifter. Flere av OREECs 
partnere deltar i prosjekter med både kontant og in-kind finansiering, det vil si 
egenfinansiering i form av tid. Kunnskapsbyen Lillestrøm bidrar med egenfinansiering i 
prosjekter og med øvrig finansiering av arbeidet. 

Partnerkontingenten har i 2015 vært 5.000,- kroner. Styret har anledning til å vurdere 
størrelsen på denne i hvert enkelt tilfelle. Noen større virksomheter betaler 10.000,- kroner, 
et fåtall enda noe mer. Unntaksvis kan det også aksepteres en lavere kontingent, for 
eksempel til nystartede selskaper.  

I 2015 ble Jan Carsten Gjerløw ansatt i 50% stilling som direktør for OREEC. Stillingen 
finansieres med like store deler av OREEC og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Det er en 
målsetting å øke dette til en 100% stilling. Det er imidlertid en utfordring å finansiere det 
administrative arbeidet med ledelse og utvikling av klyngen. Det arbeides på ulike måter for å 
sikre midler til dette. Den totale partnerkontingenten må økes. Samtidig arbeider vi med å 
tydeliggjøre OREECs rolle i forhold til fylker og kommuner i Osloregionen. Vi håper dette kan 
bidra til sikre en økonomisk plattform som gjør at OREEC styrker sin posisjon i arbeidet med 
innovasjon og næringsutvikling, og blir en viktig aktør som bidrar til at regionens energi- og 
klimamål kan nås.  

 

Betydelig prosjektportefølje 
OREEC har en betydelig prosjektportefølje. I prosjekter som vi leder forvalter vi normalt de 
økonomiske ressursene på vegne av partnerskapet. Nedenfor er det økonomiske omfanget 
av disse prosjektene angitt i blått. Det totale omfanget av prosjekter som vi deltar i er angitt i 
rødt. Tallene er angitt i tusen kroner.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde 7. Økonomisk omfang av OREECs prosjektportefølje fra 2015-2018.  

38	486	

275	141	

Budsje0	OREECs	
prosjektportefølje		
2015-2018	(i	tusen	
kroner)	

Totalbudsje0	
prosjekter	som	
OREEC	deltar	i,	
2015-2018	(i	tusen	
kroner)	
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Vedlegg 1. OREECs prosjekter 2015 
 
COOLSWEEP (2013-2015) 
Program: EU, 7. rammeprogram  
Aktivitet: Coolsweep målsetting har vært å finne de beste løsningene for 
energigjenvinning fra avfall og de mest innovative løsningene for bruk av 
biproduktene. Coolsweep har hatt et forsknings- og 

teknologiutviklingsfokus og sett på det som skjer mellom mottak av avfallet 
ved avfallsbehandling- /energiproduksjonsanlegg til leveranse av energi og 
biprodukter. Dette inkluderer områder som sortering, forbrenning, 
samforbrenning, biologisk behandling, biogass/biodrivstoff og nye 
teknologier.  

Partnere: OREEC (koordinator og hovedprosjektleder), Clean (Danmark), Lombardy Energy 
Cleantech Cluster (Italia), ACLIMA (Spania), ECO World Styria (Østerrike), FORA 
(Danmark), Riga Tekniske Universitet (Latvia), Montanuniversitaet Leoben (Østerrike).  
Fokusområde: Avfall og ressursutnyttelse 

Mer informasjon: http://coolsweep.org.  

