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1. Om klyngeprosjektet   

Solenergiklyngen ønsker å etablere et klyngeprosjekt under Arena for å videreutvikle en nasjonal 
næringsklynge for solenergi. Norsk solenerginæring er i vekst, men har behov for et samlende miljø som 
bidrar til kompetanseløft på tvers, for å nå sitt potensial. Solkraft er et av Energi21-strategiens 6 
satsingsområder, som ble prioritert med bakgrunn i blant annet potensialet for verdiskaping ved utvikling 
av nasjonalt konkurransedyktig næringsliv gjennom leveranser til det internasjonale solkraftmarkedet. 
 
Formålet med Solenergiklyngen er å skape den nasjonale innovasjonsarenaen som er nødvendig for å 
utvikle norsk solenerginæring, øke verdiskapningen og stimulere til bærekraftig økonomisk vekst.   

Dette vil vi gjøre gjennom å bidra til å fjerne definerte barrierer og øke kompetansen, innovasjonstakten og 
samhandlingen, slik at klyngen kan oppnå en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt. På verdensbasis 
vokser bruken av solenergi i rekordfart. Også i Norge er veksten sterk, men installert kapasitet er fortsatt 
beskjeden. Det globale fokuset på bærekraft - og en prosess mot nullutslippssamfunnet - er i ferd med å 
endre spillereglene i energibransjen. Dette er godt nytt for den norske solenerginæringen, som leverer 
produkter med verdens laveste CO2-avtrykk innen sin bransje. I Norge har vi en sterk prosessindustri, i 
tillegg til ledende selskaper som leverer solkraftanlegg over hele verden. Det grønne skiftet, automatisering 
av prosesser og tilgang til ren energi i form av vannkraft, gir Norge mulighet til å ta en posisjon som 
leverandør av grønn energi og innovative løsninger til solenerginæringen. I Norge ser vi at offentlige innkjøp 
og virkemidler i stadig større grad fokuserer på bærekraftige løsninger. Nye bygningsdirektiver vil resultere i 
at nye bygg og store rehabiliteringsprosjekter etter 2020 i langt større grad enn i dag vil ta i bruk solenergi1. 
Dette legger veien åpen for et større hjemmemarked, en viktig faktor for å utvikle en konkurransedyktig 
norsk solenerginæring. 
 
Solklyngen består av en rekke aktører fra hele verdikjeden. Det geografiske tyngdepunktet er Osloregionen, 
med sterke noder i sør, nord og vest. I klyngen deltar både de store bedriftene som har en sterk 
internasjonal posisjon, og de små innovative oppstartsselskapene med spennende nye forretningsmodeller. 
I tillegg deltar sentrale forsknings- og utdanningsmiljøer. Med sterkere samhandling, samarbeid om 
kompetansebygging, innovasjoner og nye forretningsmodeller, vil klyngen bidra til fornyelse og vekst.  
ARENA-programmet vil med faglig og finansiell støtte bidra til å gi solenergiklyngen verdifull kraft. På den 
måten kan klyngeprosjektet bidra til bærekraftig vekst på flere måter: vekst for norsk solenerginæring, 
vekst i bruk av solenergi globalt, elektrisitet til utviklingsland og en reduksjon av negative konsekvenser fra 
lite miljøvennlig energibruk. Et Arenaprosjekt - med faste møteplasser og en metodikk for å generere og 
fange opp prosjektideer - vil bidra til å få frem flere gode samarbeidsprosjekter enn de vi har i dag, og bidra 
til et mer strategisk samarbeid konsentrert om å fjerne barrierer og utnytte muligheter. 
 

2. Informasjon om søker   

Kjernepartnerne i prosjektet består av; Elkem Solar v/Geir Ausland, Scatec/Scatec Solar v/Sven Røst, Eltek 
v/Ole J Sørdalen, Multiconsult v/Bjørn Thorud, Solenergi FUSEN v/Thor- Christian Tuv, Solcellespesialisten 
v/Carl-Christian Strømberg, Asplan Viak v/Peter Bernard. Alle har ledende posisjoner i sine virksomheter.  
Institutt for energiteknikk (IFE) v/ Sean Erik Foss, Glava Energy Center (GEC) v/Tommy Strömberg og 
Christer Bergerland (Fortum), Teknova v/Timothy C. Lommasson. Andre partnere: 41 bedrifter og 26 øvrige 
aktører, som beskrevet i vedlegg. Kontraktspartner: Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) avd. OREEC, postboks 
145, 2027 KJELLER. Prosjektledelse: Trine Kopstad Berentsen, prosjektleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm. 
trine@kunnskapsbyen.no Tlf: 930 14 801.  

 

3.Bakgrunn og utviklingsprosess 

Solenergiklyngen ble etablert i 2013 som et nettverksprosjekt med støtte fra Akershus Fylkeskommune. 
Aktørene så behovet for å styrke samarbeidet for å utvikle solenerginæringen i Norge. En styringsgruppe 
ble etablert med bedrifter i førersetet.  Arbeidet ble koordinert av OREEC (Oslo Renewable Energy and 

                                                           
1 Kilde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0031  

mailto:trine@kunnskapsbyen.no
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0031
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Environment Cluster) med IFE (Institutt for energiteknikk) som faglig ansvarlige. Ved bruk av møteplasser 
og arbeid med strategiske prosesser er det gjennom disse tre årene skapt et gryende tillitsforhold mellom 
aktørene, og dermed et godt grunnlag for videre utvikling. Å etablere klyngen har vært en omfattende 
prosess med bred involvering fra næringslivet, forskere, offentlige kunder og virkemiddelaktører. 
Bedriftene i nettverket hadde flere sammenfallende interesser og behov som for eksempel strategisk 
arbeid med kompetanse og bedre rammebetingelser. Man identifiserte også tidlig barrierer som ble fulgt 
opp; Studien om manglende kvalitet og innstrålingsdata2  ga bransjen økt kunnskap og nøyaktighet i 
produksjonsberegninger for solkraft. Man gjorde videre en kartlegging av kompetanse3, som tidlig ble 
identifisert som en viktig barriere. Den tredje kartleggingen var knyttet til barrierer i bygningsbransjen for å 
ta i bruk solenergi4. Dette ga ny kunnskap å bygge videre på. Klyngen har i økende grad samhandlet på flere 
områder, og gjennom møteplasser er det skapt sterk motivasjon og et tillitsforhold mellom aktørene som 
har vært avgjørende for nettverkets utvikling fram til i dag. Styringsgruppen besluttet i 2015 å starte 
arbeidet med å søke om å bli tatt opp i Arenaprogrammet. Nedenfor noen viktige aktiviteter i prosessen. 
 

 
 

4. Klyngens ressurser  

4.1 Klyngens kjernevirksomhet og avgrensning  

Bedriftene representerer et bredt spekter av fagområder og leverer på ulike nivåer i verdikjeden. Det 
internasjonale markedet vokser i rekordfart, og det er vanskelig å si hvilke nisjer som vil være de mest 
konkurransedyktige. Det er derfor viktig med en bredde i det videre arbeidet med klyngen. 

 
Figur 1. Verdikjeden og aktørbildet i solenerginæringen. Mens næringen tidligere stort sett besto av aktørene innen solmoduler og 
de som produserte silisium, ingots og wafere, har den sterke volumveksten gjort det mulig for nye aktører å komme på banen i 
andre deler av verdikjeden, som for eksempel solkraftverk og bygningsintegrerte solceller.  

