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Beskrivelse:	 Rapporten	gir	en	vurdering	av	mulighetene	for	eksport	av	
systemkunnskap	knyttet	til	grønne	næringer.	
	
Det	gis	eksempler	på	hvilken	kompetanse	aktører	i	
Osloregionen	innehar	på	dette	området.		
	
Utgangspunktet	for	vurderingen	er	erfaringer	gjort	av	Green	
Visits	Oslo	Region	i	forbindelse	med	tekniske	besøk	av	
delegasjoner	til	Osloregionen.	
	
Rapporten	beskriver	hva	som	er	gjort	for	å	legge	til	rette	for	å	
fremme	eksport	av	slik	kompetanse	av	tilsvarende	
organisasjoner	i	Sverige	og	Danmark.	
	
Rapporten	gir	forslag	til	hvordan	slik	kunnskap	kan	
eksporteres	også	i	Norge	og	forslag	til	tiltak	for	å	bidra	til	
dette.		

	 	
	
	
	
	
Green	Visits	Oslo	Region	organiserer	tekniske	besøk	fra	internasjonale	delegasjoner	til	
Osloregionen.	Hensikten	er	å	bidra	til	næringsutvikling	for	bedrifter	i	regionen.		
Fokusområdene	er	fornybar	energi,	grønn	transport,	grønne	bygg,	grønne	byer,	
avfallshåndtering	i	sirkulær	økonomi	og	Eco	Governance.	Ved	å	tilby	de	delegasjonene	besøk	til	
regionens	anlegg	for	energiproduksjon,	avfallshåndtering,	energieffektive	og	miljøvennlige	
bygg,	energistasjoner	og	koble	det	med	presentasjoner	fra	bedrifter,	organisasjoner	og	
offentlige	aktører	legger	vi	grunnlaget	for	eksport	av	norsk	teknologi	og	tjenester.		
	
Green	Visits	Oslo	Region	har	i	2018-2019	mottatt	økonomisk	støttet	fra	Regionalt	
Innovasjonsprogram	i	Oslo	og	Akershus,	samt	fra	Innovasjon	Norge	og	Osloregionen.		
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1 Sammendrag	
I	denne	rapporten	ser	vi	nærmere	på	potensialet	for	økt	eksport	av	systemkunnskap	fra	
Osloregionen,	og	hva	som	kan	gjøres	av	tiltak	for	å	få	til	dette.	Fokuset	er	de	grønne	
løsningene,	der	Osloregionen	har	et	omdømme	for	å	være	internasjonalt	ledende	på	enkelte	
områder.	Flere	av	Osloregionens	fylker	og	kommuner	har	oppnådd	anerkjennelse	for	sine	
ambisjoner	og	for	å	ta	i	bruk	avanserte	løsninger.	Green	Visits	merker	en	stor	interesse	for	å	
besøke	regionen	og	lære	mer	om	dette.	
	
I	Green	Visits	har	vi	valgt	å	bruke	begrepet	Eco	Governance	for	å	beskrive	samhandlingen	
mellom	politikk,	næringsliv	og	organisasjoner	for	å	oppnå	økologisk	bærekraftig	velstand.		
Eco	Governance	er	et	konsept	som	sikrer	bærekraftig	utvikling	som	det	overordnede	
hensynet	til	styring	av	alle	menneskelige	aktiviteter	-	politisk,	sosial	og	økonomisk.	Etter	vår	
mening	er	Osloregionen	et	godt	eksempel	på	hvordan	politisk	lederskap	og	styring	gir	en	
utvikling	som	ivaretar	miljøet	samtidig	som	det	legges	til	rette	for	økonomisk	vekst	og	
bærekraftig	velstand.		
	
Det	er	en	rekke	eksempler	på	hvordan	dette	fungerer	i	praksis	i	Osloregionen.	
Kretsløpsbasert	avfallshåndtering	som	en	del	av	den	sirkulære	økonomien	er	ett	eksempel	
på	struktur	og	system	kombinert	med	bruk	av	høyteknologiske	løsninger.	Vi	har	anlegg	i	
verdensklasse	for	avfallssortering	og	produksjon	av	biogass.	I	rapporten	beskriver	vi	også	
andre	eksempler	med	konkrete	anlegg	som	delegasjoner	som	kommer	til	regionen	kan	
besøke.	Vi	har	plussenergibygg	som	demonstrerer	samhandling	mellom	arkitekter,	
ingeniører,	entreprenører	med	mer.	Vi	er	verdensledende	på	omstilling	til	utslippsfri	
transport,	og	har	ledende	miljøer	på	nisjer	innen	fornybar	energi.		
	
I	Osloregionen	har	vi	en	rekke	gode	eksempler	som	viser	at	vi	har	kunnskap	om	hvordan	
politiske	ambisjoner	og	vedtak	kan	omdannes	til	konkrete	tiltak	med	god	effekt.	Vi	har	
anlegg	i	verdensklasse	for	avfallssortering	og	produksjon	av	biogass,	vi	har	plussenergibygg	
som	demonstrerer	samhandling	mellom	arkitekter,	ingeniører,	entreprenører	med	mer.	Vi	
er	verdensledende	på	omstilling	til	utslippsfri	transport,	for	å	nevne	noen	eksempler.		
	
Green	Visits	sine	svenske	og	danske	samarbeidspartnere	ser	et	stort	potensial	for	eksport	av	
systemkunnskap.	Alle	har	en	målsetting	om	at	besøkene	de	organiserer	skal	føre	til	
forretningsmuligheter	for	bedriftene	i	sin	region.	Når	det	gjelder	systemkunnskap	så	har	
foreningen	for	svensk	miljöteknikk,	ASSET,	gjort	en	studie	på	dette	og	foreslått	tiltak	som	
skal	bidra	til	økt	eksport.	Blant	annet	søker	man	å	etablere	leverandørkonsortium	og	en	
eksportplattform.	I	Danmark	har	klyngen	Clean	gjennomført	et	tre-årig	prosjekt	kalt	Clean	
Solutions	for	å	øke	eksporten	av	systemkunnskap	innen	grønne	løsninger.		
	
Green	Visits	har	en	begrenset	rolle	i	arbeidet	med	å	skape	forretningsmuligheter	for	
bedrifter	og	bidra	til	økt	eksport	av	systemkunnskap.	Vi	kan	synliggjøre	løsninger	og	sørge	
for	at	delegasjonene	som	kommer	til	Osloregionen	møter	de	riktige	bedriftene,	politikere	
etc.	Basert	på	arbeidet	med	rapporten	har	vi	imidlertid	kommet	fram	til	følgende	forslag	til	
tiltak	når	det	gjelder	å	øke	eksport	av	systemkunnskap:	

1. Legge	til	rette	for	leverandørkonsortier,	blant	annet	gjennom	å	
a. Identifisere	mulighet	for	konsortier	sammen	med	klynger	i	Osloregionen.	
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b. Stille	til	rådighet	virkemidler	for	å	teste	et	konsept	med	leverandørkonsortier.	
c. Utprøving	av	konseptet	på	2-3	områder.	
d. Samarbeide	med	Green	Visits,	Samarbeidsalliansen	Osloregionen	og	andre	for	

synliggjøring	og	markedsføring	av	konsortiene.		
2. Målrettet	informasjon	og	kommunikasjon	om	regionens	systemkunnskap	og	

mulighet	for	eksport	av	dette,	blant	annet	gjennom	å.	
a. Synliggjøre	dette	i	Innovasjon	Norges	digitale	plattform	The	Explorer.	
b. Økt	fokus	på	dette	i	Green	Visits.	
c. Samhandling	med	klynger	og	andre	aktører	også	i	markedsføring	og	

kommunikasjon.	
	
	
	
		

	
	
Bilde	1:	Bruken	av	solceller	er	sterkt	økende	i	Norge,	og	vi	har	bedrifter	i	bransjen	som	er	
verdensledende	på	sine	områder.	Foto:	Solenergiklyngen.		
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2 Innledning	
Norge	er	kjent	som	et	velorganisert	samfunn,	godt	organisert,	høy	levestandard	og	langt	
framme	når	det	gjelder	å	ta	i	bruk	ny	teknologi.	Norge	ble	kåret	til	verdens	beste	land	å	bo	i	
av	FN	i	2018.	I	Norge	og	Skandinavia	for	øvrig	er	vi	kjent	for	å	være	villig	til	å	prøve	ut	ny	
teknologi	og	nye	løsninger.	Derfor	leder	vi	an	i	det	grønne	skiftet	på	flere	tematiske	
områder.	At	Norge	er	et	rikt	land	gir	staten	mulighet	til	å	bidra	til	å	fremme	omstillingen	til	
et	utslippsfritt	samfunn	på	en	måte	andre	kan	misunne	oss.	
	
Byer	og	regioner	er	drivere	i	det	grønne	skiftet.	Det	er	for	eksempel	byene	som	først	og	
fremst	merker	utfordringen	med	dårlig	luftkvalitet	som	følge	av	NOx	og	svevestøv	fra	
veitransport	og	stor	aktivitet	i	bygg-	og	anleggsbransjen.	Det	er	derfor	byene	som	må	gjøre	
tiltak	for	å	redusere	disse	utslippene,	mens	man	på	statlig	nivå	må	legge	til	rette	med	de	
riktige	rammebetingelser	og	virkemidler.		
	

2.1 Europeisk	miljøhovedstad	2019	
Oslo	er	anerkjent	internasjonalt	for	å	ha	ambisiøse	mål	innen	
miljø	og	klima,	og	for	allerede	ha	iverksatt	mange	tiltak.	At	Oslo	
er	europeisk	miljøhovedstad	i	2019	viser	nettopp	det.	Oslo	
vant	konkurransen	mot	13	andre	europeisk	byer	fordi	man	kan	
vise	til	noen	av	de	beste	resultatene	og	løsningene	for	en	mer	
klima-	og	miljøvennlig	by.	Søkerbyene	konkurrerte	i	12	
kategorier,	blant	annet	arbeidet	for	å	redusere	klimautslipp,	
bedre	vann-	og	luftkvalitet,	miljøinnovasjon,	øke	tilgang	til	
grøntarealer,	sikre	biologisk	mangfold	og	tilrettelegge	for	
syklende	og	gående.	Oslo	ble	rangert	som	beste	kandidat	i	8	av	
12	kategorier.		
	
Vår	hovedstad	er	altså	i	front	på	mange	områder	innen	arbeid	
med	energi	og	miljø.	De	overordnede	klimamålene	er	at	Oslo	
skal	bli	en	klimarobust	by	og	at	byens	utslipp	av	klimagasser	
skal	reduseres	med	95	prosent	i	2030.	Dette	oppnår	man	ikke	
uten	å	ha	en	langsiktig	politikk	med	høye	ambisjoner.	Som	første	by	i	verden	vedtok	Oslo	i	
2017	et	klimabudsjett.	Sammen	med	kommunens	klima-	og	energiplan	er	dette	tiltak	som	
har	bidratt	til	stor	internasjonal	interesse	for	hva	Oslo	gjør	på	området.			
	