 
ecoINSIDE (2015-2018) 
Program: Interreg Sverige-Norge.  
Aktivitet: Partnerne fra bedrifter og kommuner skal samarbeide om 
demonstrasjon av innovative løsninger innen solenergi blant annet i 
landbruket og i bygg. Videre skal det offentlige være drivere for innovative 
løsninger og økt bruk av tre i bygg, og utnytte et materiale som har lavt CO2-
avtrykk. Man vil også arbeid med ny næring innen avfall og restressurser. 
Prosjektet er en etterfølger av FEM-prosjektet.  
Partnere (Norge): OREEC (norsk prosjekteier og hovedprosjektleder), 
Akershus fylkeskommune, IFE, Miljøstiftelsen Bellona, Asplan Viak, Muliticonsult, FUSen, 
HiOA, Norsk Solenergiforening, Norges Vel, Hurdal Kommune, Aurskog Høland Kommune, 
ØRAS, ROAF, EGE, NMBU, Greengas, Energiråd Innlandet, Klima- og energilaboratoriet på 
Otta, Østlandsforskning, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark avd. Evenstad, 
Regionrådet i Sør-Østerdal, Trysil kommune, Magnor Næringshage, HIAS og Hedmark 
Kunnskapspark. En rekke svenske partnere fra Värmland og Dalarna.  
Fokusområder: Fornybar energiproduksjon, bærekraftige bygg, avfall og ressursutnyttelse 

Mer informasjon: http://ecoinside.nu   

 

Green Drive Region (2015-2018) 
Program: Interreg Sverige-Norge.  
Aktivitet: Prosjektet er en grenseoverskridende satsning på fossiluavhengig 
transport i Indre Skandinavia. Prosjektet skal bidra til at 10 % av 
kjøretøyparken i Akershus, Hedmark, Värmland, Dalarna og Gävleborg blir 
fossiluavhengig fra år 2018, noe som innebærer en betydelig reduksjon av 
CO2-utslipp. Prosjektet skal formidle kompetanse og strategier for en 
fossilfri kjøretøypark med tilhørende infrastruktur i offentlig sektor, bedrifter 
og organisasjoner i grenseregionene og bidra til økt etterspørsel etter alternativer til fossile 
drivstoff. Med støtte til miljøvennlig virksomhet i transportsektoren fremmes bedrifter med 
nye løsninger samtidig som avhengigheten av fossilt drivstoff reduseres.  

Partnere (Norge): OREEC (norsk prosjekteier), Akershus fylkeskommune, Skedsmo 
kommune, Aurskog Høland kommune, Hurdal kommune, Miljøstiftelsen Bellona, Energiråd 
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Innlandet, Hedmark Fylkeskommune, , Eidsiva Vekst, Elverum kommune, Tolga kommune, 
Ringsaker kommune. En rekke svenske partnere fra Värmland, Dalarna og Gävleborg. 

Fokusområde: Fossilfri transport  

Mer informasjon: http://greendriveregion.com/nn/  

 

The Blue Move for a Green Economy (2015-2018) 
Program: Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak.  
Aktivitet: Prosjektet skal fremme økt bruk av fornybar energi gjennom bruk 
av hydrogen som erstatning for fossilt brensel. Det skal bidra til utvikling 
av forretningsmodeller for infrastruktur, og produksjon og distribusjon, noe 
som er en forutsetning for en bred innføring av hydrogenkjøretøy skal 
være mulig. Prosjektet skal også øke bevisstheten om bruk av hydrogen 
til transport overfor flere målgrupper og til nye anvendelser. 

Partnere (Norge): OREEC (norsk prosjekteier), HYOP, HYSTORSYS, NEL Hydrogen, 
ZERO, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Skedsmo kommune. En rekke svenske 
partnere fra Västra Götaland, Halland, og Skåne, samt én partner fra Danmark.  

Fokusområder: Fossilfri transport, fornybar energiproduksjon og –distribusjon. 