                                                           
2 Manglende kvalitet og tilgjengelighet av solinnstrålingsdata utført av Kjeller Vinteknikk (2013) Resource mapping of solar energy 
An overview of available data in Norway 
3 Kartlegging av kompetanse (2013)utført av Norsk Solenergiforening Kartlegging av utdanningstilbud innen solenergi 
4 Barrierer og muligheter i byggebransjen utført av Multiconsult (2014) Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter 
innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge 

http://www.oreec.no/userfiles/files/KVT_OB_2013_R046_OREEC_Solressurskartlegging.pdf
http://www.oreec.no/userfiles/files/Rapport-kartlegging-utdanning-solenergi%20v%20final%281%29.pdf
http://www.oreec.no/userfiles/files/126303-RIEn-RAP-01-rev02-Barrierer%20og%20muligheter%20innen%20byggsektoren%20for%20%C3%A5%20ta%20i%20bruk%20solenergi%20i%20Norge%282%29.pdf
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Solenerginæringen er relativt fragmentert, og aktørene er spredt over hele landet. Derfor gir det mening 
med en nasjonal solklynge. Klyngen har sitt geografiske tyngdepunkt på Osloregionen, med aktører fra 
andre deler av Norge som noder med bedrifter fra Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik. 
Det er etablert et nært samarbeid med Glava Energy Center (GEC) i Arvika, Sverige. Dette er et testsenter 
som også anvendes av norske FoU-miljøer. Selv om tyngdepunktet er Osloregionen opplever vi at aktører 
reiser fra hele landet til møteplassene våre. Samtidig innser vi at avstand er en potensiell utfordring i 
samarbeidet. Denne vil vi løse, blant annet ved bruk av videokonferanser og livestreaming.  

Norsk solenerginæring består av om lag 60 
bedrifter som arbeider dedikert med solenergi. 
Totalt har disse i underkant av 1.000 ansatte5. 
Bedriftene i klyngen representerer ca. halvparten 
av de ansatte6 i solenergibedriftene, og et flertall 
av de største og viktigste bedriftene deltar. 
Således er klyngen en attraktiv arena for nye 
bedrifter. For øvrig representerer aktørene hele 
verdikjeden fra materialprodusenter til 
salg/systemleverandører, forsknings- og 
utdanningsaktører, finansieringsaktører og en del 
større kunder.  De sistnevnte er spesielt verdifulle 
som «krevende kunder» for å bidra til at norske 
bedrifter utvikler løsninger også for nasjonalt og 
internasjonalt marked.      Figur 2. Geografisk tyngdepunkt for klyngens satsing. 

 
4.2 Ressurser og relasjoner 
Klyngen består av et bredt partnerskap som har utviklet søknaden sammen. Kjernebedriftene har vært i 
førersetet i strategiprosessen og søknaden. Se mer utfyllende informasjon i vedlegg om partneromtale.  
 

Bedrifter og FoU-aktører i kjernegruppen 

Elkem Solar Produksjon av solcellesilisium. Kristiansand og Herøya. Agder. 

Scatec/Scatec 
Solar 

Scatec Solar utvikler, bygger, eier og drifter store solenergiparker. Scatec er en 
inkubator og utvikler nye selskap og løsninger. Har eierandeler i Scatec Solar. Oslo. 

Eltek  Produserer strømforsyningsenheter til ulike applikasjoner, også solenergi. Drammen. 

Multiconsult En av Nordens ledende innen rådgivning og prosjektering. Oslo 

Asplan Viak Et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Akershus 

FUSen Leverer komplette solkraftverk for næringsbygg og landbruk. Akershus 

Solcellespesialisten Prosjekterer, distribuerer og installerer solcelleløsninger til næring og privat. Østfold 

IFE Leder av FME på solenergi. Har egen solcellelab. Fagansvarlig i klyngen. Akershus 

GlavaEnergyCenter Samarbeidsarena for innovasjon, læring, utvikling og test. Arvika, Sverige 

Teknova Oppdragsforskning, teknologisk utvikling og innovasjon. Agder. 

 

Andre partnerbedrifter  

Accenture 
AEGA Solar 
Arntzen de Besche 
Dynatec Engieneering 
ECT 
Eidsiva 

Green Energy  
Herøya Industripark 
In Partner 
InnoS 
Irenewables 
Kjeller VInteknikk 

Norsk Solenergi 
Nordic Investment 
NOVAS 
OBOS prosjekt 
Otovo 
Ressurs og Miljø 

Sun-Net 
Sunergy 
Sweco Norge 
TEC Integrate 
Wen Energy 
X2 Innovation Center 

                                                           
5 Kilde: Multiconsult ved Bjørn Thorud. Tallene er hentet fra tallene hentet fra proff.no og intervjuer med utvalgte selskap.  
6 En gjennomgang av solbedrifter som er listet i kartlegging i Energi21 Fornyet strategi for FOU-D innen solkraft i Norge (2013) og i 

rapporten Exploiting gobal renewables energy growth, TIK, UiO i (2015) viser at 50% er med i klyngen. I tillegg er det andre 
bedrifter som ikke jobber direkte med solkraft.  
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eSmart Systems 
Enøkplan 
Fortum Markets 
E20SmartEnergi 
(Fredrikstad E) 
Gaia Solar 

Kube 
LOS Energi 
Lyse 
N Elkotek 
Home Control  

Solbes  
Solbære 
Solcellesystemer 
Solel  
STS Solar Technologies 

Zenika  
ÅF Reinertsen 

 
Andre partnere innen forskning og utdanning; UiO (Universitetet i Oslo), NMBU (Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet, Sintef Byggforsk, Høyskolen i Dalarna, Sverige, Norut (Northern Research 
Institute), UiA (Universitetet i Agder), UNIK (Universitetssenteret på Kjeller), UiT (Universitetet i Tromsø), 
Handelshøyskolen BI 
 
Utviklingsaktører vi samarbeider med; INTPOW, Kjeller Innovasjon, Akershus Teknologifond, Experis, 
Bellona, Zero, WWF, Energiråd Innlandet, Norsk Solenergiforening, Tretorget, Magnor Næringshage, 
Smartgridsenteret, NCE Smart Energy Markets, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, NVE, Enova. 
 
Offentlige aktører som har gitt Letter of Support; Omsorgsbygg Oslo KF, Klima- og energiprogrammet Oslo 
kommune, Akershus fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Hurdal 
kommune, Aurskog-Høland kommune, Kristiansand kommune. 
 
Andre klynger vi har avtalt å diskutere samarbeid  med7; GCE NODE, NCE Eyde, Arena Edtech, NCE Smart 
Innovation Østfold, Arena Design, Arena3. Her er det avtalt å se på potensielle innovasjonsløp sammen.  
Eksempler på dette er: offshore solinstallasjoner med NODE, innovasjon i prosessindustrien med Eyde og 
læringsteknologi med Edtech.  
 