2.2 Regionalt	samarbeid	er	viktig	
Oslo	er	en	drivkraft	i	omstillingen	til	et	mer	bærekraftig	samfunn,	men	klarer	ikke	det	alene.	
Derfor	er	samarbeid	med	kommunene	og	fylkene	rundt	Oslo	svært	viktig	for	å	oppnå	
resultater.	I	hele	Osloregionen	ser	vi	eksempler	på	fylker	og	kommuner	som	vedtar	
ambisiøse	mål	og	strategier	og	gjennomfører	viktige	tiltak	for	at	klimamålene	skal	nås.	
Samarbeid	mellom	fylkeskommuner	og	kommuner	må	til	for	å	få	best	mulig	effekt	av	
tiltakene.		
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I	tillegg	ser	vi	mange	gode	eksempler	på	samarbeid	mellom	de	offentlige	aktørene	og	private	
bedrifter,	akademia	og	ulike	organisasjoner.	Dette	er	helt	avgjørende	for	å	oppnå	konkrete	
resultater	og	ikke	bare	ambisiøse	planer.	Av	Oslo	kommunes	klimagassutslipp	i	2016	kom	
bare	0,37%	fra	kommunens	virksomhet	[OSLO-1].	For	å	redusere	de	resterende	mer	enn	
99%	er	man	avhengig	av	næringsliv	og	innbyggere	for	å	nå	målene.	Samarbeid	er	altså	
avgjørende.	Oslo	og	de	andre	fylkene	og	kommunene	har	en	viktig	rolle	som	tilrettelegger	og	
pådriver	for	at	omstillingen	skal	skje.		
	

2.3 Systemkompetanse	og	Eco	Governance	
I	denne	rapporten	fokuserer	vi	på	hvilket	potensiale	det	er	for	å	eksportere	
systemkunnskap	fra	Osloregionen	til	andre	deler	av	verden.	Vi	introduserer	begrepet	Eco	
Governance	for	å	beskrive	det	miljøvennlige	og	økonomiske	systemet	som	gjør	dette	mulig.	
Eco	Governance	beskriver	i	vår	terminologi	samhandlingen	mellom	politikk,	næringsliv	og	
organisasjoner	for	å	oppnå	økologisk	bærekraftig	velstand.	Dette	er	noe	vi	i	Osloregionen	er	
dyktige	på.	Vi	har	høye	politiske	ambisjoner,	lokalt,	regionalt	og	nasjonalt.	Vi	har	kultur	for	
god	dialog	mellom	politikere	og	bedrifter	og	akademia.	Vi	har	en	god	tradisjon	for	offentlig	–	
privat	samarbeid,	og	vi	har	generelt	kort	vei	fra	politiske	beslutninger	tas	til	de	kan	
effektuere.	Det	gir	et	meget	godt	utgangspunkt	for	å	gjennomføre	tiltak	hvor	man	er	
avhengig	av	et	godt	samarbeid	mellom	offentlige	og	private	aktører.		
	
Som	et	resultat	av	dette	har	vi	også	følere	virksomheter	som	har	kompetanse	på	systemnivå	
og	kan	levere	helhetlige	løsninger	internasjonalt.	Konsulenter,	teknologileverandører	og	
andre	kan	gå	sammen	og	tilby	komplette	systemløsninger	innen	ulike	områder.	Her	er	det	et	
potensial	som	kan	vær	vanskelig	å	realisere,	men	som	kan	gi	stor	verdi	om	man	klarer	det.		
	

2.4 Mange	gode	eksempler	–	men	tar	vi	ut	potensialet?	
Osloregionen	har	mange	gode	eksempler	på	hvordan	kommuner	og	fylker	som	pådrivere	og	
tilretteleggere	i	samarbeid	med	næringslivet	kan	oppnå	imponerende	resultater.	Både	i	
form	av	teknologi	og	løsninger	og	i	reduksjon	av	klimagassutslipp.	I	denne	rapporten	
beskriver	vi	flere	av	disse.	Eksemplene	er	synlige	bevis	på	at	vi	har	politikere	med	store	
ambisjoner	og	stor	handlekraft,	og	at	vi	har	bedrifter	som	kan	gjøre	jobben	som	skal	til.	Men	
klarer	vi	å	ta	ut	potensialet	som	dette	gir	for	eksport	av	teknologi	og	tjenester?	
	
I	rapporten	ser	vi	nærmere	på	nettopp	dette.	Hvilke	eksportmuligheter	for	næringslivet	gir	
Osloregionens	unike	posisjon	som	ledende	innen	klima	og	miljø?	Hvordan	utnytter	vi	
potensialet?	Hva	kan	eventuelt	gjøres	for	å	få	til	økt	eksport	av	systemkompetanse,	og	med	
det	også	teknologi	og	tjenester	fra	bedrifter	i	Osloregionen?	
	

2.5 Green	Visits	Oslo	Region	
Green	Visits	Oslo	Region	(GV)	organiserer	profesjonelle	besøk	for	nasjonale	og	
internasjonale	delegasjoner	som	besøker	Osloregionen.	GV	legger	til	rette	for	å	matche	de	
besøkende	med	de	riktige	bedriftene,	og	la	de	besøke	sentrale	besøksobjekt.	På	den	måten	
sikres	det	at	de	besøkende	får	den	kunnskapen	de	er	interessert	i	innenfor	grønn	innovasjon	
og	bærekraftig	utvikling.	Hovedmålsettingen	er	å	bidra	til	grønn	næringsutvikling	ved	å	gi	
nye	forretningsmuligheter	for	bedrifter	i	Osloregionen.	
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I	GV	erfarer	vi	at	mange	besøkende	ønsker	å	lære	mer	om	hvordan	vi	i	Osloregionen	har	
klart	å	bli	enige	om	så	ambisiøse	mål,	og	så	klart	å	gjennomføre	tiltak	som	gjør	at	målene	
faktisk	nås.	Besøksobjektene	i	GV	er	godt	egnet	til	å	vise	dette.	De	fleste	besøksobjektene	er	
gode	eksempler	på	hvordan	samarbeidet	mellom	offentlige	aktører,	forskning,	akademia,	
næringsliv	og	organisasjoner	fungerer	i	praksis.	I	rapporten	beskriver	vi	flere	konkrete	
eksempler,	blant	annet	anlegg	for	avfallshåndtering,	energistasjoner	for	utslippsfri	
transport,	grønne	bygg	og	bærekraftig	bydelsutvikling	med	mer.		
	
I	Green	Visits	har	vi	utpekt	Eco	Governance	som	ett	av	våre	seks	fokusområder.	Dette	har	vi	
gjort	basert	på	erfaringene	fra	hva	de	besøkende	etterspør	av	informasjon.	Vi	gjør	det	
nettopp	for	å	synliggjøre	regionens	ledende	rolle	på	dette	området,	og	for	å	gi	vårt	bidrag	til	
at	bedriftene	som	besitter	systemkunnskap	og	verdifull	kompetanse	kan	øke	sine	
forretningsmuligheter	internasjonalt.		
	
	

	
	
Bilde	2:	Romerike	Avfallsforedling	tar	i	mot	mange	besøkende	til	sitt	sorteringsanlegg	i	
Skedsmo,	som	er	et	av	Europas	mest	avanserte.	Foto:	ROAF.		
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3 Eco	Governance	
Begrepet	Eco	Governance	har	ingen	tydelig	definisjon	i	faglitteraturen.	I	Green	Visits	har	vi	
valgt	å	bruke	det	som	begrep	da	det	gir	de	assosiasjoner	som	vi	mener	er	viktige	å	få	fram.	
Politisk	styring	med	et	økologisk	og	økonomisk	perspektiv.	Vi	beskriver	Eco	Governance	på	
følgende	måte:	

	

		
	
I	noen	sammenhenger	benyttes	Environmental	Governance	som	noenlunde	tilsvarende	
begrep.	På	norsk	kan	det	oversettes	til	miljøledelse.	Det	er	mer	begrensende.	I	Sverige	har	
foreningen	for	svensk	miljöteknologi,	ASSET,	tatt	i	bruk	begrepet	Eco	Governance	i	sitt	
arbeid	med	eksport	av	systemløsninger.	Vi	kommer	tilbake	til	deres	arbeid	senere	i	
rapporten.		
	
Etter	vår	oppfatning	er	Osloregionen	et	godt	eksempel	på	hvordan	politisk	lederskap	og	
styring	gir	en	utvikling	som	ivaretar	miljøet	samtidig	som	det	legges	til	rette	for	økonomisk	
vekst	og	bærekraftig	velstand.		
	

3.1 Systemkunnskap	
Politiske	ambisjoner,	strategier	og	handlingsplaner	skapes	i	et	samspill	mellom	politikere,	
næringsliv	og	befolkningen.	Forskere,	akademia,	organisasjoner	og	andre	er	med	og	
påvirker	prosessene	og	bidrar	med	kunnskap	om	hva	som	er	mulig	å	oppnå	innen	ulike	
politikkområder.	Når	politikken	er	vedtatt	og	ord	skal	omformes	til	handling	krever	det	
kunnskap	om	hvordan	få	teknologi	og	kompetanse	til	å	spille	sammen	slik	at	man	får	
konkrete	resultater.	
	
Osloregionens	kretsløpsbaserte	avfallshåndtering	som	en	del	av	den	sirkulære	økonomien	
er	et	godt	eksempel	på	dette.	Som	innbyggere	ønsker	vi	å	kvitte	oss	med	avfallet	på	en	mest	
mulig	praktisk	måte.	Kommunen	ønsker	et	system	som	gjøre	det	mulig	å	samle	inn	avfall	og	
håndtere	dette	på	en	mest	mulig	effektiv	måte,	og	som	gir	mulighet	til	å	utnytte	avfallet	som	
en	ressurs	best	mulig.	Figur	1	viser	prinsippskissen	for	kretsløpsbasert	avfallshåndtering	i	
Oslo	kommune,	som	også	er	gjeldende	for	hele	Osloregionen.		
	

”	 Eco	Governance	er	et	konsept	som	sikrer	bærekraftig	utvikling	som	det	overordnede	hensynet	til	styring	av	alle	menneskelige	aktiviteter	-	politisk,	
sosial	og	økonomisk.		
	
Eco	Governance	beskriver	samhandlingen	mellom	politikk,	næringsliv	og	
organisasjoner	for	å	oppnå	økologisk	bærekraftig	velstand.		