Mer informasjon: www.bluemove.no  

 
Biogas2020 (2015-2018) 
Program: Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak.  
Aktivitet: Prosjektet er et omfattende skandinavisk samarbeid for 
biogassutvikling i Øresund- Kattegat-Skagerrak. Prosjektet samler 
kunnskap om biogass i en felles samarbeidsplattform. Målet er å skape 
synergier og partnerskap som utvikler kunnskap om biogass, og legge 
grunnlaget for bærekraftig produksjon og økt etterspørsel. Gjennom 
samarbeidet skal regionen nå den kritiske masse som kreves for å skape et levedyktig 
marked for biogass. Det arbeides med hele verdikjeden - fra substrater til bruk. Det norske 
partnerskapet utgjøres blant annet av fylkeskommunene rundt Oslofjorden, som har 
organisert et eget samarbeid rundt biogass – Biogass Oslofjorden.  

Partnere (Norge): Østfold fylkeskommune (norsk prosjekteier), OREEC, Akershus 
fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Høgskolen i Telemark, Lister Nyskaping, NIBIO, 
Oslo kommune, Telemark fylkeskommune, VEAS, Vestfold fylkeskommune og Østfold 
fylkeskommune. Innovatum (Sverige) er hovedprosjektleder. For øvrig en rekke svenske og 
danske partnere.  

Fokusområde: Fossilfri transport, fornybar energiproduksjon, avfall og ressursutnyttelse 

Mer informasjon: www.biogas2020.se  

 

Norsk Hydrogenforum, sekretariat 
Aktivitet: Norsk Hydrogenforum arbeider for hydrogenbasert verdiskapning i 
Norge, og har medlemmer fra industri, forskning, utdanning og 
organisasjoner. Hydrogen er en energibærer og et nullutslipps drivstoff i 
sterk vekst, og Norsk Hydrogenforum jobber for å tilrettelegge best mulig for økt anvendelse, 
grønne arbeidsplasser og renere luft. 

Fokusområder: Fossilfri transport, fornybar energiproduksjon og –distribusjon. 

Mer informasjon: www.hydrogen.no  
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H2OSL, forprosjekt (2014-2015) 
Aktivitet: H2OSL Forprosjekt har gjort et grundig forarbeid for en mulig 
større hydrogensatsing på Gardermoen, både i flyplassdriften og andre 
aktører i området. Sluttrapporten skisserer muligheter for videre satsning 
og gir en oversikt over hvilke investeringer som bør gjøres for større 
innfasing av en nullutslippsflåte på og rundt Norges hovedflyplass. Som 
et resultat av blant annet arbeidet i prosjektet åpnet Statsminister Erna 
Solberg HYOPs hydrogenstasjon på Gardermoen i september 2015.  

Partnere og finansiører: OREEC (prosjektleder), IFE, HYOP, Hynor 
Lillestrøm, OSL, Akershus fylkeskommune, Ullensaker kommune, Enova 

Fokusområde: Fossilfri transport 

Les mer: www.oreeec.no 

 

 
 

OBS! Hydrogen (2015-2016) 

Aktivitet: Målet for prosjektet er kunnskapsformidling med fokus på bruk av 
hydrogen til transport. Målgruppene er elever, lærere, politikere, offentlig 
administrasjon, media og allmennheten. Hynor Lillestrøms anlegg i Akershus 
EnergiPark er utgangspunktet for aktiviteten. Anlegget fungerer på mange 
måter som et utstillingsvindu for hydrogensatsningen i regionen. Her tas det i 
mot besøk fra nasjonale og internasjonale virksomheter og delegasjoner. 
Utdanningsutstyr benyttes til kurs og opplæring.  

Partnere og finansiører: OREEC (prosjektleder), IFE, Hynor Lillestrøm, Akershus Energi, 
Akershus fylkeskommune. 

Fokusområde: Fossilfri transport 

 

Nordic Cleantech Accelator (2014-2016) 
Aktivitet: Sammen med internasjonale industribedrifter og cleantech 
servicepartnere tilbyr prosjektet en plattform for Cleantech selskaper som 
skal satse internasjonalt. Det gis hjelp til å utvikle markedsplaner, 
opplæring og direkte tilgang til markeder for å hjelpe selskapene å oppnå 
internasjonal vekst. 