4.3 Eksisterende samarbeid og relasjoner  
Solenergiklyngen har fungert som en møteplass for bransjen gjennom flere år. Det er bygget relasjoner, 
etablert samarbeid om prosjekter og arbeidet med ulike utfordringer i klyngen. Vi opplever at det både 
eksisterer sterke felles interesser og at bedriftene utfyller hverandre i verdikjede og kompetanse. Både 
bedrifter og forsknings- og utdanningsaktører har vært involvert i ulike samarbeidsprosjekter. Vi har for 
eksempel lykkes i å etablere et prosjekt innenfor ENERGIX programmet8. Som et resultat av 
klyngesamarbeidet ser vi også at flere av aktørene samarbeider om studentoppgaver og 
opplæringsaktiviteter. Flere kjernepartnerne samarbeider for eksempel med Multiconsult. Selskapet har 
bistått Fusen med design av flere solcelleanlegg og bistår også Eltek og Scatec med utvikling av 
demonstrasjonsanlegg for nye produkter. Samarbeidet har oppstått som resultat av våre møteplasser. Vi er 
derfor overbevist om at et Arenaprosjekt med faste møteplasser og en metodikk for å generere og fange 
opp prosjektideer vil bidra til å få fram flere gode samarbeidsprosjekter. Det er også ønskelig med et mer 
strategisk samarbeid om å fjerne barrierer og utnytte muligheter. Det er allerede etablert samarbeid med 
NMBU, IFE, BI med flere, som en del av nettverket. Klyngen ønsker også å videreføre samarbeidet med 
Kjeller Innovasjon om akseleratoren Techmakers9 og ved å bruke det nylig etablerte Oslo House of 
Innovation som en møteplass.  Utover klyngen kjenner vi ikke til andre møteplasser i Norge for 
solenergibransjen. Unntaket er Norsk Solenergiforening som samler bransjen en gang i året til 
Solenergidagen og gjennomfører enkelte kurskvelder, samt INTPOW Solar Day. Solenergiklyngen 
samarbeider med begge disse aktørene.  

4.4 Internasjonale ressurser og relasjoner 
Å hjelpe bedrifter med internasjonalisering blir en viktig oppgave for klyngen. Kjernepartnerne, blant annet 
Multiconsult, Eltek og Scatec vil bruke sine internasjonale nettverk slik at andre bedrifter kan få tilgang til 
nye markeder. Flere av kjernepartnerne har kontorer flere steder i Norge og i utlandet. OREEC er partner i 

                                                           
7 Flere av disse er det allerede etablert gode relasjoner til, og det er et gjensidig ønske om å se på samarbeidsmuligheter. 
8 Building Integrated Photovoltaics for Norway (BIPV Norway) ledet av IFE.  
9 OREEC er samarbeidspartner i Green Techmakers sammen med Kjeller Innovasjon og Kongsberg Innovasjon vår 2016 og har vært 
aktiv med rekruttering av solbedrifter, mentorer og industriaktører fra Solklynge nettverket.  
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International Cleantech Network, et nettverk av ledende klynger over hele verden. Gjennom disse klyngene 
kan norske aktører komme i kontakt med mulige samarbeidspartnere og kunder. OREEC vil også benytte sin 
deltakelse i den finske Nordic Innovation Accelerator (NIA) og svenske Cleantech Scandinavia for at 
bedrifter skal få møte kunder og investorer. Flere av aktørene deltar i ulike forskningsnettverk og EU-
nettverk, som også vil bli brukt til å finne partnere for internasjonale prosjekter. Klyngen har som mål å 
bidra til et Horizon2020- prosjekt i løpet av prosjektperioden10. Her har OREEC, institutter, universitetene 
og enkelte bedrifter erfaring og nettverk fra tidligere prosjekter å bygge på. Intpow har som formål å styrke 
grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i næringer knyttet til fornybar energi i Norge, gjennom fokusert 
internasjonal forretningsutvikling. Intpow er en viktig samarbeidspartner for Solenergiklyngen på dette 
området.  
 

5. Klyngens posisjon og videre utviklingspotensial 

5.1 Klyngenes posisjon  
Solenergiklyngen har gjennom sine tre år hatt som mål å styrke bedriftenes og bransjens innovasjonsevne 
og konkurransekraft gjennom møteplasser og samarbeid i prosjekter. Solenergiklyngen har tatt en aktiv og 
synlig rolle i utviklingen av næringen i Norge. Bedrifter har brukt klyngen som arena for å ta opp viktige 
problemstillinger og skape et engasjement for samarbeid om å løse utfordringer. Møteplassene har bidratt 
til nettverksbygging mellom bedrifter, FoU-institusjoner og offentlige aktører, og bidratt til å skape tillit 
mellom aktørene.  Solenergiklyngen har en meget god forankring blant dagens aktører i solenergimarkedet 
i Norge11.  
  
5.2 Utviklingstrender og potensial for fornyelse og verdiskapning  
Solenerginæringen internasjonalt har opplevd kraftig vekst over lang tid. Samtidig har en sterkt økende 
konkurranse medført pris- og kostnadsreduksjoner. Lave priser har igjen gitt sterk vekst i markedet, og 
solkraft er i dag konkurransedyktig med annen ny energiproduksjon i store deler av verden. Med denne 
utviklingen og modningen av solindustrien, ser man nye bedrifter som posisjonerer seg i markedet. 
Eksempler er Scatec Solar og Elkem Solar, som er ledende aktører i hver ende av verdikjeden (se fig 1 s 3). 
Spesielt ser man en stor endring i aktører nedstrøms, der det nå kommer til nye bedrifter som investerer i 
og utvikler solkraftanlegg både industriland og utviklingsland. Med det økende fokuset på miljø og 
bærekraft har Norge en unik posisjon til å levere produkter med de laveste CO2-avtrykket innen bransjen. 
 
Det er også et voksende marked for solkraftløsninger i Norge. Spesielt gjelder dette bygningsintegrerte 
løsninger som erstatter vanlig tak eller fasadeelementer. Denne utviklingen forventes å bli forsterket på 
grunn av reduserte kostnader og endringer i bygningsforskriftene («null-hus» og «plusshus»). Også 
markedet i EU forventes å vokse sterkt på dette området12. Installert kapasitet for solkraft i Norge er 
fortsatt svært lavt og ligger på ca. 15 MW. Til sammenlikning har Sverige en installert effekt på 160 MW og 
Danmark 790 MW. Årsaken til at Norge henger etter, er først og fremst høye kostnader for installasjon av 
anlegg, og mangel på offentlige virkemidler for å drive markedet i en tidlig fase. Omsetningen i norsk 
solenerginæring som helhet var 775 MNOK i 2014. 90 % av dette var eksportrettet13. Omsetningen er på vei 
opp, noe som understrekes av at Scatec Solar alene hadde en omsetning på 881 MNOK i 2015. Nye 
installasjoner på norske boligtak ble firedoblet fra 2014 til 201514. Med full kapasitetsutnyttelse vil Elkem 
Solar i Kristiansand ha årlig omsetning på mellom 650 – 800 MNOK. Verdiskapingen i underliggende 
verdikjeder øker også betraktelig. Vi har altså et økende hjemmemarked, og en sterk internasjonal satsing i 
noen nisjer. 
 

                                                           
10 To indentifiserte og aktuelle calls; Reducing the cost of PV electricity (Innovation Action, deadline May 2017) 
og Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes (Innovation Action, deadline May 2017) 
11 Se intervjuer med noen av partnerne og presseoppslag under OREEC/prosjekter/SolarEnergiNetwork 
http://www.oreec.no/sideu.php?tittel=PROJECTS&u=Solar%20energy%20Network 
12 Kilde: Asplan Viak v/Peter Bernhard. 
13 Dette er 2013 tall da blant annet Elkem ikke i drift. Elkem startet opp igjen i 2014 og står for en stor omsetning og ansatte som 
kommer i tillegg. https://www.regjeringen.no/contentassets/2c36d6161862496e8035170c98bf1106/omsetning-og-sysselsetting-i-den-

norskbaserte-fornybarnaringen_endelig-r....pdf 
14 Mot lysere tider – Solkraft i Norge fremtidige muligheter for norsk verdiskapning, av Accenture for WWF (2016) s9 

https://nordicinnovationaccelerator.com/
http://ccd.cleantechscandinavia.com/
http://www.oreec.no/sideu.php?tittel=PROJECTS&u=Solar%20energy%20Network
https://www.regjeringen.no/contentassets/2c36d6161862496e8035170c98bf1106/omsetning-og-sysselsetting-i-den-norskbaserte-fornybarnaringen_endelig-r....pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2c36d6161862496e8035170c98bf1106/omsetning-og-sysselsetting-i-den-norskbaserte-fornybarnaringen_endelig-r....pdf
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Klyngeprosjektet er tuftet på følgende utviklingstrekk- og muligheter videre: 

 Solenergi er den energiformen som har den høyeste investeringsveksten i verden i dag, en trend som 
synes å fortsette. 50% av alle energiinvesteringer internasjonalt frem mot 2025 vil være innenfor sol15. 