”	
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Bilde	3:	Kretsløpsbasert	avfallshåndtering	i	Oslo	kommune.	Dette	konseptet	lå	til	grunn	for	
etableringen	av	Romerike	Biogassanlegg	(RBA)	på	Esval	i	Nes	kommune	som	ble	tatt	i	bruk	i	2013.	
Kilde:	Års	og	miljørapport	2013,	EGE.		

	
Romerike	biogassanlegg	(RBA)	utgjør	en	sentral	rolle	i	det	kretsløpsbaserte	avfallssystemet	
i	Oslo	kommune.	Det	kretsløpsbaserte	avfallssystemet	handler	om	å	utnytte	ressursene	i	
avfallet	på	best	mulig	måte	i	et	miljø-	og	klimaperspektiv.	Avfallet	som	samles	inn	fra	Oslos	
innbyggere	går	først	til	EGEs	sorteringsanlegg	på	Haraldrud	og		Klemetsrud.	Her	sorteres	de	
grønne	posene	ut	og	sendes	til	biogassanlegget	i	Nes	på	Romerike.	Matavfallet	tas	ut	og	
begynner	sin	reise	mot	å	bli	biogass	og	biogjødsel.		
	
Verdens	beste	tilgjengelige	teknologi	er	benyttet	i	det	nye	biogassanlegget.	Anlegget	baserer	
seg	blant	annet	på	Cambis	unike	teknologi	for	behandling	av	matavfall,	som	gir	høyere	
utbytte	på	kortere	tid.	Biogassanlegget	kan	behandle	50	000	tonn	matavfall	årlig,	og	
produsere	nok	biogass	til	å	drifte	135	busser	i	året.	Det	produseres	også	opp	til	90	000		
tonn	næringsrik	biogjødsel	til	norsk	landbruk	–	noe	som	tilsvarer	gjødsling	av	rundt	100	
mellomstore	bondegårder.			
	
Oslo	kommune	har	fått	flere	priser	for	etableringen	av	biogassanlegget.	Blant	annet	mottok	
kommune	Norges	forskningsråds	innovasjonspris	i	2012	sammen	med	Cambi	AS.	EGE	fikk	
også	ZERO-prisen	for	Årets	lokale	klimatiltak	i	2013.	Begrunnelsen	fra	juryen	kan	illustrere	
Eco	Governance	i	praksis:		
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”Dette	er	et	svært	godt,	ambisiøst	og	innovativt	tiltak.	Prosjektet	imponerer	både	gjennom	
bruk	av	nye	løsninger,	dristighet	og	gjennomføringsevne.	Her	gjør	man	noe	med	alle	ledd	i	
kjeden	og	sørger	for	god	bruk	av	matavfallet,	som	gjenvinnes	til	biogass	og	fører	til	
reduksjoner	av	utslipp	fra	byens	kollektivtransport.	Juryen	vil	også	påpeke	at	dette	er	en	del	av	
en	større	plan,	og	at	Oslo	har	gjort	tiltak	også	på	mange	andre	områder	i	sin	klima	og	
energihandlingsplan	for	å	kutte	store	utslipp.	Denne	konkurransen	fokuserer	på	enkelte	tiltak,	
men	vi	vil	likevel	fremheve	handlingsdyktighet	i	Oslo	gjennom	tiltak	i	hele	planen.”	
	
Etableringen	av	RBA	og	det	arbeidet	som	Oslo	kommune	og	andre	kommuner	i	
Osloregionen	har	gjort	med	avfallshåndtering	som	en	del	av	sirkulær	økonomi,	hadde	ikke	
vært	mulig	uten	handlekraftige	politikere,	oppslutning	og	delaktighet	fra	innbyggerne	og	
bedrifter	som	kunne	designe	og	spesifisere	systemer	samt	utvikle	og	levere	avanserte	
teknologiske	løsninger.	Osloregionens	kretsløpsbaserte	avfallshåndtering	illustrerer	et	
samspill	som	gir	eksportmuligheter	på	flere	nivåer.	I	neste	kapittel	ser	vi	på	flere	eksempler	
som	illustrerer	kunnskap	som	gir	eksportmuligheter	i	Osloregionen.	
	
	

3.2 Green	Visits	sin	rolle	
Osloregionen	er	full	av	gode	eksempler	på	Eco	Governance	i	praksis.	Det	er	en	målsetting	å	
utvikle	eksportpotensialet	som	ligger	i	dette.	Hvilken	rolle	kan	Green	Visits	Oslo	Region	
spille	for	å	få	til	dette?	
	
Økt	eksport	av	norsk	systemkunnskap	innen	grønne	løsninger	krever	en	helhetlig	satsing	og	
et	samspill	mellom	flere	aktører.	Green	Visits	kan	bidra	med	en	liten	del	i	dette,	nemlig	å	
fortelle	omverden	om	hva	vi	gjør	og	hva	vi	har	å	tilby.	Det	kan	vi	gjøre	gjennom	å	synliggjøre	
det	på	våre	nettsider,	ta	med	besøkende	delegasjoner	til	anlegg	som	demonstrerer	
regionens	kompetanse	på	området,	og	legge	til	rette	for	møter	mellom	besøkende	og	de	
riktige	aktørene	fra	næringsliv,	det	offentlige	og	andre.		
	
Med	denne	rapporten	ønsker	vi	å	sette	søkelyset	på	potensialet	for	økt	norsk	eksport	av	
systemkunnskap.	Green	Visits	sin	rolle	er	begrenset,	men	vi	tar	utfordringen	med	å	bidra	til	
å	få	dette	til	gjennom	å	drive	vår	virksomhet	også	med	dette	målet	for	øyet.		
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4 Systemkunnskap	i	Osloregionen	
I	dette	kapittelet	vil	vi	kort	nevne	eksempler	på	systemkunnskap	demonstrert	i	
Osloregionen	som	vi	mener	vil	ha	potensial	for	eksportrettet	virksomhet	–	på	den	ene	eller	
andre	måten.		
	

4.1 Politiske	ambisjoner	og	lederskap	
Det	er	naturlig	å	starte	dette	kapittelet	med	eksempler	fra	Oslo	kommune.	Kommunen	har	
fått	stor	internasjonal	oppmerksomhet	for	sine	målsettinger	innen	klima	og	energi,	blant	
annet	beskrevet	i	gjeldende	klima-	og	energistrategi	for	Oslo	
kommune	[OSLO-2]	som	ble	publisert	i	2016.	Enda	mer	
oppmerksomhet	fikk	kommunen	imidlertid	da	den	lanserte	
Klimabudsjett	for	2018	[OSLO-3].	Klimabudsjettet	er	unikt	som	
styringsverktøy	for	klimapolitikken.	Ved	å	behandle	utslipp	av	
klimagasser	på	samme	måte	som	man	behandler	penger	i	
finansbudsjettet,	økes	bevisstheten	rundt	politikken	som	føres.		
	
Det	er	flere	eksempler	på	at	dette	blir	lagt	merke	til.	Nord-
Amerikas	direktør	i	C40,	David	Miller	mener	Oslo	er	en	
foregangsby	på	dette	området.	–	Oslo	er	i	verdenseliten	når	det	gjelder	
klimapolitikk.	C40	trekker	ofte	frem	Oslo	som	et	eksempel	på	utmerket	
klimahandling.	Byens	innsats	for	å	budsjettere	karbon	for	eksempel,	er	
innovativt,	verdensledende	og	effektivt,	sier	Miller,	som	tidligere	har	
vært	ordfører	i	Toronto.	Arbeidet	med	klimabudsjett	og	klima-	og	
energistrategi	utføres	av	Oslo	kommune	og	eksterne	konsulenter.	Her	
er	det	bygd	opp	en	kompetanse	som	er	overførbar	til	andre	byer.		
	
Flere	andre	kommuner	og	fylkeskommuner	i	Osloregionen	kan	nevnes	når	det	gjelder	
hvordan	politiske	ambisjoner	og	tiltak	gir	rammer	og	muligheter	for	næringslivet	til	å	
utvikle	og	implementere	nye,	innovative	løsninger.	I	Bærum	samarbeider	blant	annet	
kommunen	gjennom	SmartCity	Bærum	med	næringslivet	på	Fornebu	for	å	implementere	
løsninger	som	gir	bærekraftig	utvikling.	Et	eksempel	er	konseptutredningen	Helelektrisk	
klimavennlig	mobilitet	på	Fornebu	som	utarbeides	i	et	samarbeid	med	de	største	utbyggerne	
på	Fornebu	og	et	30	talls	bedrifter	med	interesse	og	kompetanse	på	lavutslipps	mobilitet.		
	
I	Skedsmo	samarbeider	kommunen	med	kunnskapsmiljøet	på	Kjeller	for	
å	utvikle	strategier	og	implementere	tiltak.	Ett	eksempel	er	Strategi	for	
fossilfrie	kjøretøy	som	ble	vedtatt	av	kommunestyret	i	2017.	Strategi	og	
handlingsplan	er	utarbeidet	i	tett	samarbeid	med	Kunnskapsbyen	
Lillestrøm,	forskningsmiljøet	og	næringslivet	i	kommunen.			
	
Mange	fylker	og	kommuner	i	Osloregionen	har	et	uttalt	mål	om	å	bruke	
offentlige	anskaffelser	til	å	fremme	innovasjon	og	nyskaping.	I	følge	
Nasjonalt	program	for	leverandørutvikling		anskaffer	stat,	
fylkeskommune	og	kommuner	i	Oslo	og	Akershus	alene	for	ca.	130	milliarder	kroner	hvert	
år	[HARBØ].	Ved	å	bruke	innkjøpsmakten	kan	man	bidra	til	en	endring	i	markedet.		

Oslo kommune

Climate and  
Energy Strategy for Oslo
Adopted by the City Council in Oslo 22.06.2016 (Proposition 195/16)

1 
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Et	godt	eksempel	på	dette	er	fossilfrie	og	utslippsfrie	anleggsplasser.	Her	har	igjen	Oslo	
kommune	vært	foregangsaktør	og	gjennom	sine	ambisiøse	krav	bidratt	til	at	markedet	etter	
hvert	kan	levere	utstyr	og	maskiner	som	gjør	at	utslippene	fra	kommunens	bygg-	og	
anleggsplasser	kan	reduseres	betydelig.	Dette	er	gjort	i	et	samarbeid	med	Nasjonalt	
program	for	leverandørutvikling,	ZERO,	Bellona,	OREEC	og	andre.	Arbeidet	har	vakt	stor	
internasjonal	interesse.	Bare	i	desember	2018	deltok	Nasjonalt	program	for	
leverandørutvikling	i	tre	ulike	arrangementer	der	deres	modell	ble	presentert	for	
Europaparlamentet	i	Brussel,	DG	Grow	i	Brussel	(EU-kommisjonens	enhet	innen	
entreprenørskap	og	små-	og	mellomstore	bedrifter)	og	i	et	side-event	til	FNs	klimatoppmøte	
COP	24	i	Katowice	[NHO].	Med	en	slik	fremtredende	posisjon	på	området,	og	en	så	stor	
internasjonal	interesse,	bør	det	være	et	internasjonalt	marked	for	den	kompetansen	vi	har	i	
regionen.		
	