 
      

   
 

H2OSL Forprosjekt 
 

Sluttrapport 
 

August 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 

 

 

Bilde 8: Statsminister Erna Solberg 
åpnet HYOPs hydrogenstasjon på 
Gardermoen i september 2015. 
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Partnere: Cleantech Scanfinavia (Sverige, hovedprosjektleder), Ladec (Finland), OREEC. 
Finansiering fra Nordic Innovation. 

Fokusområder: Alle  

 

Nordic Cleantech Innovation Link (2014-2016) 
Aktivitet: Målsetningen for prosjektet er å stimulere til økt samarbeid og 
vekst innen fornybarnæringen – en sentral idé i dette er at åpen 
innovasjon og kunnskap utenfra er essensielt for å øke industriselskapers 
konkurransedyktighet og evne til å skape grønn vekst og 
næringsutvikling. Prosjektet søker å koble industribedrifter med 
innovasjonsbedrifter. Det deltar bedrifter fra Norge, Sverige og Danmark.  

Partnere: Cleantech Inn Sweden (hovedprosjektleder), OREEC, ETEQ (Danmark). 
Finansiering fra Nordic Innovation. 

Fokusområder: Alle  

 

Solenergiklyngen (2013-2015) 
Aktivitet: Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av 
Akershus Fylkeskommune. Prosjektet ledes av OREEC og IFE har 
faglig ansvar. Målet har vært å etablere et sterkt nettverk for å 
samarbeide om økt bruk av solenergi i Norge, og gjennom det økt 
verdiskaping på området. Nettverket har gjennomført en rekke 
møteplasser med ulike tema og stor deltakelse. Det er utarbeidet en 
meget informativ folder om bruk av solenergi i Norge som blant annet 
er tilgjengelig på OREECs nettsider.  

Det er et stort engasjement fra deltakerne i nettverket. Fra andre 
halvdel av 2015 har man startet arbeidet med å forberede en søknad til klyngeprosjekt 
innenfor Arenaprogrammet i Innovasjon Norge. Arbeidet koordineres av OREEC, med 
ledende industribedrifter og institutter som drivkrefter.  

Partnere: En rekke norske bedrifter i hele verdikjeden fra produksjon av silisium til montering 
av ferdige solcelleanlegg, institutter, kommuner andre aktører. Svenske samarbeidspartnere 
deltar også. Koordinert av OREEC, med IFE som faglig ansvarlig. Finansiert av Akershus 
fylkeskommune. 

Fokusområde: Fornybar energiproduksjon og –distribusjon 

 

VRI (2014-2016) 
Fokusområder: Alle 

Aktivitet: OREEC er ansvarlig for VRI urbane energiløsninger. Dette 
er en integrert del av de øvrige prosjektene i OREEC, og vi søker å 
benytte metodikk fra VRI inn i gjennomføring av arbeidet som gjøres i andre prosjekter.  

VRI i OREEC har i 2015 lagt til rette for flere møter mellom forskning og bedrifter. Dette er 
grunnlaget for en økning i antall bedriftsprosjekter. Enkelte av møtene og bedriftsprosjektene 
har gitt grunnlag for og bidrag til søknader til andre forskningsprogram (IPN og FME) og 
styrket samarbeidet mellom aktørene. 

Det internasjonale samarbeidet er styrket, og har vært med og lagt grunnlaget for blant annet 
to nye søknader som vil være viktig for regional innovasjon, bedrifter og institutter i regionen. 
Det er prosjektene Northern Connections (Interreg North Sea) og ReCIRCLE (Horizon2020).  
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Møteplassene som VRI i OREEC arrangerer er viktige for blant annet å bidra til å koble 
forskning og bedrifter. Sammen med den uformelle kontakten man legger til rette for 
gjennom workshops, Cleantuesday og andre møteplasser, bidrar dette til økt samarbeid 
mellom institutter, bedrifter og offentlige aktører.  

