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Kraftsystemet – grunnlaget for å nå 
overordnede samfunnsmål

 Klimamål, elektrifisering og industriell forbruksvekst krever rask utbygging av 

mer fornybar kraft

 Frem til 2030 skal Norge oppnå tre sammenkoblede mål:

- Redusere utslipp av klimagasser med 55 prosent

- Videreutvikle eksisterende og bygge ny lønnsom grønn industri

- Omstille leverandørindustrien fra olje- og gass til offshore vind og hydrogen
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Ny grønn industri må være basert på 
partssamarbeid og fra starten av

Industrien i Norge kjennetegnes av sterke organisasjoner på 

arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, godt samarbeid mellom disse 

organisasjonene og myndighetene, kollektive lønnsforhandlinger, 

samt nært samarbeid mellom ansatte og ledelse i virksomhetene 

både gjennom representative ordninger slik som tillitsvalgte og ved 

den enkelte ansattes direkte medvirkning 

(Dølvik, Fløtten, Hippe, & Jordfald, 2014).

Ingeniører 

i særklasse

Innovative 

fagarbeidere

Sterke FoU-
miljøer

Raskt ta i bruk 
ny teknologi

Organisert arbeidsliv

og partssamarbeid

http://www.economist.com/news/leaders/21571136-politicians-both-right-and-left-could-learn-nordic-countries-next-supermodel


Noen definisjoner av det grønne!

• Grønne næringer: Næringer som oppstår som 

følge av grønn omstilling, eksempelvis vindkraft, 

solenergi, fjernvarme, i tillegg havvind, 

batteriproduksjon, karbonfangst og 

sirkulærøkonomi.

• Grønn omstilling skaper nye og endrede 

kompetansebehov på tvers av næringer, både 

eksisterende og fremvoksende næringer. 

• Grønn kompetanse kan dekkes gjennom det 

formelle utdanningssystemet (yrkesskole, 

fagskoler og universiteter) og 

kompetanseutvikling i arbeidslivet 

(bransjeprogram).



I de nye verdikjedene er det mange forretningsmuligheter som kan bidra til å 
sikre grønn omstilling og nye eksportverdier – her ligger fremtidens jobber

Plugging og stenging av 
brønner

Blå hydrogen-produksjon

Grønn hydrogen-produksjonLandbasert 
fiskeoppdrett

Postsmolt lakseproduksjon

Bærekraftig fôr til 
havbruk og landbruk

Sirkulær dekommisjonering –
maritimt metall

Mesopelagisk fiskeri og 
teknologi

Utvikle oppdrett av 
nye arter og planter 

globalt

Havbasert oppdrett

Bærekraftig 
drivstoff

DatasentreBrenselcelle og fleksible 
fremdriftssystem for 

maritim sektor

Mineralutvinning fra 
havbunnen

Havvind –
leverandørkjeden og 

teknologi

Vind på asfalt

Batteriproduksjon

Biogass Avfall og restråstoff til 
energi/fôr/
mat/gjødsel  

Bærekraftig 
reiseliv

Design og bygging av 
nullutslippsfartøy

Karbonfangst og 
lagring

CCU

Grønn havn og 
skipsfart

Resirkulering av 
plast

Ammoniakk «Direct air capture» Offshore sol

Reduksjonsmateriale til 
prosessindustri



Agder

Jæren

Mo i Rana

Telemark



Og har vi den 

kompetansen vi trenger til 

batteriindustrien?



Hvilken kompetanse trengs? 



Digital lansering 31. januar: 

Sett av 560, 700 besøk på BattKOMP nettside

Kartlegging av fremtidig kompetansebehov i batteriindustrien



Hvem?
Ledet av Norsk Industri, i samarbeid med LO og 

Prosess21. Eydeklyngen og Kongsberg Innovasjon har 
deltatt i arbeidet.

Hva?
Kartlegging og analyse av kompetansebehov i 

batteriverdikjeden

Hvor?
Nasjonalt nivå – vi må bygge landslag. 