4.2 Eksempler	på	anlegg	som	synliggjør	systemkompetanse	
I	denne	delen	gir	vi	en	kort	oversikt	over	typiske	anlegg	som	demonstrerer	
systemkompetanse	i	Osloregionen.	Eksemplene	er	langt	flere	enn	det	som	vises	her,	og	er	
selvsagt	også	spredd	utover	hele	Osloregionen.		
	

4.2.1 Den	magiske	fabrikken,	Tønsberg,	Vestfold	
Den	Magiske	Fabrikken	er	Vesars	biogassanlegg.	I	selve	fabrikken	gjenvinnes	matavfall	fra	
ca.	1	million	innbyggere,	og	det	gjenvinnes	husdyrgjødsel	fra	34	gårdsbruk.	Matavfallet	og	
husdyrgjødselen	gjenvinnes	til	klimavennlig	biogass	til	kjøretøy,	biogjødsel	til	produksjon	av	
ny	mat	og	grønn,	fornybar	CO2.	Samarbeidet	med	landbruket	har	bidratt	til	at	anlegget	har	
fått	status	som	nasjonalt	pilotanlegg.	Det	er	Lindum	AS	som	står	for	driften	av	
biogassanlegget.	
	

	
	
Bilde	4.	Fra	Den	Magiske	Fabrikken	i	Tønsberg	kommune.	Foto:	Den	Magiske	Fabrikken.	
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Den	Magiske	Fabrikken	spiller	en	viktig	rolle	i	arbeidet	mot	en	sirkulær	økonomi	og	grønn	
vekst.	En	viktig	del	av	dette	er	arbeidet	med	et	kunnskaps-	og	opplevelsessenter	hvor	barn	
og	unge	skal	lære	om	kildesortering,	gjenvinning,	matproduksjon	og	fornybar	energi.	Den	
Magiske	Fabrikken	har	også	en	viktig	påvirkning	i	forhold	til	næringsutviklingen	i	regionen.	
Blant	annet	gjelder	dette	i	landbruket,	knyttet	til	investeringer	i	lagringsplass	for	biogjødsel	
og	spredeteknologi	for	biogjødsel.		
	
Samarbeidet	med	veksthusnæringen	er	også	en	viktig	del	av	Den	Magiske	Fabrikken,	hvor	
det	nå	etableres	et	pilotveksthus.	Her	vil	fangst	og	bruk	av	grønn	CO2	og	biogjødsel	i	
veksthuset	bidra	til	økt	lokal	matproduksjon.	
	
	

4.2.2 Romerike	biogassanlegg,	Nes,	Akershus	
Romerike	biogassanlegg	(RBA)	er	eid	av	Oslo	kommune	og	tar	i	mot	kildesortert	matavfall	i	
henhold	til	avfallsforskriften	for	den	kommunale	renovasjonsordningen.	Anlegget	tar	også	i	
mot	flytende	matavfall	fra	produksjonsindustri,	samt	matavfall	fra	næringsvirksomhet	og	
andre	som	ikke	omfattes	av	kommunale	renovasjonsordninger.	Anlegget	produserer	
flytende	biogass	som	benyttes	til	drift	av	busser,	renovasjonsbiler	og	andre	kjøretøy.	
Bioresten	brukes	av	landbruket	i	Nes	og	andre	kommuner.	Se	for	øvrig	omtale	tidligere	i	
rapporten.		
	

	
	
Bilde	5:	Romerike	biogassanlegg	i	Nes	kommune	på	Romerike.	Foto:	Oslo	kommune.		

	

4.2.3 ROAF	sorteringsanlegg,	Skedsmo,	Akershus	
Romerike	Avfallsforedling	IKS	(ROAF)	arbeider	med	innsamling,	sortering,	gjenvinning	og	
ombruk	av	avfall.	Selskapet	eier	og	drifter	Europas	mest	moderne	ettersorteringsanlegg	for	
husholdningsavfall	som	ligger	på	Skedsmokorset.	Anlegget	benytter	NIR-teknologi	for	
automatisk	sortering.	Teknologien	er	utviklet	av	Tomra.	Plast	sorteres	i	6	ulike	kvaliteter,	og	
de	grønne	posene	med	matavfall	sendes	videre	til	produksjon	av	biogass	som	igjen	brukes	
som	drivstoff	på	ROAFs	kjøretøy	for	innsamling	av	avfall.		
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Bilde	6:	ROAFs	automatiske	sorteringsanlegg,	med	norsk	teknologi,	er	et	av	Europas	mest	avanserte.	
Foto:	ROAF.		

	

4.2.4 Akershus	Energipark	–	fjernvarme	og	demonstrasjon,	Skedsmo,	Akershus	
Akershus	Energi	AS	eier	Akershus	Energipark	som	leverer	fjernvarme	i	Skedsmo	kommune.	
Anlegget	benytter	seg	utelukkende	av	fornybar	energi,	og	huser	blant	annet	Norges	største	
solfangeranlegg	med	over	10.000	m2	paneler.		Selve	fjernvarmeanlegget	benytter	avansert	
teknologi	for	å	utnytte	energien	best	mulig.	I	tillegg	er	det	etablert	et	FoU-bygg	hvor	IFE	
Hynor	Hydrogen	Technology	Center	utfører	test	og	demonstrasjon	av	teknologi	for	
produksjon	og	anvendelse	av	hydrogen.	Senyteret	er	en	del	av	MoZEES,	et	nasjonalt	
forskningssenter	for	utslippsfri	mobilitet	som	ledes	av	IFE	og	er	et	samarbeid	med	øvrige	
institutter,	universiteter	og	mer	enn	20	industribedrifter.	
	

	
	
Bilde	7:	Akershus	Energipark	har	Norges	største	solfangeranlegg.	Foto:	Akershus	Energi	AS.	

Akershus	Energipark	ble	i	2011	gitt	hederlig	omtale	av	FNs	klimapanel	som	et	innovative	
anlegg	for	energiproduksjon.		
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4.2.5 Hydrogenproduksjon	fra	solstrøm,	Bærum,	Akershus	
Powerhouse	og	Uno-X	Hydrogen	samarbeider	om	bruk	av	overskuddsstrøm	fra	Powerhouse	
til	hydrogenproduksjon	ved	Uno-X	sin	stasjon	som	ligger	like	ved.	Uno-X	har	som	mål	å	
bygge	ut	et	landsdekkende	nett	av	hydrogenstasjoner	i	Norge,	og	er	således	en	viktig	aktør	
for	å	muliggjøre	utslippsfri	transport	for	biler,	busser	og	tungtransport.	Samarbeidet	med	
Powerhouse	viser	også	muligheten	for	å	lagre	av	strøm	produsert	fra	solenergi	sol	som	
hydrogen,	noe	som	blant	annet	Solenergiklyngen	har	satt	fokus	på	i	sitt	arbeid.		
	

	
	
Bilde	8:	Uno-X	sin	hydrogenstasjon	på	Kjørbo.	Foto:	Uno-X	Hydrogen.		

	

4.2.6 Det	norske	elbileventyret,	Oslo	med	flere	
Norge	er	i	en	særstilling	i	verden	når	det	gjelder	utbredelse	av	elektriske	kjøretøy.	Oslo	er	
verdens	(selvutnevnte)	elbilhovedstad,	og	delegasjoner	valfarter	til	Osloregionen	for	å	lære	
om	hvordan	dette	har	vært	mulig	å	få	til.	Satsingen	på	elbil	er	et	godt	eksempel	på	hvordan	
politiske	ambisjoner	kombinert	med	privatpersoners	og	bedrifters	engasjement	skaper	en	
endring.	Det	har	også	vokst	fram	selskaper	som	utvikler	teknologi	for	å	gjøre	hverdagen	for	
elbilbrukere	lettere.	En	slik	fremtredende	posisjon,	der	vi	vet	at	alle	land	må	komme	etter,	
gir	et	stort	potensial	for	eksport	av	kunnskap,	teknologi	og	tjenester	på	mange	områder.		
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Bilde	9:	Det	norske	elbileventyret	bringer	mange	internasjonale	delegasjoner	til	Osloregionen.	

	

4.2.7 Powerhouse	–	et	eksempel	på	samhandling	
Powerhouse	er	allerede	nevnt	som	leverandør	av	solenergi	til	hydrogenproduksjon.	
Etableringen	av	Powerhouse	er	et	utmerket	eksempel	på	hva	som	er	mulig	å	få	til	ved	god	
samhandling	mellom	ulike	aktører.	Ved	å	optimalisere	og	kombinere	kjent	teknologi	på	nye	
måter,	viste	man	med	prosjektet	at	ordinære	kontorbygg	fra	1980-tallet	kan	produsere	mer	
fornybar	energi	enn	de	forbruker	i	løpet	av	sin	levetid.	På	Kjørbo	ble	to	kontorbygg	
totalrehabilitert	og	ble	med	det	Norges	første	energipositive	kontorbygg,	og	trolig	verdens	
første	rehabiliterte	plusshus.	Eier	og	byggherre	er	Entra	ASA.	
	
	

	
	
Bilde	10:	Powerhouse	–	samhandling	i	praksis.	Foto:	Entra.	
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5 Eksempler	fra	Skandinavia	
Som	en	del	av	arbeidet	med	rapporten	har	vi	vært	i	kontakt	med	våre	
”søsterorganisasjoner”	i	Sverige	og	Danmark.	I	tillegg	har	vi	kontaktet	noen	partnere	i	Green	
Visits	for	å	få	deres	innspill.	I	dette	kapittelet	referer	vi	kort	deres	fokus	og	erfaringer.	

5.1 Sverige	
Sverige	har	etablert	et	nasjonalt	samarbeid	om	å	
synliggjøre	bærekraftige	løsninger.	Smart	City	Sweden	
er	en	eksport-	og	investeringsplattform	for	smarte	og	
bærekraftige	løsninger.	Initiativet	er	delvis	finansiert	
av	svenske	myndigheter	gjennom	Nærings-	og	
innovasjonsdepartementet	og	Energistyrelsen	
(Swedish	Energy	Agency)	og	ledes	av	IVL	Svenska	
Miljöinstitutet.	En	rekke	organisasjoner	og	bedrifter	er	samarbeidspartnere.	Green	Visits	
har	vært	i	kontakt	med	flere	av	disse	for	å	diskutere	erfaringer	med	besøkshåndtering	
generelt	og	deres	fokus	på	Eco	Governance	spesielt.		
	