 Fremtidens energisystem blir fornybart og desentralt, og utnyttelse av solenergi vil stå i sentrum. Dette 
innebærer at eksisterende aktører må tilpasse seg en ny situasjon. I et tradisjonelt energisystem skjer 
fremstilling av elektrisitet i store kraftverk som går enveis fra produsent til konsument. I nær fremtid vil 
dette endres. Dagens konsumenter vil bli til såkalte «Prosumenter» med en rolle også som produsent 
av energi. Det vil ikke bare gjelde for enkeltpersoner, men også for bedrifter og byer. 

 Fremtidens byer vil produsere en betydelig del av energibehovet lokalt, og solenergi er en 
nøkkelteknologi. Politisk er denne utviklingstrenden allerede forankret i EUs bygningsenergidirektiv 
(2010/31/EU). Denne krever at alle nybygg fra 2020 skal være «nesten nullenergibygg» (NZEB). 

 I Norge betyr tolkningen av dette at det i 2019 vil være installert kapasitet på ca. 100 MW solkraft , og i 
2020 ca. 500 MW16. I dag er installert kapasitet ca. 15 MW. Norge har i dag ikke nok erfaring og 
kompetanse, og står dermed ikke godt nok rustet til å håndtere denne sterke veksten. 

 Markedet for solenergi åpner opp muligheter for nye teknologier og forretningsmodeller innen 
«Smarte-nett», energilagring, elbillading og desentralisert kraftproduksjon (frittstående fra 
infrastrukturen/strømnettet).  

 Alle energimarkeder i verden står foran en «grønn omstilling»; både utviklede energimarkeder som skal 
omstilles fra fossile energikilder til fornybare energikilder, og nye energimarkeder som skal foreta 
viktige og langsiktige teknologivalg med hensyn til energiproduksjon og utvikling av infrastruktur (nett).  

 Norsk næringsliv står foran en nødvendig «grønn omstilling». En mulighet for norsk næringsliv er derfor 
å utnytte behovet for «grønn omstilling» i internasjonale energimarkeder til en konkurransekraftig 
«grønn omstilling» av deler av norsk næringsliv. Grønn etterspørsel betyr en enorm markedsmulighet 
fremover. Norsk vannkraft gir produkter produsert i Norge verdens laveste CO2 avtrykk innen bransjen.  

 

Dette prosjektet vil bidra til å utvikle en næringsklynge med eksisterende og nye aktører innen flere deler 

av solenergi-verdikjeden, for norske og internasjonale markeder. Solenergiklyngen har identifisert fem 

markedsområder med vekstpotensial, hvor det skal etableres samarbeidsgrupper; 

 

 
Figur 3. Markedsområder som Solenergiklyngen skal arbeide med. 
 

Bærekraftig produksjon. Norge har en sterk stilling internasjonalt innen produksjon av silisium, ingots og 
wafere (se verdikjede fig 1 s3), et område som alt i dag gir betydelig verdiskaping her i landet. Elkem Solar 
besluttet nylig å starte produksjon i RECs gamle fabrikk på Herøya. Vi har i tillegg Norwegian Crystals og 
Norsun som har en sterke posisjoner her17. Solcelleproduksjon med lavt CO2-avtrykk blir et stadig viktigere 
konkurransefortrinn. Innovasjon i eksisterende produksjon er nødvendig for å imøtekomme stadig høyere 

                                                           
15 Bloomberg New Energy Finance; http://www.bloomberg.com/company/new-energy-outlook/ 
16 Kilde: Multiconsult. Basert på rapport levert til kunde. Innovasjon Norge kan få innsyn i denne ved å kontakte Bjørn Thorud.  
17 Vi vil arbeide for å rekruttere Norwegian Crystals og Norsun, som er en del av Scatec-konsernet, til klyngen. 

http://www.bloomberg.com/company/new-energy-outlook/
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krav til ressurseffektivitet, redusert miljøbelastning og press på volum og pris. Samarbeidsgruppen ledes av 
Elkem Solar i samarbeid med Teknova og IFE.   

Bygningsintegrerte løsninger. Klyngen mener at bygningsintegrert solenergi er et område der norske 
aktører kan bidra med utvikling av nye, innovative løsninger. Denne teknologien må tilpasses bygg og 
krever skreddersøm, fleksibilitet og kunnskap i produksjonen, hvor norske selskaper er konkurransedyktige 
overfor volumprodusentene i Kina. Her åpnes et stort europeisk marked. Klyngens nettverk vil gi tilgang til 
internasjonale nettverk og «best practise». Målet er å bidra til utvikling av helt nye løsninger også for 
eksport. Samarbeidsgruppen ledes av Asplan Viak i samarbeid med FUSen og IFE. 

Mikrodistribusjon. Norge har lang tradisjon med bruk av solenergi på hytter og fyrlykter. Dette er en 
kompetanse det er viktig å bygge videre på. En stor del av verdens befolkning er uten elektrisitet. Her ligger 
det store vekstmuligheter, og vi har aktører i klyngen som leverer til dette markedet, blant annet Kube og 
Sunergy. Samarbeidsgruppen ledes av Eltek i samarbeid med Solcellespesialisten.  

Energisystemer. Økt selvforsyning i næringsbygg og boliger er et marked i vekst. Lagring er en stor 
utfordring. Vi har miljøer som jobber med utvikling av batteriteknologi og energilagring i hydrogen. Det skal 
etableres en hydrogenstasjon på Kjørbo i samarbeid med Asplan Viak, der overskuddsstrøm fra 
solenergianlegget skal brukes til å produsere hydrogen til biler. Strømmen brukes også til å lade elbiler. 
Flere aktører arbeider på disse områdene, og energilagring blir en viktig faktor i den videre utviklingen i 
bruk av solenergi. Samarbeidsgruppen ledes av Multiconsult i samarbeid med Eltek.  

Energitjenester. Det må arbeides med effektivisering av prosesser i hele verdikjeden, fra prosjektering til 
montasje. Det ligger en stor markedsmulighet i å se på innovasjon i tjenester og finansieringsleddet. I følge 
Scatec Solar er omtrent halvparten av kostnaden til et solanlegg knyttet til finansieringskostnader. 
Samarbeidsgruppen ledes av Scatec i samarbeid med Multiconsult.  

5.3 Identifiserte barrierer og potensialet for vekst gjennom forsterket samarbeid 
Klyngen har identifisert flere barrierer. Noen kan man vanskelig gjøre noe med, som for eksempel lave 
norske strømpriser, troen på at norsk olje og gass vil være konkurransedyktig lenge, konservatisme, 
næringsnøytralitet, oppfatning av høy risiko og skepsis til endringer. Andre barrierer kan overvinnes 
gjennom styrket samhandling i klyngen. Nedenfor listes hvilke barrierer klyngen vil arbeide med, strategi 
for å løse disse, samt hva slags effekt vi kan forvente.  
 

