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INVITASJON  
Verksted om mulige energi- og næringssamarbeid i Ringerike 

 

Sted:  Hønefoss (eksakt lokasjon bestemmes ut fra antall deltagere) 

Tid: Tentativt 9. og/eller 10. januar 2019 kl: 9 - 15 

Vi inviterer industri- og næringsaktører og forskningsmiljøer som ønsker å samarbeide 
for å oppnå smart energibruk, klimagevinst og lønnsomhet til ideverksted og dialog. 
Både bedrifter som potensielt vil produsere eller bruke overskuddsvarme inviteres til å 
delta. 
 
Vi ønsker å utnytte overskuddsvarme fra datasenter eller annen kraftkrevende energi 
på en smart og innovativ måte. Norsk Energi utreder på oppdrag fra oss, ulike konsepter 
for energi- og næringssamarbeid mellom etablerte og nye bedrifter i Hønefossområdet. 
Verkstedet er en del av dette prosjektet. 
 
Bakgrunn 
Det finnes allerede ett datasenter på Ringerike, og det er svært aktuelt at flere 
datasenter eller annen kraftintensiv industri etablerer seg her. Vi forventer at det vil gi 
muligheter for smart og innovativ utnyttelse av overskuddsvarme til annen grønn 
næringsutvikling. For eksempel 

• oppvarming  

• treforedling  

• bionæringer 

• matproduksjon 



Effektiv utnyttelse av energi og andre ressurser er viktig både i et klimaperspektiv og for 
økt verdiskapning i regionen.  
 
Målsetting for verkstedet 
Vi vil diskutere hvilke muligheter og synergier som kan realiseres, samt komme frem til 
gode konsepter for samarbeid i regionen. Spesielt for områdene Follum industriområde, 
Follummoen og Nedre Kilemoen.  
 
Interesserte aktører vil senere bli invitert til nytt verksted der vi ser på 
forretningsmodeller. 
 
Overordnede mål for prosjektet: 

• Nye energi- og næringssamarbeider som gir økt verdiskapning og nye 
arbeidsplasser i regionen. 

• Smart og innovativ utnyttelse av energistrømmer mellom bedriftene som totalt 
sett reduserer energi- og effektbehov. 

• Mer effektiv bruk av energi, materialer og andre ressurser og således reduserte 
klimagassutslipp gjennom sirkulærøkonomi og synergier mellom næringer. 

 
Prosjektet er delt inn i fem faser: 

1. Innhente og sammenstille informasjon om relevante aktører. 

2. Identifisere konsepter og mulige samarbeid (dette verkstedet er en del av dette). 

3. Vurdere forretningsmodeller (dette vil bli tema i oppfølgende verksted). 

4. Avklare juridiske forhold og interessekonflikter. 

5. Kompetanseoverføring og sluttrapport. 

 
Vi håper dere kan delta og bli med på spennende diskusjoner og å bidra med 
bakgrunnsinformasjon om deres bedrift, relatert til energi-, råvare og 
produktstrømmer. 
 
Påmelding og frist: Fredag 6. desember 
Kontaktinfo: Linda Pedersen Haugerud, 95247090, linda.pedersen@energi.no  
 
Vedlegg: Prosjektbeskrivelse. 
 
Prosjektet og verkstedet gjøres i samarbeid med Ringerike kommune, Treklyngen AS, 
Vardar Varme AS, Ringerikskraft og Norsk Energi 
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