5.1.1 ASSET	
ASSET	er	foreningen	for	svensk	miljöteknikk.	Foreningen	
har	14	organisasjoner	som	medlemmer,	som	til	sammen	
representerer	mer	enn	1.500	bedrifter.	ASSET	arbeider	for	
økt	eksport	av	svenske	miljøteknologiløsninger.		
	
I	ASSET	ser	man	på	systemløsninger	som	Sveriges	styrkeposisjon	innen	miljøteknologi.	Det	
kan	dreie	seg	om	å	produsere	biogass	fra	slam	som	deretter	oppgraderes	til	drivstoff,	
innføring	av	avfallsforbrenning	med	energiutvinning	eller	utvikling	av	hele	bydeler	som	i	
Västra	Hamnen	i	Malmö.	Som	basis	for	alle	disse	eksemplene	er	det	tatt	politiske	
beslutninger	som	har	gitt	grunnlag	for	helhetlig	tenkning	og	fremragende	systemløsninger.		
	
ASSET	ønsker	å	videreutvikle	satstingen	på	eksport	av	systemløsninger.	Det	er	gjennomført	
et	prosjekt	kalt	Eco	Governance	med	finansiering	av	VINNOVA	og	IVL	Svenska	
Miljöinstitutet.	Fokus	har	vært	på	beslutningsprosessen	og	hvordan	man	kan	ta	fram	en	
metodikk	for	eksport	av	systemkunnskap.	I	prosjektet	har	man	studert	hvordan	to	typer	av	
systemløsninger	har	blitt	implementert	i	Borlänge	og	Linköping.		
	
Prosjektet	har	identifisert	at	Sverige	ligger	i	forkant	når	det	gjelder	å	redusere	klimautslipp	
per	innbygger,	innføre	bærekraftige	bygg,	ressurseffektive	prosesser,	gjenvinning	av	avfall,	
miljøvennlig	transport,	bedre	luftkvalitet	og	endring	av	forbruksadferd.	Hovedproblemet	er	
at	dette	ikke	har	resultert	i	eksportøkning	i	samme	grad.	Prosjektets	har	identifisert	
følgende	tre	områder	for	å	gjøre	noe	med	dette.	
	
1.	Eco	Governance	
Sverige	har	ikke	vært	i	stand	til	å	selge	hvordan	beslutningsprosessen,	som	de	benevner	Eco	
Governance,	har	foregått.	Dette	skyldes	delvis	at	mye	av	kunnskapen	er	”låst”	i	
kommunesektoren,	delvis	fordi	man	ikke	har	dokumentert	og	presentert	hvordan	man	kan	
få	gehør	for	løsninger	som	går	over	flere	kommunale	sektorer.		
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ASSET	foreslår	å	utarbeide	eller	dokumentere	en	metodikk	for	beslutningsprosessen	og	
hvordan	systemløsninger	kan	eksporteres.		
	
2.	Leverandørkonsortium	
Sverige	er	gode	på	systemløsninger,	men	har	få	selskaper	eller	organisasjoner	som	kan	
levere	disse.	I	mange	tilfeller	blir	systemløsningene	implementert	av	et	konsortium	hvor	
svenske	selskaper	ofte	har	en	mindre	rolle.	ASSET	anser	at	det	er	selve	systemløsningen	
som	man	er	unike	i	utviklingen	av.	Det	innebærer	et	stort	eksportpotensial	av	tjenester	men	
åpner	også	døren	for	eksport	av	produkter	og	teknologi.	Sverige	mangler	ofte	store	
selskaper	som	kan	signere	kontrakter	og	levere	systemløsningene	til	kunder.	
	
ASSET	har	etablert	et	leverandørkonsortium	innen	biogass	som	kan	levere	løsninger	
gjennom	hele	verdikjeden.	Konsortiet	består	av	bedrifter	og	organisasjoner,	og	inkluderer	
aktører	som	ENVAC	(underjordiske	vakuumløsninger	for	avfallshåndtering),	PURAC	
(vannrensing),	Malmbergs	(biogassanlegg),	IVL	(Miljøforskning)	og	Scania	(biogass	busser	
og	lastebiler).	Det	foreslås	videre	å	gjøre	tilsvarende	innen	andre	områder.		
	
3.	Eksportplattform	som	kan	fremme	systemløsninger		
Sverige	har	i	løpet	av	det	siste	tiåret	hatt	mange	interesserte	besøkende	til	store	
byutviklingsprosjekter,	som	Hammarby	Sjöstad,	Western	Harbour	med	flere.	Disse	
besøkene	har	resultert	i		nye	ordrer	for	noen	proaktive	selskaper,	men	det	store	flertallet	av	
besøkene	har	ikke	blitt	fulgt	opp.	
	
ASSET	foreslår	å	etablere	en	plattform	for	markedsføring	av	svenske	systemløsninger	og	
svensk	teknologi.	Dette	lå	til	grunn	for	etableringen	av	Smart	City	Sweden.	Det	arbeides	nå	
med	å	etablere	et	system	for	oppfølging	av	besøk	og	på	den	måten	ytterligere	fremme	
eksportmuligheter	for	bedrifter	og	konsortier.		
	

5.1.2 Dalarna	Science	Park		
Dalarna	Science	Park	(DSP)	ligger	i	Borlänge	og	er	én	av	partnerne	
både	i	ASSET	og	i	Smart	City	Sweden.	DSP	tar	i	mot	besøk	til	regionen	
og	viser	fram	løsninger	blant	annet	innen	biogass	og	knyttet	til	
stålindustrien	i	regionen.	I	2018	tok	de	i	mot	besøk	av	hele	81	
delegasjoner.	De	aller	fleste	av	disse	kommer	fra	Kina.	Dette	skyldes	
først	og	frest	at	DSP	har	en	kinesisk	ansatt	som	for	en	stor	del	rekrutterer	besøkende	
gjennom	sitt	kontaktnett.	Stillingen	er	finansiert	av	støtte	gjennom	Enterprise	Europe	
Network.	Man	har	tidligere	hatt	prosjektfinansiering	til	dette	arbeidet.	Delegasjonene	
betaler	normalt	noe	pr	besøk	(5.000	–	10.000	SEK)	men	det	er	begrenset	hvor	stor	
betalingsvilje	det	er	blant	de	besøkende.		
	
DSP	leder	styret	i	ASSET,	og	har	også	deltatt	i	arbeidet	med	Eco	Governance	prosjektet.	I	
følge	DSP	[DALARNA]	ligger	Eco	Governance	som	et	element	inkludert	i	alle	besøk	de	
organiserer.	Mange	etterspør	informasjon	om	hvordan	man	klarte	å	få	til	de	politiske	
beslutningene	som	ligger	bak,	men	også	om	hvordan	man	får	innbyggerne	til	å	sortere	
avfallet	sitt	hjemme.	Etter	behov	kan	politikere	eller	kommunalt	ansatte	stille	opp	for	
besøkende	og	fortelle	om	beslutningsprosesser,	målsettinger	og	samarbeidet	med	privat	
næringsliv.	Kommunale	avfallsselskap	er	mye	besøkt	og	avfallshåndtering	er	noe	av	det	man	
gjerne	viser	fram	og	som	er	tema	for	mange	besøk.		
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DSP	arbeider	tett	med	ASSET	og	Smart	City	Sweden	om	å	utvikle	satsingen	på	
besøkshåndtering	i	Sverige.	Det	er	en	viktig	målsetting	at	det	skal	komme	besøk	også	til	
regionene	utenfor	de	store	byene,	og	det	har	man	lykkes	godt	med	i	Dalarna.	En	bedre	
oppfølging	av	besøkene	for	å	få	mer	effekt	i	form	av	næringsutvikling	er	noe	man	skal	
arbeide	med	i	2019	som	en	del	av	arbeidet	i	Smart	City	Sweden.	
	

5.1.3 Business	Region	Gøteborg	
Business	Region	Gøteborg	(BRG)	startet	arbeidet	med	
besøkshåndtering	i	2013.	Organisasjonen	er	et	
kommunalt	foretak	og	får	oppdragsbrev	med	budsjett	
fra	kommunen	hvert	år.	Det	er	ca.	2,5	årsverk	som	er	knyttet	til	arbeidet	med	
besøkshåndtering	og	markedsføring	av	bærekraftige	løsninger	i	regionen.	BRG	tar	en	liten	
sum	i	betaling	fra	besøkende	delegasjoner	(ca.	6.000	SEK)	som	også	skal	dekke	direkte	
kostnader	ved	besøket	–	blant	annet	til	bespisning	og	betaling	av	guider.	Man	får	ikke	lov	til	
å	ta	betalt	fra	besøkende	på	høyt	politisk	nivå	til	kommunen.	Det	er	jevn	fordeling	mellom	
besøk	av	delegasjoner	fra	Asia	og	Europa,	og	henvendelsene	kommer	via	nettsiden	til	Smart	
City	Sweden,	fra	konsulater	og	fra	enheter	innen	Gøteborg	by.			
	
BRG	er	også	en	del	av	Smart	City	Sweden	og	er	representert	i	ASSETs	styre.	Eco	Governance	
er	ikke	et	like	tydelig	element	i	besøkene	her	som	i	Dalarna.	Ved	besøk	som	gjelder	
byutvikling	er	imidlertid	politiske	beslutninger	og	systemtenkning	tema	som	tas	opp,	og	da	
inviteres	gjerne	politikere	til	å	gi	presentasjoner.	Her	kommer	strategiske	prosesser,	
byggeprosesser	og	miljøprogram	inn	i	bildet.	Også	finansieringen	av	miljøprosjektene	er	et	
tema	som	det	er	stor	interesse	for.	BRG	vil	engasjere	seg	i	arbeidet	som	Smart	City	Sweden	
skal	gjøre	framover	med	oppfølging	av	besøk,	en	aktivitet	som	man	mener	ikke	fungerer	
tilfredsstillende	i	dag	[GØTEBORG].	
	

5.2 Danmark	–	State	of	Green	
State	of	Green	(SoG)	er	et	non-profit	offentlig-privat	
partnerskap	lokalisert	i	København.	Selskapet	tar	i	mot	
besøk	fra	internasjonale	delegasjoner	og	sørger	for	å	
koble	de	med	danske	virksomheter	og	besøksobjekter.	
Målsettingen	er	å	synliggjøre	danske	løsninger	og	
hvordan	man	jobber	med	overgangen	til	det	grønne	skiftet.		
	
SoG	har	mer	enn	600	danske	bedrifter,	statlige	og	akademiske	institusjoner,	eksperter	og	
forskere	som	deltakere	i	sin	løsning.	Tematisk	er	det	fokus	på	fornybar	energi,	
energieffektivitet,	vannforvaltning,	avfallshåndtering,	klimatilpasning	og	integrerte	urbane	
løsninger.	Geografisk	dekker	man	hele	Danmark,	og	det	er	et	uttalt	mål	å	bidra	til	besøk	til	
hele	landet,	ikke	bare	Københavnregionen.	Det	er	12	heltids	ansatte	i	selskapet.	SoG	er	
finansiert	av	Regjeringen	gjennom	Energi-,	forsynings-	og	klimadepartementet.	Fire	store	
bransjeorganisasjoner	bidrar	med	delfinansiering,	og	et	titalls	industribedrifter	er	
sponsorer.	Nåværende	finansieringsmodell	gjelder	fram	til	2020	[STATE_OF_GREEN].	
	