Barriere Strategier og effektpotensial  

Svak samhandling 
mellom bedrifter og 
institutter 

Klyngen skal bygge en ”vi-kultur” og styrke tilliten mellom bedrifter og mellom 
bedrifter og institutter. Det skal gi et robust miljø for innovasjon og samarbeid 
om å skape nasjonale og internasjonale markedsmuligheter. 

Manglende FoUoI evne Klyngen skal øke bedriftenes kunnskap om FoU-virkemidler, arrangere 
prosjektverksted, initiere FoU-prosjekter og gi hjelp til å søke programmer. Det 
vil gi økt samarbeid mellom bedrifter og institutter, og øke innovasjonsevnen.  

Manglende  kunnskap 
om og i markedet  

Klyngen skal initiere markedsstudier, dele informasjon om nasjonale og 
internasjonale muligheter og trender. Det skal lages kurs for bestillere og 
installatører. Dette vil gi bedriftene bedre kunnskap om utviklingen og grunnlag 
for posisjonering, samt øke kompetansen til de som anskaffer løsninger. 

Manglende 
innovasjons-samarbeid 

Kostnaden for solenergi i Norge er for høy. Det er for lite kunnskap om 
innovasjon, og forretningsmodellene er svake. Klyngen skal legge til rette for 
samarbeid om nye prosjekter, etablere en metodikk for å fange opp ideer og 
lage møteplasser med investorer. Det vil gi en mer konkurransekraftig næring og 
større grad av innovasjon i hele verdikjeden.  

Svak posisjon Solenerginæringens omdømme i Norge er svakt. Det er behov for bedre 
rammevilkår og virkemidler for økt hjemmemarked. En viktig oppgave blir å 
bidra til at norske bedrifter vinner markedsandeler nasjonalt og internasjonalt. 
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6. Klyngeprosjektets mål, strategier og effektpotensial  

 

6.1 Visjoner om videre utvikling i 5 og 10 års perspektiv 

År 2021: 

Klyngen er etablert som en NCE, og er sterk drivkraft for nyskaping og vekst i norsk solenerginæring. 
Klyngen samler hele næringen og er landsdekkende, med omfattende internasjonalt samarbeid.   
Norge har styrket sin rolle som et attraktivt sted for teknologiutvikling og produksjon av silisium, ingoter og 
wafere for eksport til solcelle-produsenter; Norge har doblet produksjonen av silisium for solcelle-
industrien. Ny oppstart av produksjon av ingoter og blokker på Herøya er vellykket, og produksjonen i 
Norge er doblet fra 2012 da REC stengte fabrikken. Nye og kostnadseffektive teknologier for fremstilling av 
silisiumbaserte wafere er utviklet, og prøveproduksjon er startet i Norge. 
Norge er et attraktivt land for teknologiutvikling for solenergisystemer. Antall teknologiutviklere innen 
strømomformer-teknologi for solstrøm og energilagring er doblet. Nye konsepter for optimalisering av 
produksjon og bruk av solstrøm og solvarme er utviklet i Norge. Blant annet for integrasjon i bygg og for 
integrasjon og styring av solstrøm som en del av smart-grid.  
Norge er et attraktivt land for prosjektutvikling for solenergi. Antall prosjektutviklere i Norge for 
internasjonale solenergiprosjekter, både for større anlegg og mindre mikro/nano-nett, er økt med 30% 
Norge er et attraktivt land for installasjon av solenergi. Produksjonen av solstrøm i Norge er økt kraftig fra 
2016 i installert kapasitet og antall ansatte.  
 
År 2026: 
Solenergiklyngen er en komplett klynge med over 5000 ansatte innen teknologi, rådgivning, finansiering og 
engineering. Norge er et attraktivt land for teknologiutvikling og produksjon av silisium, ingoter og wafere 
for eksport til solcelleprodusenter. Norge har tidoblet produksjonen av silisium for solcelleindustrien. 
Produksjon av ingoter og blokker i Norge er femdoblet sammenliknet med volumet da REC stengte 
fabrikken i 2012. Produksjon av nytt, kostnadseffektivt konsept for wafere er etablert i Norge med en 
produksjon på over 1000MW. Norge er et attraktivt land for teknologiutvikling for solenergisystemer. 
Eksport av teknologi for solenergisystemer er over 10 milliarder kroner. Norge er et attraktivt land for 
prosjektutvikling for solenergi. Norge er et attraktivt land for installasjon av solenergi. Produksjonen av 
solbasert energi i Norge er over 1TWh og sysselsetter over 1000 personer. 
 
6.2 Prosjektets strategiske ide: Prosjektets konkrete bidrag til videre utvikling 

Selv om det finnes flere sterke norske aktører innen solenergi som hver for seg kan utnytte de positive 
trendene, er bransjen i Norge relativt fragmentert. Dermed vil synergier langs verdikjeden og mellom 
bransjen og myndigheter, som skal lage «kompetente» rammebetingelser, kunne bli minimale. Dette vil 
igjen kunne redusere tilfanget til - og veksten for - bransjen og dermed hemme den «grønne omstillingen».  
Prosjektets strategiske ide er derfor å gjøre det attraktivt for eksisterende og nye aktører å definere seg 
som en del av solenergiklyngen, for aktørene å etablere tillit til hverandre og dele kunnskap og erfaringer, 
og for internasjonale aktører å samarbeide med norske aktører. Det skal være attraktivt for myndighetene 
å legge til rette for videre vekst for næringen, økt eksport og hensiktsmessige rammebetingelser for 
produksjon og installasjon i Norge. Solenergiklyngens bidrag for å få disse ideene realisert, er i hovedsak å 
søke å møte de bransjeutfordringene som er nevnt i punkt 5.3. Et Arena klyngeprosjekt vil bidra sterkt til 
realiseringen. 
 
6.3 Prosjektets bidrag til å løse samfunnsutfordringer  

Over hele verden arbeides det for å redusere CO2-ustlipp og skape et bærekraftig samfunn. Samtidig er det 
en stor del av verdens befolkning som ikke har tilgang til elektrisitet. Omlegging fra fossil til fornybar energi 
er en viktig del av arbeidet. Samtidig må det tilrettelegges for lokale løsninger som gir nye 
befolkningsgrupper tilgang til elektrisitet, og dermed økt livskvalitet. Solenergi vil spille en vesentlig rolle på 
begge disse områdene. Selv om Norge har tilnærmet 100% fornybar energi fra vannkraft, vil solenergi spille 
en viktigere rolle også her i landet. Norge kan ta posisjonen som Europas batteri av fornybar energi.  



  Solenergiklyngen 

9 
 

Solenergi vil spille en rolle i energisystemet i byene og bruk av blant annet bygningsintegrerte solceller gir 
internasjonale muligheter for norske bedrifter. Økt satsning på solenergi kan bidra til en nødvendig 
omstilling i norsk næringsliv, og skape flere grønne arbeidsplasser. Prosjektet vil være et konkret bidrag til 
denne omstillingen.  
 

6.4 Prosjektets betydning for å forsterke og videreutvikle samarbeidet 
Den internasjonale konkurransen i solenergibransjen er hard. Det opplever norske bedrifter med 
internasjonale ambisjoner, men også norske bedrifter som skal levere produkter og løsninger på 
hjemmemarkedet. Ved å styrke samhandling, akselerere innovasjonsprosesser og øke kompetansen vil 
prosjektet bidra til å videreutvikle samarbeidet. Gjennom klyngen har aktørene bygget opp et nettverk og 
etablert et samarbeid på flere områder. For å ta en posisjon videre er det avgjørende at Arenaprosjektet 
realiseres.  
 
