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Forskning och utbildning



NSSEP är ett treårigt EU-projekt inom 

Interreg IVB –  Nordsjöprogrammet, där 

Campus Varberg, Alexandersoninstitutet 

och Energi- och Miljöcentrum (EMC) del-

tar i ett partnerskap tillsammans med 13 

andra partner från 6 länder. Målet med 

projektet är att tillsammans bygga upp 

strukturer för effektiva regionala energi-

strategier.

North Sea SEP ger er...

...möjlighet att träffa aktörer som jobbar med energifrågor, 

samt utbildningsinstitutioner som jobbar fram examensrät-

tigheter för nya utbildningar inom energi- och miljö

...tillgång till ett ökat kontaktnät av både offentliga aktörer 

och företag inom energi- och miljö, för samverkan, möjliga 

studentutbyten, praktikplatser och gästföreläsare 

...tips till teman och frågeställningar som inslag i befintliga 

utbildningar

...kunskap om trender, kommande energikrav, ny teknik, 

arbetsmarknaden i andra länder

Intryck och funderingar hittills

> Vad händer om tre år när Danmark inte längre har 
egen naturgas för export?

> Är nedplöjning av "black carbon" d.v.s. träkol från 
träflis, i åkermarken en billigare och effektivare 
metod för koldioxidlagring än Vattenfalls CCS-me-
tod? Var står forskningen?

> Enligt energinet.dk kommer det nuvarande elnätet 
att kollapsa redan vid en måttlig användning av elbi-
lar. Innebär det att våra elnät måste byggas om inom 
tio år? Utbildar man idag för framtidens krav på 
eldistributionen?

> Idag måste danska vindkraftsföretag betala företag 
för att använda deras överskottsel på grund av att 
Svenska kraftnät fortsätter att vägra släppa in 
överskottsel på det svenska nätet, samtidigt som 
svensk elintensiv industri går på knäna på grund av 
höga inhemska elpriser.

> I Storbritannien har man bara precis börjat att inve-
stera i fjärrvärme - här finns en stor marknad för 
svensk kompetens.

> Utanför Dundee planerar man att bygga en havsba-
serad vindkraftspark nära land för att enkelt kunna 
testa ny teknik och för att enklare kunna utbilda 
vindkraftstekniker i havsbaserad vindkraft.

Samarbete över gränser för bättre 

energiplanering

Projektet tar sin utgångspunkt i att minska kostnaderna 
för energianvändningen i Nordsjöregionen genom att 
kommuner, städer och regioner samarbetar med den 
privata sektorn och universitet och högskola, så att alla 
resurser nyttjas på ett effektivt sätt och ett helhetsgrepp 
kan tas för att skapa hållbara regionala energistrategier.

Upprinnelsen till North Sea SEP (North Sea Sustainable 

Energy Planning) kommer från den österrikiska kommunen 

Güssing där man sedan 1989 har arbetat långsiktigt med 

energifrågan i ett nära samarbete med näringslivet för att 

vända behovet av att importera energi till att bli mer själv-

försörjande. Samarbetet mellan offentlig sektor och 

näringsliv har främst varit genom samägande och utveck-

ling av infrastrukturen och FoU-miljöerna för den lokala 

energiförsörjningen.

Målet med NS SEP är därför att utveckla och sprida kon-

ceptet och erfarenheterna som man har från Güssing, 

genom att:

> ge det lokala näringslivet fler affärsmöjligheter,

> öka energieffektiviseringen,

> öka den regionala självförsörjningen av energi,

> få fler kvalificerade yrken i regionen,

> förbättrad regional ekonomi genom minskad import 

av energi,

> ökad lokal avancerad forskning och utbildning,

> minska belastningen på miljön.