…..og Hvordan?
Benchmark – Northvolt 1 i Sverige

Spørreundersøkelse – hele batteriverdikjeden

Dybdeintervju - utvalgte batteribedrifter

Workshop – utdanningsaktørene UH/fagskoler

Dybdeintervju – ca 20 utdanningsaktører
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Komplett og kompleks verdikjede
Eksempler på bedrifter fra batteriverdikjeden i Norge

Råvare

Aktive materialer

Batteriteknologi

Celledesign

CelleproduksjonModuler/pakking/

Applikasjon/bruk

Gjenbruk

Resirkulering
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Battericellekapasitet i rask vekst 

06.05.2022

Kilde: Fra rapporten The Nordic Battery Value Chain, step 2, 
Business Sweden 12

Rask etablering av batteri-

cellefabrikker drevet frem

av: 

Rask elektrifisering av 

transport i Europa, og

behovet for 

energilagring i nye 

energisystemer



«Batteritidsklemma»

06.05.2022 Illustrasjon: AdobeStock 13

 Mange aktører i Europa konkurrerer om å tette 

etterspørselsgapet på battericelleproduksjon – og 

tidsvinduet er kort

 Batterieksperter fra Asia med industriell 

anvendelseskompetanse er et knapphetsgode som 

"alle" vil ha tak i samtidig

 Tøff konkurranse om å utvikle og kvalifisere teknologi 

mot mer bærekraftige løsninger og høyere 

produktivitet



BattKOMP Fase 1
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• På kort sikt må det tilrettelegges for 
utenlandsk ekspertise med erfaring 
fra batteri-industri i Norge. 

• På kort og mellomlang sikt må flest 
mulig med overførbar kompetanse og 
som er tilgjengelig i arbeidsmarkedet 

videre-/etterutdannes. 

• På lengre sikt må vi utdanne mange 

og til de ulike fagområder som trengs 
innen batteri verdikjeden. Videre å 
lage attraktive forskningsmiljøer og 
fagmiljøer innen batteri i Norge (og 

Norden, og Europa).
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Kort sikt: Utvikle EVU batterimoduler
Gjennom bransjeprogrammet o.l.

Tema Beskrivelse

Avanserte materialer

Fremtidig bruk av silisium som anodemateriale

Hydrometallurgi, med tanke på produksjon, resirkulering og for å lage forløpere (pCAM)

pCAM og CAM produksjon

Avansert materialprosessering og raffinering

End-life metallurgisk resirkulering og raffinering

Elektrokjemi og materialteknologi som fokuserer på batterispesifikke tema.

Metallurgisk resirkulering og raffinering

Piloteringog oppskalering

Batteriteknologi og celledesign

Design av battericeller og cellesystemer

Design av materialer og pulver for prosessering mot batteri

Forståelse av hvordan batteriytelse måles

Batterikjemi-engineering

Cellekonstruksjon og cellekjemi

Celletyper

Design av kjølesystemer for batteri

Design av DC systemer

Piloteringog oppskalering

Produksjonsteknologi – Industri 4.0

Lean manufacturing, Oppetider (maskiner), produktivitet

Prosesstrinn, prosessflyt

logistikk

Optimaliserte skrap-rater / optimalisert utbytte

Ulike produksjonsteknologier for batterier

Kybernetikk

Bruk av Big Data

Dataanalyse, lage algoritmer, statistikere

Modul/pakking

Sammensetning for ulike applikasjonsområder

Tilpasning til spesifikkekrav fra kunde – produksjon for "nisje"-markeder

Systemdesign

Annet/generelt

"kjemi og mer kjemi"

Sirkulær økonomi, LCA, CO2-avtrykk analyse, økonomiske analyser ..

EUs batteriregulering

Tema Beskrivelse

Batteriverdikjeden

Leddene i verdikjeden, aktørbildet, innføring i grunnleggende kompetanse om teknologi og produksjon gjennom hele verdikjeden fra

mineraler til gjenbruk og resirkulering.

Forstå den røde tråden gjennom verdikjeden

Materialer: mineraler, råvare, anode/katode- aktive materialer

Utvinning av mineraler

God kunnskap om materialer og deres virkemåte må til for å utvikle nye teknologier

Råvareutvinning

Produksjon av batterimaterialer

Produksjon av anode og katode fra slurry til endelig produkt

Hydrometallurgi– rettet mot produksjon, resirkulering og precursor*-produksjon (forløpere).

Mineraler og råvare - metallurgisk prosessering og raffinering

Aktive materialer – prosessering og raffinering

Generell kjemi og elektrokjemi

Battericelle – design

Grunnleggende battericellekunnskap

Ulike typer batteriteknologi

Andre batterier enn Li-ion

Elementær cellekonstruksjon og cellekjemier, celletyper, celleproduksjon

Grunnleggende celledesign

Design av DC-systemer

Produksjonsprosesser for produksjon av ulike celletyper.