6.5 Prosjektets konkrete mål, delmål og gjennomføringsstrategier  
 

 
VISJON: En sterk norsk solenerginæring og leverandørindustri skal være markedsvinnere nasjonalt og 
internasjonalt  

HOVEDMÅL: Økt verdiskapning blant bedriftene i Solenergiklyngen nasjonalt og internasjonalt, gjennom 
forpliktende samarbeid om forskning og innovasjon, kompetanse, posisjonering og internasjonalisering 

DELMÅL: 

A. Styrke  samhandlingen mellom klyngens aktører for økt tillit 

B. Styrke FoUoI-evne hos bedriftene 

C. Styrke markedskompetansen hos bedriftene og det norske markedets kunnskap om solenergi  

D. Øke markedsstyrt innovasjonssamarbeid  

E. Styrke Solenergiklyngens posisjon nasjonalt og internasjonalt  

 

DELMÅL A: Styrke samhandlingen mellom klyngens aktører for økt tillit 

Utfordring: Solenergibransjen er i sterk vekst globalt, men den norske bransjen sliter med å få til et 
velfungerende hjemmemarked, og kun noen få norske aktører lykkes internasjonalt. Solbransjen er 
fragmentert og består av mange små aktører. De er derfor sårbare overfor større utenlandske 
leverandører som tar markedsandeler i Norge. Det er tøff konkurranse som hindrer bedrifter i å lykkes å 
vinne de store prosjektene sammen. Bedriftene må koordinere innsatser for større gjennomslagskraft. 
Samhandling mellom forskning/det offentlige/ utdanningsaktører/investorer/ kraftselskaper og bedrifter 
er svak. Næringen mangler gode møteplasser for å koordinere samarbeidet.   
 
Strategi: Velfungerende klynger kjennetegnes blant annet ved at det er sterk tillit mellom aktørene (høy 
tillitskapital). Klyngeprosjektet skal tilrettelegge for at bedriftene kan jobbe med felles utfordringer og 
muligheter gjennom å dele erfaringer. Nære relasjoner må bygges og det er behov for å utvikle en «vi» - 
kultur for å få til vekst sammen. Strategien for å øke samhandlingen er derfor å lage møteplasser for 
blant annet strategiarbeid, kunnskapsbygging på ulike tema, bygge FoUoI kompetanse, markedsarbeid 
og leverandørutvikling. I tillegg skal det arbeides i samarbeidsgrupper innenfor hvert markedsområde.  

Resultatmål: 

 Gjennomføre en kartlegging for status på relasjoner/samarbeid i klyngen første og siste halvår  

 Etablere samarbeidsgrupper for hvert markedsområde under ledelse av kjerneaktørene 

 Etablere minimum fire felles møteplasser per år (i tillegg til samarbeidsgruppemøter) 

 Foresightsprosess etter Scenariemetoden for å sikre felles oppfatning og mål 

 Gjennomføre benchmarking og sertifisere klyngen 

 Antall partnere og omfang av samarbeid øker. 

Tillit
FoU-
evne

Markeds-
kompetanse

innovasjons-
samabeid

Posisjonering



  Solenergiklyngen 

10 
 

 

DELMÅL B: Styrke FoUoI-evne hos bedriftene 

Utfordring: Det er få av solbedriftene som deltar i FoUoI-prosjekter. Det er stort sett bedrifter tidlig i 
verdikjeden som deltar i forskningsprosjekter, og det lite av denne kunnskapen som spres videre. Det er 
få av bedriftene som kjenner godt nok til hvilke virkemidler som finnes. Det er videre mangelfull 
koordinering av forskningsprosjekter og lite spredning av resultater mellom forskningsmiljøer og 
bedrifter. Arbeidet i solenergiklyngen har også avdekket at det blant bedriftene er for lav kunnskap om 
innovasjonsmodeller og forretningsmodeller, noe som er kritisk for suksess.  
 
Strategi: For å styrke FoUoI aktivitetene må kunnskapen styrkes.  Klyngebedriftene skal få vite hvilke 
virkemidler som finnes og som passer for seg. Strategien for å lykkes er aktiviteter som årlige 
prosjektverksteder og møteplasser for å få oversikt over virkemidler som for eksempel nærings-PhD, 
Horizon2020, SME Instruments,  og tilrettelegge for at bedrifter tar i bruk disse ordningene. Videre vil 
klyngen tilrettelegge for kurs i innovasjonsmodeller og forretningsmodeller.  
 
Resultatmål: 

 Minimum en årlig møteplass om FoU og om virkemidler 

 Legge til rette for at det utvikles kurs for innovasjon og forretningsmodeller  

 Minimum ett årlig prosjektverksted med konkrete case 

 Utarbeide og formidle oversikt over virkemidler for FoUoI tilpasset bedriftene 

 Initiere 6 FoU-prosjekter, 1 det første året, 2 andre og 3 i det tredje året 

 1 felles årlig møteplass med relevante FME-er, blant annet FME sol og FME energisystemer 

 Etablere samarbeid med universitet- og høgskolesektoren om å utvikle/tilpasse kurstilbud  

 

DELMÅL C:  Styrke markedskompetanse hos bedrifter og det norske markedets kunnskap om solenergi 

Utfordring: Klyngens bedrifter mangler kunnskap om markedet og trender, og særlig om internasjonale 
markedsmuligheter, bortsett fra noen få store aktører som kun jobber internasjonalt. Bedriftene mangler 
tilstrekkelig kunnskap om kundebehovet og det er for mye teknologifokus og for lite fokus på kunden og 
på løsninger. Aktører utenfor klyngen, som potensielle kunder/rådgivende ingeniører/ installatører, 
mangler kunnskap om solenergi. Det er også en stor utfordring at norske politikere har liten kunnskap 
om potensialet for solenergi, og derfor ikke bidrar til at det etableres virkemidler som gjør at det norske 
markedet på solenergi får en raskere vekst. En slik utvikling skjer i land som Danmark og Sverige. 
 
Strategi: Klyngen skal være et bindeledd mellom markedet og bedriftene, og sørge for å oppdatere 
bedriftene om markedsmuligheter, endringer og trender nasjonalt og internasjonalt. I prosjektet vil vi 
gjøre årlige markedsstudier for å skaffe ny kunnskap om muligheter for vekst. Formidling skal skje via 
nyhetsbrev og møteplasser. Tett dialog med utdanningsaktører er en nøkkel for få kompetansepåfyll og 
omstilling av arbeidskraft næringen vil trenge. For å styrke bestillerkompetansen hos 
kunder/rådgivere/installatører vil vi tilrettelegge for kurs og videreutdanning. Dialog med private og 
offentlige kunder og politikere blir viktig.  
 
Resultatmål:  

 Utarbeide årlige markedsstudier på følgende områder; 1) Norske markedsmuligheter og trender, 2) 
internasjonale markedsmuligheter og trender, 3) Innovative forretningsmodeller. 