State	of	Green	tar	ikke	betalt	fra	besøkende	delegasjoner,	men	delegasjonene	står	selv	for	
kostnader	til	transport	og	forpleining.	Det	gjøres	en	grundig	screening	for	å	sikre	at	de	som	
kommer	har	et	business-perspektiv.	Ca.	170	delegasjoner	tas	i	mot	hvert	år,	og	besøkene	
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skal	være	minimum	1	dag	–	helst	2	dager.	Det	legges	opp	program	bestående	av	besøk	til	
anlegg	og	med	presentasjoner	fra	ulike	aktører,	på	samme	måte	som	Green	Visits	gjør.	
Ansatte	i	SoG	deltar	ikke	selv	på	delegasjonens	program,	med	unntak	av	at	man	gjerne	gir	
presentasjoner	i	selskapets	besøkssenter.	SoG	har	for	øvrig	utarbeidet	en	rekke	”white	
papers”	som	beskriver	danske	løsninger,	kompetanse	og	bedrifter	innen	en	rekke	områder.	
Dette	materiellet	samt	powerpoint	presentasjoner	og	annet	tilbys	gratis	fra	SoGs	nettsted.	
	
Mange	av	delegasjonene	er	svært	interessert	i	å	høre	hvordan	man	har	klart	å	få	til	de	
grønne	løsningene	som	er	utviklet	og	implementert	i	Danmark.	Dette	er	dermed	stort	sett	
alltid	en	del	av	det	bildet	som	SoG	presenterer	for	delegasjonene.	Enten	ved	at	SoG	selv	gir	
overordnede	presentasjoner,	eller	at	man	inviterer	inn	eksperter.	Departementet	som	eier	
av	SoG	står	bak	mange	av	de	politiske	ambisjoner	og	strategier	som	ligger	til	grunn	for	de	
løsningene	man	viser	fram,	og	således	blir	dette	en	viktig	del	av	fortellingen	man	gir	de	
besøkende.		
	
State	of	Green	anser	at	eksport	av	systemkunnskap	har	et	stort	potensial,	men	at	det	er	
svært	vanskelig	å	få	til.	SoG	anser	at	de	selv	ikke	har	noen	mulighet	i	å	arbeide	for	å	øke	
eksporten	på	dette	området,	annet	enn	å	presentere	
systemløsninger	og	synliggjøre	dansk	industri	på	den	
måten.	Man	har	forsøkt	å	selge	inn	kompetanse	om	
byplanlegging,	men	også	det	er	vanskelig.		
	

5.2.1 Eksempel:	Clean	Solutions	
Clean,	den	danske	klyngen	for	fornybar	energi	og	
miljø,	har	gjennomført	et	prosjekt	for	å	se	på	
eksportmulighetene.	Som	en	følge	av	dette	ble	Clean	
Solutions	etablert	som	et	3-årig	non-profit	prosjekt	i	
2015	[CLEAN	SOLUTIONS].	Assistanse	fra	Clean	
Solutions	er	gratis	og	prosjektet	støttes	av	Danske	
Industrifondet,	med	det	primære	målet	å	fremme	
dansk	grønn	eksport.	
	
Clean	Solutions	tar	sikte	på	å	øke	eksporten	av	danske	
grønne	løsninger	ved	å	hjelpe	danske	selskaper	til	å	
inngå	partnerskap	for	å	levere	ekspertise	i	form	av	
komplette	innovative	pakkeløsninger	for	utenlandske	
kunder.	Clean	Solutions	bidrar	med	verktøy	og	
kunnskap	som	skal	til	for	å	levere	komplekse	
nøkkelferdige	prosjekter.	De	kan	også	kjøre	prosessen	
fra	idé	til	sluttkontrakt.		
	
Det	er	utviklet	et	sett	med	verktøy	som	kan	benyttes	i	
ulike	ledd	i	salgsprosessen.	Dette	inkluderer	maler,	
manualer,	økonomiske	og	kommersielle	guider,	som	
er	tilgjengelig	fra	nettsiden	www.cleansolutions.dk.		
Clean	Solutions	hjelper	aktører	med	å	inngå	det	
riktige	partnerskapet,	utvikle	prosjektet,	levere	og	implementere	løsningen	og	å	sikre	
skreddersydd	finansiering.	Bak	Clean	Solutions	står	danske	organisasjoner	som	

Clean	Solutions	eksempel	
	
Bridgeport,	Connecticut	
Implementation	of	a	low-
temperature	heating	and	cooling	
system	
	
The	implementation	of	a	low-
temperature	heating	and	cooling	
system	in	Bridgeport,	Connecticut,	
USA,	has	made	the	city	a	frontrunner	
in	clean	and	efficient	energy	
production	that	many	other	cities	in	
the	U.S.	are	now	looking	at.	A	
partnership	consisting	of	the	Danish	
companies	ABB,	Logstor,	Alfa	Laval,	
Kamstrup,	OE3i,	Damgaard	
Rådgivende	Ingenører	and	others,	
working	closely	with	the	investor,	
came	up	with	the	right	technical	
solutions	and	financing	package	to	
make	this	project	a	success.	Clean	
Solutions	contributed	to	the	project	
by	driving	the	process	from	the	
concept	phase	until	the	project	was	
developed	and	then	delivered	to	the	
partners	for	the	final	contract	
signing.	
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representerer	hele	den	danske	cleantech-sektoren	innenfor	vann,	energieffektivitet	og	
fjernvarme	og	avfall.			
	
Prosjektet	Clean	Solutions	ble	avsluttet	i	2018,	og	blir	ikke	videreført.	Samarbeidsmodellen	
som	Clean	Solutions	bygger	på	vil	primært	fungere	som	et	verktøy	for	CLEANs	og	andre	
organisasjoner	arbeid	med	eksport	av	systemløsninger.	Videre	vil	partnerne	fortsette	
tilrettelegging	av	prosjekter	for	systemeksport	gjennom	gjensidig	informasjonsutveksling.	I	
tillegg	vil	både	samarbeidsmodellen	og	verktøykassen	danne	grunnlaget	for	videre	arbeid.		
	

5.3 Eksempel:	Cambi	AS	
Cambi	AS	er	en	av	aktørene	som	gjerne	trekkes	fram	når	det	gjelder	teknologiske	løsninger	
vi	er	stolte	av	å	ha	utviklet	og	implementert	i	Osloregionen.	Cambi	er	global	leverandør	av	
termisk	hydrolyse,	avanserte	biogassløsninger	for	avløpsslam	og	organisk	avfallshåndtering.	
Selskapet	har	levert	løsninger	i	Norge	og	internasjonalt,	blant	annet	Romerike	
Biogassanlegg	(RBA)	på	Esval	for	Oslo	kommune,	Drammen,	Lillehammer,	Manchester,	
Beijing	og	Washington	DC	for	å	nevne	noen.		
	
RBA	ble	levert	som	en	nøkkelferdig	løsning,	og	hadde	underleverandører	i	prosessen.	Det	ga	
noen	utfordringer,	og	Cambi	har	lært	en	del	av	denne	leveransen	som	har	gjort	senere	
leveranser	enklere	og	mer	kostnadseffektive.	Offentlig	–	privat	samarbeid	(OPS	/	PPP)	anses	
som	en	viktig	i	denne	typen	prosjekter.	Internasjonalt	etableres	biogassanlegg	først	og	
fremst	knyttet	til	håndtering	av	slam	fra	kloakk,	mens	vi	i	Norge	har	mer	avanserte	og	
komplekse	anlegg	som	også	tar	matavfall	[CAMBI].		
	
Cambi	har	ambisjoner	om	vekst,	og	ønsker	å	ta	et	større	ansvar	for	leveranser	også	
utenlands.	Det	innebærer	planlegging-	og	designfasen,	men	også	å	stå	for	leveranse	av	flere	
komponenter	og	løsninger	inn	i	det	overordnede	systemet	som	er	viktig	for	at	Cambis	
teknologi	skal	fungere	optimalt.	Blant	nye	markeder	som	det	arbeides	med	er	Sør-Afrika	og	
India.	Potensialet	i	disse	landene	er	stort.		
	
Når	det	skal	leveres	anlegg	til	større	byer	må	det	først	etableres	en	masterplan	for	hvordan	
dette	skal	gjøres.	Cambi		forsøker	å	bidra	på	et	så	tidlig	tidspunkt	som	mulig	slik	at	
spesifikasjoner	for	anskaffelser	best	mulig	passer	med	deres	løsning.	Det	er	begrenset	i	
hvilken	grad	man	får	til	dette.	Cambi	ser	et	stort	potensial	i	å	kunne	samarbeide	med	norske	
aktører	om	å	vinne	kontrakter	internasjonalt.	Det	gjelder	både	med	konsulenter	og	andre	
leverandørbedrifter.	Den	norske	Vannklyngen	–	Smart	Water	Norway	–	er	en	viktig	aktør	i	
en	slik	sammenheng	mener	Cambi.		
	
Cambi	ser	gjerne	at		Green	Visits	arbeider	proaktivt	for	å	invitere	delegasjoner	med	”de	
riktige”	menneskene	fra	relevante	regioner	i	verden.	Ordfører	og	ledelsesnivå	i	kommuner	
og	regioner	er	viktige,	og	deres	nivå	må	matches	når	de	kommer	på	besøk	til	Norge.	
Besøksprogram	bør	planlegges	sammen	med	aktørene.	Samarbeid	med	Innovasjon	Norge	og	
deres	utekontor	er	viktig,	da	det	kan	løfte	delegasjoner	opp	på	et	høyere	nivå	blant	annet	
ved	å	invitere	fra	ambassaden	og	Innovasjon	Norge	i	felleskap.	Samarbeidet	med	Innovasjon	
Norge	og	utekontorene	er	én	av	måtene	vi	i	Green	Visits	har	fokus	på	for	nettopp	å	få	gode	
delegasjoner	til	Osloregionen.		
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6 Forslag	til	tiltak	for	eksport	av	systemkunnskap	
Kontakten	med	de	svenske	og	danske	aktørene	viser	at	eksport	av	systemkunnskap	der	
vurderes	til	å	ha	et	stort	potensiale.	Det	vi	har	kalt	Eco	Governance	står	høyt	på	agendaen	
for	hva	de	besøkende	delegasjonene	ønsker	å	lære	mer	om.	Det	er	få	andre	land	som	har	den	
kombinasjonen	av	velregulerte	samfunn,	høye	politiske	ambisjoner	med	hensyn	til	energi	og	
klima,	godt	offentlig	og	privat	samarbeid	og	kort	veg	mellom	politikere,	næringsliv	og	
organisasjoner	forhold	til	å	kunne	påvirke	de	beslutninger	som	tas	gjennom	innspill	og	
dialog.	Samtidig	er	vi	i	Skandinavia	kjent	for	å	være	tidlig	ute	når	det	gjelder	å	ta	prøve	ut	ny	
teknologi	og	ta	i	bruk	nye	løsninger.	Kombinasjonen	av	dette	gjør	at	vi	har	mye	å	vise	fram	
og	mye	å	lære	bort.		
	