Kvalitetskrav til celler

Sikkerhet ved håndtering, lagring og bruk

Kjemi/miljøsikkerhet

El-sikkerhet

Battericelle – produksjon

Automasjon – behov for vesentlig opptrapping (dimensjonering) av automasjonskompetanse, særlig for store volumer (assembly

line production)

Generell produksjonsteknikk.

Etablering av mest mulig kostnadseffektiv produksjon

Effektiv produksjon

Sammenstilling av celler på industrielle produksjonslinjer

Kvalitetskontroll og krav, krav til renhet ol.

Prosesstrinn, prosessflyt, oppetid (maskiner)

Logistikk

Produksjonsprosesser for produksjon av ulike celletyper

Pakking/moduler

Grunnleggende modul- og pakkekonstruksjoner

Produksjonsteknologi for arbeid med moduler

Batteripakke-produksjon

Systemdesign

Sammensetning av systemer

Applikasjon/bruk

Applikasjonskunnskap, ulike bruksområder

Service og vedlikehold

Bærekraft/LCA/sirkulærøkonomi

Bærekraft/LCA betraktninger opp mot andre energikilder

LCA analyse

Resirkulering av råvarer

CO2-avtrykk analyse

Gjenbruk

Økonomiske analyser

Smart strømstyring

Sikkerhet, HMS

Opplæring i sikkerhet i produksjon

Celleproduksjon: Sikkerhet ved håndtering, lagring og bruk

Kjemi og miljøsikkerhet

El-sikkerhet

Sikkerhet knyttet til arbeid med batterisystemer

Håndtering av skadete batterier

Risikostyring

Brannsikkerhet

Håndtering av lekkasjer

Logistikk og håndtering

Logistikk

Frakting, lagring, montasje



Bransjeprogrammet – korte moduler
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 Bransjeprogram for industri- og byggenæringen startet opp som pilot i 2019 

 Samarbeid mellom stat og partene i arbeidslivet

 Har gjort det mulig for fagskoler å etablere korte EVU-moduler

 Bedriftene kan få utviklet gratis skreddersydde utdanningsmoduler som kan 

kombineres med jobb.

 BattKOMP arrangerte felles møte med fagskolene høsten 2021 om felles søknad til 

bransjeprogrammet – første initiativ starter i 2021 (Batterifagskolen – Viken)

 10. feb 2022 – Regjeringen gjør ordningen permanent, og trekker særlig frem ny 

grønn industri som batteri, havvind, hydrogen og CCS.

 Hake: EVU er ikke en del av det ordinære finansieringssystemet – prosjektvis

finansiering av kurs gir ikke kompetanseløft for lærere på nye områder



Eksisterende utdanningstilbud:
Øke kapasiteten på utvalgte områder  

➢ Prosesskjemi, elektrokjemi, 

materialkunnskap

➢ Automatikerfaget, Industri 4.0, 

storskala manufacturing
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«Batterioperatør / batteriingeniør» 
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«En fagarbeider må forstå at batteriproduksjon består av et helt sett av trinnvise prosesser. Bare 
en liten forurensning på ett av trinnene kan ødelegge kjemien i hele prosessen, og forårsake at 
flere ukers produksjon må skrotes når den oppdages på et senere trinn av prosessen, fordi cellen 
ikke fungerer." 

"Vi skal ikke finne opp hjulet på nytt, men plukke fra eksisterende tilbud."

«Et batterifagbrev kan bestå av en blanding av eksisterende læreplaner for prosessteknikk, 
prosesskjemi og CNC-faget. Spisset med en skreddersydd batteripakke for batterioperatører. 
Med denne kombinasjonen kan vi få oppleve litt av magien på gulvet» 

«Automatikerlærlinger vil involveres i alt fra trening på relevante maskiner, testing av utstyr, 
innkjøp, installasjon og til slutt oppstart av produksjon.»



Samarbeid = fleksibilitet og tempo?
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Utdanningssystemet er ikke rigget for effektiv utvikling og 
skalering av utdanningstilbud i takt med næringslivets 
behov. Dagens finansieringssystem motvirker dette. 