 Dele markedsinformasjon i form av nyhetsbrev og møteplasser 

 Synliggjøre eksisterende, og utvikle nye kurs for installatører og bestillere   

 Utvikle basisinformasjon og gjøre denne tilgjengelig for utvalgte målgrupper på web og sosiale 
medier 

 Etablere samarbeid med NHO om leverandørutvikling/ årlig dialogkonferanse med offentlige kunder  

 Dialog med politikere via møter og invitere til møteplasser 
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DELMÅL D: Øke markedsstyrt innovasjonssamarbeid  

Utfordring: Det er svært høye kostnader knyttet til det å installere solenergi i Norge. Det skyldes først og 
fremst høye kostnader knyttet til salg og installasjon. Mangel på økonomiske virkemidler gjør at prisen 
blir høy for forbrukere og for de som etablerer næringsbygg. Det er en utfordring at det meste som 
installeres i Norge er med utenlandske systemer. Disse må tilpasses norske tak, norske snølaster osv. 
Dette er samtidig en markedsmulighet for å utvikle nye løsninger. Det er stor interesse for 
bygningsintegrerte løsninger som erstatter tak og fasadeelementer, men bedriftene mangler kunnskap 
og koordinering av markedsmulighetene. Det er en utfordring at solenergien må brukes med en gang 
eller må lagres, og her finnes en global markedsutfordring å svare på. Bedrifter mangler kunnskap om 
hvilke nisjer som vil være aktuelle for norske aktører for det internasjonale markedet. Det er utfordringer 
knyttet til finansieringsmodeller for eksport, og det er mangel på tilgjengelig venture kapital. 
 
Strategi: Klyngens bedrifter vil jobbe i samarbeidsgrupper med en tett dialog med markedet og 
investorer. Vi har identifisert fem markedsområder for potensielle nisjer, og vil etablere en 
samarbeidsgruppe for hvert område. Det vil igangsettes ulike utviklingsløp, avhengig av om det markedet 
er i en tidlig fase og hvor løsningen er i FoU (se delmål B for resultatmål), eller om markedsmuligheten 
ligger nærmere markedet og er mer et innovasjonsløp. Klyngen vil legge til rette for at bedriftene kan få 
tilgang til internasjonale markedsmuligheter. Samarbeid med internasjonale klynger og Innovasjon 
Norges kontorer blir viktig. Klyngens samlede nettverk og virkemidlene blir viktig for å nå målet om økt 
samarbeid for etablere nye bærekraftige løsninger med internasjonalt markedspotensial.  
 
Resultatmål: 

 Utvikle en modell for idefangst og oppfølging/samarbeidsgrupper for hvert markedsområde  

 Initiere 6 innovasjonsprosjekter, 1 første år, 2 andre og 3 i det tredje året.  

 Gjennomføre ett akseleratorprogram for minimum 8 bedrifter  

 Etablere og gjennomføre ett mentorprogram for oppstartsselskaper  

 Fasilitere internasjonale markedsmuligheter for bedriftene 

 Tilrettelegge for å få opp et grønt fond/ alternative finansieringsmodeller for eksport 

 Gjennomføre selskapspresentasjoner for potensielle investorer minimum to ganger pr år. Aktuelt er; 
o Minimum 2 bedrifter pitcher for investorer på Cleantech Venture Day, Lahti i Finland (okt) 
o Minimum 2 bedrifter pitcher for investorer på Cleantech Capital Day, Malmø I Sverige (mai) 
o Minimum 2 bedrifter pitcher for investorer på Oslo Innovation Week (okt) 

 

DELMÅL E: Styrke Solenergiklyngens posisjon nasjonalt og internasjonalt  

Utfordring: Solenergibransjen har lav status i Norge blant politiske beslutningstakere, pga. for liten 
kjennskap til mulighetene for solenergi, og for mye fokus på tradisjonelle løsninger. Utenlandske aktører 
som vil ta norske markedsandeler er harde konkurrenter for de norske bedriftene. Det er få norske 
aktører som jobber internasjonalt, men til gjengjeld er de svært suksessfulle. Eksempler er Scatec Solar 
og Elkem Solar. Flere norske solaktører ønsker å satse internasjonalt, men mangler ressurser og nettverk 
til å klare dette alene.  
 
Strategi:  
Posisjonen skal bygges rundt satsing på grønn omstilling og arbeidsplasser. Klyngen vil jobbe for et 
velfungerende hjemmemarked, og at bedriftene tar markedsandeler innenfor nisjer på det globale 
markedet. Å styrke omdømmet et av de de viktigste grepene, sammen med å bygge en sterk merkevare 
internasjonalt. Å jobbe for å utvikle et hjemmemarked gjennom å påvirke virkemidler er avgjørende. 
Solenergisatsingen skal bygges rundt norsk industritradisjon og ren vannkraft hvor miljø og bærekraft er 
nøkkelord. Solindustrien globalt er i stor grad en manuell industri, og med robotteknologi og norsk 
vannkraft kan Norge konkurrere globalt. For å styrke en internasjonal posisjon vil klyngen etablere en 
«Internasjonal Hub» for å dele erfaringer og for å hjelpe bedrifter med internasjonal satsing.  
 
Resultatmål: 

 Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for klyngen 
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 Gi innspill til politiske høringer og arbeide for bedre rammevilkår  

 Utarbeide en internasjonaliseringsstrategi  

 Etablere en International Hub  

 Delta på Intersolar i Munchen årlig med bedrifter på felles stand  

 Etablere et samarbeid med internasjonale klynger, nettverk samt virkemiddelapparatet 

 Administrasjonen og bedrifter deltar på Sustainable Energy Week og Open Days i Brussel 

 Administrasjonen og bedrifter deltar på Arendalsuka, Enova konferansen, Zero konferansen og andre 
relevante arrangementer i Norge hvor sol skal posisjoneres. 

 

7.Eierskap, lederskap og samspill  
Det har vært stor oppslutning på 
Solenergiklyngens nettverkssamlinger 
gjennom tre år. Forpliktende avtaler med 
partnerne sikrer at klyngesatsingen 
innarbeides i partnernes egne strategiske 
planer, samt sikrer gjennomføring og 
nødvendige ressurser. Alle virksomheter 
nevnt i kapittel 4.3 har signert Letter of Intent 
/ Letter of Support. Kjernepartnerne forplikter 
seg med kontante midler og timer, mens 
øvrige partnere forplikter seg med timer fra år 
1, og i tillegg en klyngeavgift fra år 2.    
 
Styringsgruppen er foreløpig og vil bli endelig 
valgt i mai. Fungerende styringsgruppe er som 
følger: Sven Røst (Scatec, leder av styringsgruppen), Geir Ausland (Elkem Solar, nestleder), Ole J. Sørdalen 
(Eltek), Bjørn Thorud (Multiconsult), Bente H Næss (Asplan Viak), Eirik O. Lockertsen (Solbes), Josephine Selj 
(IFE), Grete Håkonsen Coldevin (Smart Grids senteret, Sintef), Lene L. Johansen (Omsorgsbygg Oslo KF), Lisa 
H Groth (NVE). Observatører: Innovasjon Norge, NFR og Enova blir invitert.  
 
Det blir etablert en samarbeidsgruppe for hvert markedsområde for å sikre involvering og fagkompetanse. 
Kjernegruppens medlemmer vil lede samarbeidsgruppene. Prosjektleder sørger for kompetanseoverføring 
mellom gruppene og i prosjektet som helhet og sikre helhetlig tenkning.  
 
Klyngeledelse og ressurser: OREEC er Osloregionens nettverk innen fornybar energi og miljøteknologi, med 
80 partnere fra næringsliv, forskning, utdanning og det offentlige. OREEC er organisatorisk en del av 
Kunnskapsbyen Lillestrøm. Trine Kopstad Berentsen er prosjektleder og har jobbet 6 år med ledelse av 
fornybarprosjekter, og blant annet ledet arbeidet med å bygge opp Solenergiklyngen. Hun har vist god evne 
til å bygge tillit og samarbeidsrelasjoner og har spisskompetanse innenfor kunnskapsoverføring, innovasjon 
og prosjektstyring.  
 