6.1 Stort	potensial	–	men	utfordrende	
Potensialet	er	altså	stort	for	å	kunne	eksportere	kompetanse	og	kunnskap	på	et	overordnet	
nivå,	men	det	har	vist	seg	krevende	å	få	til.	Implementering	av	teknologi	og	avanserte	
løsninger	henger	sammen	med	hvor	godt	samfunnet	er	i	stand	til	å	legge	til	rette	for	bruk	av	
teknologien.	Det	er	krevende	å	få	til	biogassproduksjon	av	matavfall	dersom	man	ikke	har	
en	kultur	for	at	innbyggerne	selv	sorterer	og	kaster	avfallet	på	en	måte	som	gjør	effektiv	
innsamling	og	behandling	mulig.	Det	kan	derfor	være	snakk	om	lange	prosesser	før	man	
kommer	til	implementering	av	teknologi.		
	
Danmark	kjennetegnes	med	godt	strukturerte	opplegg	når	det	gjelder	å	fremme	dansk	
cleantech	internasjonalt.	Klyngen	Clean	samler	grønne	bedrifter	over	hele	Danmark	og	har	
mer	enn	50	ansatte.	Clean	er	én	av	aktørene	bak	Clean	Solutions	som	er	et	interessant	
prosjekt	når	det	gjelder	å	fronte	helhetlige	løsninger	og	hjelpe	bedriftene	til	internasjonale	
kontrakter.		
	
I	Sverige	har	man	forsøkt	å	samle	aktører	til	et	konsortium	som	kan	stå	for	leveransen	av	
biogassløsninger	gjennom	hele	verdikjeden.	Det	er	for	eksempel	kostnadsberegnet	et	
komplett	anlegg	som	skal	levere	biogass	til	50	busser	i	Kina	til	150	millioner	SEK.	Det	finnes	
potensial	for	langt	større	anlegg	i	Kina.	For	å	kunne	være	rustet	for	en	slik	leveranse	må	man	
ha	med	en	bedrift	som	kan	ta	et	særskilt	ansvar,	og	man	må	ha	avtale	med	
finansinstitusjoner	både	for	å	håndtere	risiko	og	beløp	i	den	størrelsen	det	er	snakk	om.	
	

6.2 Leverandørkonsortier		
Leverandørkonsortier	kan	være	en	god	mulighet	som	Osloregionen	(og	Norge)	kan	arbeide	
for	å	få	på	plass.	På	flere	områder	har	vi	det	som	skal	til	for	å	lykkes,	blant	annet:		

• Konsulentselskaper	med	kunnskap	som	er	viktig	i	planlegging,	anskaffelse	og	
gjennomføring.		

• Teknologibedrifter	som	kan	levere	kritiske	deler	av	en	systemløsning.	
• Finansinstitusjoner	som	kan	stille	kapital	til	rådighet.		

	
Ved	å	samle	konsulenter,	leverandørbedrifter,	finansaktører	og	andre	i	konsortier	får	man	
utnyttet	systemkunnskap	samtidig	som	bedriftenes	produkter	og	løsninger	fremmes.		
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Vi	har	sett	på	noen	områder	der	det	bør	være	mulig	å	etablere	konsortier.	I	noen	tilfeller	vil	
man	ha	med	bedrifter	fra	andre	deler	av	Norge	og	kanskje	fra	utlandet.	Men	på	flere	
områder	har	vi	aktører	i	Osloregionen	som	kan	dekke	hele	spekteret	som	konsortiet	
behøver.	Vi	har	nedenfor	nevnt	eksempler	på	aktører	innen	noen	av	områdene.	Listen	er	
selvsagt	ikke	uttømmende.	
		

6.2.1 Avfall	i	sirkulær	økonomi	
Dette	er	et	område	hvor	Osloregionen	har	tydelige	politiske	ambisjoner	og	lenge	har	
arbeidet	med	kretsløpsbasert	avfallshåndtering.	Her	har	vi:	

• Offentlige	mål	og	beslutningsprosesser.	Flere	konsulentselskap	har	kompetanse,	men	
kan	man	også	utnytte	den	politiske	kompetansen,	eller	fylker	og	kommuners	
administrative	nivå?	

• Systemkompetanse	(Multiconsult,	Asplan	Viak,	COWI	etc),		
• Innsamling	av	avfall,	fra	sortering	hjemme	til	avanserte	avfallssug	etc	(EnviroPac,	

Infinitum,	Envac	Norge)	
• Avfallshåndtering	og	sortering	(Tomra	etc),		
• Biogassproduksjon	(Cambi,	Antec	biogass,	Lindum	etc),		
• Biogass	anvendelse	til	transport	(AGA,	Air	Liquide	Skagerak	etc),		
• Evt	anvendelse	av	biogjødsel	
• Evt	anvendelse	av	biogass	til	produksjon	av	hydrogen,	for	eksempel	som	drivstoff	til	

transport	
	

6.2.2 Hydrogen	til	transport	
Utslippsfri	transport	er	et	område	som	også	får	stor	oppmerksomhet,	og	hvor	Norge	er	i	en	
særstilling	internasjonalt.	Det	gjelder	først	og	fremst	for	batterielektriske	lette	kjøretøy,	
hvor	det	sannsynligvis	også	er	et	potensiale,	men	hvor	vi	i	Norge	og	Osloregionen	ikke	har	
fått	fram	en	leverandørindustri	av	stor	betydning.	Når	det	gjelder	hydrogen	synes	det	å	
være	større	muligheter	for	industriutvikling,	og	vi	bruker	derfor	dette	som	eksempel.		
	
EU-prosjektet	HyLAW	har	studert	barrierer	for	introduksjon	av	hydrogen	i	Europa.	Det	
gjelder	strukturelle,	operasjonelle,	økonomiske	og	regulatoriske	barrierer.		Landene	er	
rangert	i	henhold	til	disse,	og	det	er	gitt	en	sammenlagt	vurdering.	Her	kommer	Norge	best	
ut,	foran	Danmark,	Tyskland	og	Sverige	[HyLAW].	Vi	har	flere	aktører	som	samarbeider	i	
dag	og	som	har	potensial	for	internasjonale	systemleveranser.		
	

• Virkemidler	og	insentiver	–	hvorfor	er	Norge	så	langt	framme?	(TØI,	
konsulentselskap)		

• Hydrogenproduksjon	-	elektrolyse	(Nel	Hydrogen)	
• Distribusjon	av	hydrogen	(Hexagon,	Umoe,	Uno-X),	
• Hydrogenstasjoner	(Nel	Hydrogen,	Uno-X)	
• Sikkerhet	og	risiko	(DNV	GL,	Lloyds	Register	og	andre)	
• Implementering	av	flåteprosjekter	(SINTEF,	IFE,	konsulenter)	

	
Ser	man	på	hydrogen	til	maritim	transport	er	potensialet	minst	like	stort,	hvis	man	ser	på	
hele	Norge.	Her	har	Norge	en	sterk	maritim	industri	som	også	kan	levere	fartøyene.	Her	er	
det	allerede	etablert	et	selskap	i	Osloregionen	som	tar	seg	av	større	deler	av	en	
systemleveranse.	Hyon	AS	er	eid	av	Nel	Hydrogen,	Hexagon	og	svenske	PowerCell.	Hyon	
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leverer	systemløsninger	rettet	mot	maritim	industri,	og	er	blant	annet	aktuell	i	flere	av	de	
nye	Pilot-E	prosjektene	hvor	hydrogen	skal	benyttes	på	ulike	skip.		
	

6.2.3 Bygg	
Osloregionen	har	en	rekke	bygg	og	etter	hvert	bydeler	hvor	reduksjon	av	klimagass	er	satt	i	
fokus	sammen	med	arkitektur	med	høy	kvalitet.	FutureBuilt	er	Osloregionens	
utstillingsvindu	for	de	mest	ambisiøse	aktørene	i	byggenæringen.	Green	Visits	samarbeider	
med	FutureBuilt	og	også	med	Grønn	Byggallianse,	som	har	som	formål	er	å	være	den	
viktigste	norske	katalysatoren	for	en	bærekraftig	bygg-	og	eiendomssektor.		
	
Det	er	stor	internasjonal	interesse	for	hva	som	gjøres	i	Norge	på	dette	området,	og	også	her	
hvordan	dette	er	en	del	av	de	overordnede	politiske	målsettinger	og	strategier.	Bygg	har	en	
kobling	til	mobilitet,	avfallshåndtering	og	energiproduksjon,	og	har	således	kobling	til	
mange	bransjer	utover	arkitektur	og	design.	Vi	har	attraktiv	kunnskap	på	alle	områder	i	
Norge,	fra	anerkjente	arkitekter	til	bedrifter	som	kan	levere	massiv-tre	som	byggemateriale,	
bygningsintegrerte	solceller	etc.		
	
Powerhouse	viser	hva	man	kan	få	til	ved	å	samle	viktige	aktører	tidlig	i	en	prosess.	Det	
første	Powerhouse	ble	realisert	på	Kjørbo.	Etter	hvert	har	det	kommet	flere	rundt	omkring	i	
Norge.	De	er	gode	eksempler	på	hva	man	kan	oppnå	ved	å	samle	konsortier	i	innsalg	til	
større	internasjonale	systemleveranser.		
	

6.2.4 Solenergi	
Solenergiklyngen	er	en	av	klyngene	som	har	stort	fokus	på	internasjonalisering.	Blant	annet	
er	det	etablert	ulike	grupper	der	aktørene	arbeider	sammen	om	leveranser	internasjonalt.	
En	av	gruppene	er	Off-Grid,	hvor	man	samarbeider	med	fokus	på	Afrika.	En	annen	gruppe	
arbeider	med	flytende	sol,	med	blant	annet	Asia	som	et	viktig	marked.	I	dette	arbeidet	er	
konsulentselskaper,	teknologileverandører	og	finansmiljøene	involvert.		
	