Anbefaling: Utvikle modell hvor studenter i UH og 
fagskole kan velge moduler fra ulike studiesteder, med 
mulighet til å bygge sin egen grad. 

Anbefaling: Utnytte muligheten for rask skalering av 

utdanningstilbud med økt bruk av digital undervisning, kombinert 

med fysiske samlinger. Kan gi økt rekrutteringsgrunnlag –

studenter kan logge på der de er.  



Fase 2 – kick-start med entusiastisk 
workshop!
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Fagskoler   
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Universitet/høgskole

06.05.2022 22

UH-sektoren

• Overordnet dekker sektoren allerede 
mange av de utdanningene og den 
kompetansen som etterspørres av 
batteriverdikjeden for etter- og 
videreutdanning. 

• Gapet fremkommer når dimensjonen 
kapasitet tas med. Det er et stort behov 
for å utdanne mange raskt for å dekke 
industriens uttalte behov. Antall 
studieplasser og etter- og 
videreutdanningstilbud må økes 
umiddelbart og skaleres i tråd med 
industriens behov. 



Styrke samarbeid UH / fagskoler
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Anbefaling: Utvikle kompetansetilbudet 

der det er mest hensiktsmessig, og 

tilgjengeliggjøre for alle aktuelle 

læresteder, på tvers av sektorer.

Eksempel: Materialteknologi. 

Kartleggingen viser mange røde felt ved 

fagskolene. UiO foreslår at deres EVU 

kurs på Hydrometallurgi

tilgjengeliggjøres for fagskolestudenter 

og evt fagskolelærere. 



Styrke samarbeid UH / fagskoler
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Det bør etterstrebes et bedre samarbeid mellom fagskoler 
og UH-sektoren når det kommer til 2 + 2 ordninger. 

Fagskolen Vestlandet og Høgskulen på Vestlandet 
samarbeider om utdanningene elkraft og automatisering.  
Bestått fagskole gir akkreditering til å gjennomføre 
bachelorgrad på to år, innenfor de samme fagområdene.  
Ansatte på høgskolen har deltidsstilling på fagskolen. 



Nasjonalt samarbeidsforum for 
batterikompetanse
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Batteriindustri bør aktivt delta og gi innspill på behov (hva og hvor
mange) og hva de selv kan bidra med (eks. treningsfasiliteter og 
gjesteforelesning/professor 2)

Bør involvere aktører på tvers av utdanningssektorene, 

og forankres hos nasjonale myndigheter (for eksempel HKdir) 

Anbefaling: Det bør opprettes et nasjonalt forankret 
samarbeidsforum for  kompetanse til batteriverdikjeden, slik at 
arbeidet som er startet i BattKOMP-prosjektet kan videreføres.



Kampanje – rekruttering

https://www.norskindustri.no/batteristudier/
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https://www.norskindustri.no/batteristudier/


06.05.2022
Kilde: https://hvm.catapult.org.uk/wp-content/uploads/2021/09/National-Electrification-Skills-Forum-Brochure.pdf

27

https://hvm.catapult.org.uk/wp-content/uploads/2021/09/National-Electrification-Skills-Forum-Brochure.pdf


Fremtidig kartlegging av fagopplæring

"Vi skal ikke finne opp hjulet på nytt, men plukke fra eksisterende 
tilbud."

«Et batterifagbrev kan bestå av en blanding av eksisterende 
læreplaner for prosessteknikk, prosesskjemi og CNC-faget. Spisset 
med en skreddersydd batteripakke for batterioperatører. Med denne 
kombinasjonen kan vi få oppleve litt av magien på gulvet» 

• En fortsettelse av BattKOMP-prosjektet må se på videregående 

yrkesfaglig opplæring. 

• Batteriindustrien trenger fagarbeidere fra en rekke fag. Disse må 

kartlegges i samarbeid med partene som sitter i de ulike faglige 

rådene. 

• Vi må sørge for at mange flere unge velger skole og utdanning som 

kvalifiserer til jobb i industrien. 



Konklusjon
• Hurdalsplattformen viser en god vei 

for å få den kompetansen vi trenger 
til batteriindustrien i Norge. 

• Partenes innflytelse må sikres i alle 
ledd og involveres i utvikling av nye 
utdanningspiloter og gjennomføring 
av et opplegg som er tilpasset 
arbeidslivet på en best mulig måte.

• Slik Fagskolen i Viken har gjort –
med batterifagskolen!


