
Rune Volla är 2022 års nya ordförande för Nordisk Energiforskning 
 

Med ett nytt år kommer nya möjligheter, hopp och framåtblickande, men även en ny ordförande för 

Nordisk Energiforskning. Ordföranden för 2022 är Rune Volla, avdelningsdirektör vid Norges 

forskningsråd. Han tar över efter Helena Sarén, avdelningschef för Carbon Neutral Finland mission 

vid Business Finland, som axlade ordföranderollen under 2021. Vad har Rune för förväntningar om 

det nya året, om ordförandeskapet och om Nordisk Energiforskning?  

”Som ordförande 2022 är jag hängiven åt att säkra kontinuiteten av mina skickliga nordiska kolleger 

som varit ordförande innan mig. Samtidigt kommer jag att, tillsammans med administrationen, 

jobba för att Nordisk Energiforsknings styrelse bidrar till att visa vägen framåt med utgångspunkt i 

den strategi som reviderades år 2021”, säger Rune.  

Områden i fokus 
Enligt Rune har de nordiska länderna i hög grad samma tematiska prioriteringar för FoU-

satsningarna på energi. ”Det är naturligt att dessa teman prioriteras även hos Nordisk 

Energiforskning”, säger han, ”och att institutionen koordinerar och strukturerar den nordiska 

insatsen på så vis att Norden får ut så mycket som möjligt av forskningssatsningarna och framstår 

som en enad kraft i den gröna omställningen i både Europa och resten av världen.” Rune nämner 

följande aspekter som mest aktuella att prioritera under 2022: 

– Utsläppsfria energikällor såsom hydrogen, ammoniak och andra hållbara syntetiska drivmedel 

– Koldioxidinfångning, -användning och -lagring (CCUS) 

– Grön sjöfart 

– Koordinerad utveckling av det samnordiska energisystemet 

 

https://www.linkedin.com/in/rune-volla-67ab0a16/?originalSubdomain=no
https://www.forskningsradet.no/
https://www.forskningsradet.no/
https://www.linkedin.com/in/helena-sar%C3%A9n-39a805b/
https://www.businessfinland.fi/en


Rune har varit ordförande för Nordisk Energiforskning en gång tidigare och styrelsemedlem i flera 

år. Därmed har han empirisk insikt i vilka institutionens styrkor och förbättringsområden är. ”Under 

min tid vid styrelsen har Nordisk Energiforskning stärkt sin position och ökat sitt 

existensberättigande genom att satsa på sin koordinerande och strukturerande roll mellan de 

nordiska ländernas forskningsfinansierande institutioner. Jag tror att Nordisk Energiforskning spelar 

en viktigare roll som nordisk koordinator än som ett litet nordiskt energiforskningsråd, som 

använder merparten av medlen på sina egna utlysningar.” 

Mål för framtiden 
Rune hoppas på att styrelsen kommer fortsätta bidra till att Nordisk energiforskning stärker sin 

ställning, genom att sätta den nya strategin för 2022 i verket. ”Hur långt vi når beror på flera 

faktorer – framför allt normaliseringen av internationellt samarbete, som Nordisk Energiforskning 

ändå går ut på, i pandemins kölvatten. Nordisk Energiforskning är involverat i ett flertal viktiga 

processer som tar fart 2022, däribland det nya partnerskapet Clean Energy Transition Partnership 

(CETP). Där kommer Nordisk Energiforskning att koordinera å de nordiska ländernas vägnar på ett 

överordnat plan. Jag hoppas att detta arbete kommer att ge konkreta resultat inom loppet av året. 

Det skulle i sådana fall stärka Nordens roll i det europeiska forskningssamarbetet”, avslutar Rune.  

En översikt av alla styrelsemedlemmar finns här.  

 

https://www.nordicenergy.org/about-us/the-board/