 

HyNor Introduksjon (2014-2015) 
Aktivitet: Prosjektets fokus er å videreføre samarbeidet og 
informasjonsdeling i Scandinavian  Hydrogen Highway Partnership (SHHP). 
Dette samarbeidet har vært helt avgjørende for at de skandinaviske 
landene har den posisjonen de har internasjonalt med hensyn til bruk av 
hydrogen til transport. OREEC har hatt møter med bilprodusenter og 
arbeidet aktivt for å stimulere til en tidlig lansering av hydrogenbiler i Norge. 
Vi har arbeidet med informasjonsutveksling med andre skandinaviske 
prosjekter, og for å videreføre det skandinaviske samarbeidet i nye 
prosjekter. Dette har blant annet resultert i Interreg-prosjektene Blue Move 
og Green Drive Region, FCH JU prosjektene NewBusFuel og H2ME, 
sistnevnte med blant annet HYOP AS som partner.  

Partnere: OREEC, Vätgas Sverige, Hydrogen Link (Danmark), Enova (finansiør) 

Fokusområde: Fossilfri transport 

 

SusValueWaste (2014-2016) 
Aktivitet: Prosjektet fokuserer på potensialet for verdiskaping og økt bærekraft i organiske 
avfallsstrømmer, restressurser og biprodukter ved å analysere verdikjeder innenfor og på 
tvers av ulike sektorer av bioøkonomi. Prosjektet skal analysere en rekke industrielle case fra 
ulike deler av bioøkonomien og samarbeide med relevante næringsaktører og 
teknologieksperter. Prosjektet vil bidra til at politikere bedre kan styre og regulere industri 
organisk avfall og næringsaktørene til å identifisere og utnytte nye muligheter i bioøkonomi. 

Partnere: NIFU (hovedprosjektleder), OREEC, Universitetet i Oslo, Østfoldforskning, NIBIO, 
Universitetet i Stavanger, Danmarks Tekniske Universitet, Lund Universitet (Sverige).  

Fokusområde: Avfall og ressursutnyttelse 

Mer informasjon: www.susvaluewaste.no  

 

Capacity Building in Tallinn (2015) 
Aktivitet: Målet har vært å gi muligheter til internasjonal 
forretningsutvikling i Tallinn for norske og danske selskaper. CLEAN har 
et sterkt internasjonalt team som gjennom fire år har bygget opp en modell for å hjelpe 
bedrifter ut i internasjonale markeder, ved bruk av en spesiell modell for dette. Blant annet 
har OREECs partnere deltatt på møter med delegasjoner fra Estland.  

Partnere: Clean (Danmark, hovedprosjektleder), OREEC 

Fokusområde: Avfall og ressursutnyttelse 

 

NewBusFuel (2015-2016) 
Program: FCH JU (Fuel Cell & Hydrogen Joint Undertaking)  
Aktivitet: Det overordnede målet med NewBusFuel er å løse et betydelig 
kunnskapshull rundt teknologi og tekniske løsninger som kreves for 
fylling av et stort antall busser på et enkelt bussdepot. Tanking av 
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busser i stor skala innebærer betydelige nye utfordringer som må er viktige å avklare før de 
neste, store pilotprosjektene i regi av EU skal gjennomføres. Et omfattende europeisk 
konsortium vil utvikle løsninger på disse utfordringene. Konsortiet omfatter 10 av Europas 
ledende leverandører av hydrogenstasjoner, som vil samarbeide med 12 busselskaper i 
Europa. Dette er støttet av regionale myndigheter i de regionene som deltar. OREEC har 
ansvar for formidling i prosjektet.  

Partnere: Element Energy (UK, hovedprosjektleder). Akershus fylkeskommune, OREEC, 
HYOP. En rekke andre internasjonale partnere.  

Fokusområde: Fossilfri transport 

Mer informasjon: http://newbusfuel.eu   

 

 
 
 