Koblinger til relaterte utviklingsprosesser  
Gjennom Energi21, som ble etablert av Olje- og energidepartementet i 2008, ble det utarbeidet en nasjonal 
strategi for FoU innenfor energisektoren inklusive prioritering iht. økt verdiskapning, energiomlegging 
gjennom ny teknologi og utvikling av internasjonalt konkurransedyktig kompetanse. Her ble det anbefalt en 
strategisk satsning innenfor seks teknologi- og temaområder, deriblant «Solceller- styrket 
næringsutvikling»18. Regionalt støtter prosjektet opp under blant annet Akershus fylke og Oslo kommunes 
strategier for næring og miljø19 , og tilsvarende understøtter prosjektet målene hos kommuner20.  
 

                                                           
18 Energi21 2014 del 2 s29-31 og Energi 21 2014 del 1 s5 
19 Letter of support signert fra blant annet Akershus fylkeskommune og Oslo kommunes klima- og energiprogram.  
20 En rekke kommuner står bak. LoI er mottatt fra blant annet Kristiansand og Hurdal kommune.  

Årskonferanse

Samarbeidsgruppe 
1

Samarbeidsgruppe 
2

Samarbeidsgruppe 
3 

Samarbeidsgruppe 
4

Samarbeidsgruppe 
5

Klyngestyre

Prosjektledelse
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8. Hovedtrekk i gjennomføringsplanen  

Klyngesatsingen vil organiseres som et prosjekt under Kunnskapsbyen Lillestrøm avd. OREEC. Partnere vil 
søke seg inn i klyngen, og tas opp etter vedtak av styringsgruppen.  
 
8.1 Opplegg for resultatoppfølging, læring og strategidialog 

 Årlig oppdatering av handlingsplan iht. strategier og målsettinger. 

 Samtale med partnerne 1:1 to ganger per år. 

 Spørreundersøkelse i partnerskapet om samarbeid og om prosjektets betydning og relevans.  

 Nyhetsbrev til partnerskapet og bruk av elektronisk kommunikasjonsplattform. 

 Benchmarking og sertifisering av klyngen. 

 Rapporteringssystem iht. krav og prosjektmetodikk/rutiner som gjelder hos Kunnskapsbyen Lillestrøm. 

 Risikoanalyse i oppstart av prosjektet og statusoppdatering i styringsgruppen underveis. 
 
8.2 Prosjektets kritiske suksessfaktorer 

 Tett samarbeid med partnerskapet i sin helhet, og at bedriftene investerer tid i aktiviteter. 

 At prosjektet sørger for gevinster for kjernegruppen og partnerskapet som helhet.  

 Partnerskapet vokser i antall og omsetting. 

 At Solenergiklyngen fungerer som en viktig arena for å rekruttere nye selskaper. 

 At forsknings- og innovasjonsmiljøene tar del og initierer nye forskningsløp og innovasjoner. 

 At det samarbeides godt med virkemiddelapparatet, og at klyngen bidrar aktivt til utvikling av det 
regionale og nasjonale innovasjonssystemet. 

 At offentlige og private kunder deltar som «krevende kunder». 

 At klyngen har en arbeidende styringsgruppen deltar aktivt i utviklingen. 

 At klyngen etablerer sterke relasjoner til utviklingsmiljøer og nettverk nasjonalt og internasjonalt.  
 
8.3 Overordnet kostnadsbudsjett hele prosjektperioden. Alle tall i 1.000 kroner 

Som det framgår av tabellen nedenfor har Solenergiklyngen ambisjon om å styrke satsningen på samarbeid 

om FoUoI evne, markedskompetanse og markedets kunnskap, samt innovasjon i løpet av de tre årene. 

 

 
  



  Solenergiklyngen 

14 
 

8.4 Overordnet finansieringsbudsjett hele prosjektperioden. Alle tall i 1.000 kroner.  

 
 

8.5 Detaljert budsjett første driftsår. Alle tall i 1.000 kroner. 
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8.6 Handlingsplan første kontraktsperiode 

   



Vedlegg 1 Verdikjeden bedriftspartnerne er sortert under videre med bokstaver for gruppering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 2 Omtale av partnere og oversikt over alle vi har inngått avtaler med 

 

Virksomhet Geografi Om virksomheten Org nr

Oms. i 

MNOK

Res i 

MNOK

Ant 

ansatte

FOU i 

MNOK LOGO

Hvor i 

verdikjede

Elkem Solar Agder

Har utviklet og industrialisert en 

metallurgisk fremstillingsmetode for 

silisium til solceller. Fabrikk i Kristiansand 

produserer silisium til solceller og ved REC 

Wafer sin fabrikk på Herøya i Porsgrunn skal 

det produseres ingotblokker. 986707328 800 52 200 40 B

Scatec Oslo 

Bidrar til utvikling av nye 

industrivirksomheter – først og fremst 

knyttet til fornybar og klima. Identifiserer og 

utvikler nye virksomheter innenfor disse 

områdene 947996320 11,75

192

10 0 E

Scatec Solar Oslo

En global solstrømprodusent som utvikler, 

bygger, eier og drifter store solenergiparker. 

Pioner på nye markeder som Sør Afrika 

Rwanda Jordan Mali Honduras og egypt. 990918546 881 7,983 132 0 A D E

Eltek Drammen

Eltek Power Systems AS er et norsk selskap 

som produserer strømforsyningsenheter til 

applikasjoner 977 529 964 3808 150,1 2110 16,9 C E

Multiconsult Oslo

Et av Norges og Nordens ledende miljøer 

innenfor rådgivning og prosjektering. Et 

ledende kunnskapsmiljø på solenergi i 

Norge. Har kontorer i Afrika og Asia hvor 

solenergi er i kraftig vekst 910253158 2554,7 150,1 2110 16,9 A

Asplan Viak Akershus

Et av Norges største rådgivende ingeniør- og 

arkitektfirmaer. Spisskompetanse bl.a. 

innen bærekraftig stedsutvikling, 

plussenergihus og energieffektive 

løsninger. 910 209 206 1045 18,3 839 10 A

FUSen Akershus

Er spesialist på solenergi fra solcellepaneler, 

produktene er komplette solkraftverk for 

næringsbygg og landbruk. Installerte i 2015 

20% av ny solkraft installert i Norge.  999 009 123 12 0,5 5 0 E

Solcellespesialisten Østfold

Selskapet prosjekterer, designer, 

importerer, distribuerer og installerer 

løsninger basert rundt solceller til 

næringsbygg, hus og hytter. 988985481 25 0,9 7 0,3 E

sum 9137,45 571,88 5413 84,1

BEDRIFTER KJERNEPARTNERE 
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Vedlegg 2 fortsetter. 

 



 

Vedlegg 3 Omtale og oversikt over bedriftspartnere 

 Der det ikke er fylt inn tall er bedriften nylig etablert, eller det mangler opplysninger   
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Vedlegg 3, fortsetter 
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Vedlegg 4 Omtale og oversikt over alle FOU og utdanningsaktører  
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Vedlegg 5 Omtale og oversikt over alle utviklingsaktører 

 



Vedlegg 6 Eksempel på en avtale «Letter of Intent» for kjernepartner og vanlig partner 
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Vedlegg 7 Eks på «Letter of Support»  

 

 