Solenergiklyngen	samarbeider	med	andre	klynger	og	organisasjoner	for	å	bidra	til	eksport	
av	løsninger	hvor	sol	inngår	i	et	fornybart	energisystem.	Kombinasjonen	sol	og	hydrogen	er	
ett	eksempel,	der	solenergi	kan	brukes	til	produksjon	av	hydrogen	for	lagring	av	energi.	
Dette	er	svært	aktuelt	i	deler	av	verden	med	hvor	utbygging	av	desentrale	løsninger	vil	være	
en	god	løsning,	og	her	har	Norge	aktører	som	kan	levere	systemløsninger.	Noen	prosjekter	
er	alt	under	implementering	i	Norge,	og	kan	være	showcase	for	hvordan	dette	kan	etableres	
internasjonalt.		
	

6.2.5 Kapital	som	viktig	ressurs	
Et	viktig	fortrinn	vi	i	Norge	har	er	tilgang	på	risikokapital	som	kan	hjelpe	norske	
virksomheter	i	konkurransen	internasjonalt.	Dette	en	vesentlig	brikke	i	arbeidet	med	
eksport	av	norske	løsninger.		
	
Norfund	har	som	mål	å	investere	i	land	der	vi	kan	få	størst	effekt.	I	land	der	privat	sektor	er	
svak	og	tilgangen	til	kapital	er	liten.	Dette	er	hovedsakelig	i	Afrika	sør	for	Sahara,	men	også	i	
enkelte	land	i	Sørøst-Asia	og	Mellom-Amerika.	Norfund	kan	bidra	med	egenkapital	og	lån,	i	
noen	tilfeller	også	til	små	og	mellomstore	bedrifter.		
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GIEK	–	Garantiinstituttet	for	eksportkreditt	-	kan	stille	garantiene	for	eksport	av	norske	
varer	eller	tjenester,	eller	hvis	en	eksporttransaksjon	på	annet	vis	fremmer	norsk	
verdiskaping.		GIEK	kan	avhjelpe	finansieringsbehovet	både	til	eksportør	og	til	kjøper.	
Eksportfinansieringen	kan	dekke	både	politisk	og	kommersiell	risiko	for	eksport	til	de	fleste	
land	i	verden.	
	
Utover	dette	har	Innovasjon	Norge	noen	låneordninger	for	de	som	ønsker	å	satse	
internasjonalt,	og	også	rådgivningstjeneste	knytte	til	dette.	Dette	synes	imidlertid	å	være	
rettet	mot	enkeltbedrifter.		
	
Å	tiltrekke	seg	private	investorer	har	blitt	et	viktig	fokus	for	blant	andre	klyngene.	Mens	
man	tidligere	snakket	om	Triple	Helix	har	man	nå	utvidet	fokuset	til	Penta	Helix,	som	i	denne	
sammenhengen	i	tillegg	til	industri,	akademia	og	det	offentlige	også	omfatter	innovatører	og	
investorer.	Et	interessant	eksempel	er	den	nye	inkubatoren	Energy.Invented	på	Fornebu	
som	åpner	i	april	2019.	Denne	nye	satsingen	er	blitt	til	gjennom	et	samarbeid	mellom	
Solenergiklyngen,	Subsea	Valley	og	Kjeller	Innovasjon,	med	økonomisk	støtte	fra	Regionalt	
Innovasjonsprogram	i	Oslo	og	Akershus.	Målet	med	inkubatoren	er	å	skape	et	økosystem	
som	knytter	sammen	innovatører,	industri,	forskning	og	investorer	–	både	nasjonalt	og	
internasjonalt	–	for	å	utvikle	fremtidens	energiløsninger.	Et	slikt	miljø	bør	også	kunne	
utnyttes	for	å	mobilisere	aktører	til	samarbeid	om	eksport	av	systemløsninger.		
	

6.2.6 Klyngenes	rolle	
Klyngene	har	en	viktig	rolle	i	arbeidet	med	næringsutvikling,	innovasjon	og	
internasjonalisering.	Mye	av	midlene	fra	virkemiddelapparat	formidles	gjennom	klyngene,	
og	de	har	med	det	potensial	til	å	bidra	med	tilrettelegging	for	aktørene	i	sin	bransje.	
Solenergiklyngen	og	Subsea	Valley	er	nevnt	som	et	eksempel	over,	i	tillegg	er	det	flere	andre	
som	arbeider	innenfor	relevante	områder	i	Osloregionen.	NCE	Energy	Technology,	NCE	
Smart	Energy	Markets,	NCE	Systems	Engineering	og	Vannklyngen	er	noen	av	disse.		
	
Klyngene	representerer	i	ulik	grad	aktører	utenfor	sitt	kjerneområde.	For	å	samarbeide	om	
etablering	av	konsortier	for	å	tilby	større	systemleveranser	kan	det	være	nødvendig	å	
samarbeide	med	aktører	i	andre	klynger	eller	bransjer.	Det	er	verdt	å	se	nærmere	på	
hvordan	dette	fungerer	i	dag,	og	hva	som	skal	til	for	å	fasilitere	dette	bedre.	Noen	
virkemidler	kan	kanskje	rettes	spesielt	mot	å	fasilitere	et	slikt	samarbeid.		
	

6.2.7 Leverandørkonsortier	-	konkrete	forslag	til	tiltak	
Vi	forslår	følgende	tiltak:	

1. Sammen	med	utvalgte	klynger	bør	det	gjøres	et	arbeid	for	å	identifisere	muligheter	
for	å	etablere	konsortier	innen	ulike	av	Osloregionens	styrkeområder.		

a. Hva	er	potensialet	for	å	øke	eksportmuligheten	ved	å	legge	til	rette	for	
etablering	av	konsortier?	

b. Hva	er	barrierene	for	å	få	etablert	slike	konsortier?	
c. Hva	er	generisk	og	hva	er	bransjespesifikt	med	hensyn	til	slike	konsortier?	

Det	vi	kan	kalle	generisk	er	typisk	de	politiske	ambisjonene	og	kunnskapen	
om	vår	organisering	av	samfunnet,	politiske	ambisjoner	og	offentlig-privat	
partnerskap.	I	tillegg	mener	vi	at	tilgang	på	risikokapital	og	måten	et	slikt	
fortrinn	kan	utnyttes	i	denne	sammenhengen	kan	anses	som	en	lik	
problemstilling	for	alle	områder.		
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2. Stille	til	rådighet	virkemidler	for	at	klyngene	og	evt	andre	aktører	kan	arbeide	for	å	få	
på	plass	samarbeid	for	test	av	et	slikt	konsept.	Det	behøver	ikke	handle	om	store	
midler,	men	man	må	fasilitere	prosessen	og	at	noen	kan	gjøre	jobben	på	tvers	av	og	i	
samarbeid	med	de	utvalgte	klyngene.	Klyngene	bør	invitere	fritt	inn	slik	at	alle	
aktører	har	mulighet	til	å	engasjere	seg.	Virkemidlene	vil	på	den	måten	ikke	bidra	til	
noen	konkurransevridning.	

3. Utprøving	av	konseptet	på	2-3	områder.	Det	bør	være	mulig	å	finne	arenaer	og	
konkrete	internasjonale	anbud	hvor	man	kan	teste	ut	konseptet.		

4. Et	slikt	samarbeid	krever	langsiktighet.	Man	må	forvente	at	det	tar	tid	å	etablere	
konsortier	og	ikke	minst	å	gjøre	framstøt	internasjonalt.				

5. Green	Visits	kan	bidra	i	synliggjøring	og	tilrettelegging	for	besøk	fra	delegasjoner	i	
forbindelse	med	å	fremme	konsortiene.		

	

6.3 Informasjon	og	kommunikasjon	
En	relativt	enkel	måte	å	øke	fokuset	på	norsk	systemkunnskap	er	å	synliggjøre	dette	på	
ulike	måter.	Her	har	vi	følgende	forslag	til	tiltak.		
	

6.3.1 The	Explorer	
The	Explorer	viser	i	dag	fram	konkrete	norske	bærekraftige	løsninger	(Solutions).	Totalt	er	
det	116	som	er	vist	fram	pr	1.	februar	2019.	Alle	disse	synes	å	være	konkrete	produkter	
eller	enkeltløsninger,	men	ingen	systemløsninger.	Plattformen	er	et	godt	tiltak	for	å	
promotere	norsk	teknologi	og	norske	bedrifter.	Men	kanskje	burde	også	mer	helhetlige	
systemløsninger	vært	presentert?	På	en	del	områder	er	det	nettopp	det	som	gjør	oss	unike,	
og	som	vil	øke	nysgjerrigheten	for	norske	løsninger.			
	

6.3.2 Green	Visits	
Green	Visits	nettside	fokuserer	i	dag	på	bedrifter	og	besøksobjekter.	Vår	strategi	er	å	vise	
fram	bedriftene	ved	å	la	delegasjonene	besøke	anlegg	hvor	teknologien	er	i	bruk	og	der	de	er	
satt	inn	i	en	sammenheng	som	gir	besøket	en	ekstra	verdi	for	kunden.	Vi	har	i	dag	ingen	
systemløsninger	eller	konsortier	synlige	på	våre	sider.	Dette	kan	imidlertid	være	en	
mulighet.	Vi	tror	at	dette	kan	ha	en	god	effekt	når	det	gjelder	hva	man	faktisk	kan	få	ut	av	
besøkene	som	kommer	med	hensyn	til	næringsutvikling.		
	
Vår	erfaring	så	langt	er	at	oppfølging	etter	besøk	er	krevende.	Det	er	også	erfaringene	i	
Sverige	og	Danmark.	Det	kan	ha	flere	årsaker.	Dersom	det	er	konsortier	som	presenteres	
under	besøket	kan	man	anta	at	det	vil	være	flere	aktuelle	oppfølgingspunkter,	og	at	det	også	
fra	konsortiets	side	vil	være	lettere	å	ta	følge	opp	i	etterkant.	Vi	har	konkludert	med	at	
Green	Visits	som	organisasjon	har	begrensede	muligheter	til	å	følge	opp	besøk	på	denne	
måten,	annet	enn	å	evaluere	hva	som	kom	ut	av	besøket.	Vi	anser	det	heller	ikke	for	vår	rolle	
å	gjøre	forretningsmessige	koblinger	på	den	måten.	Vi	skal	legge	grunnlaget	og	legge	til	rette	
ved	å	gi	de	besøkende	en	god	opplevelse	og	tilgang	til	relevant	informasjon	og	relevante	
bedrifter.		
	
Green	Visits	ønsker	å	utarbeide	informasjonsmateriell	som	kan	deles	ut	til	de	besøkende	og	
også	tilbys	på	nett.	State	of	Green	har	utarbeidet	meget	godt	slikt	materiell	og	i	tillegg	til	at	
det	er	profesjonelt	og	gir	et	godt	inntrykk	gir	det	også	informasjon	og	en	inngang	til	videre	
oppfølging.	På	dette	området	har	vi	noe	å	lære	av	våre	danske	venner.	
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