
 

 
 

 
Til Nye Deltagere i Battery Norway  
 

Bakgrunn: 

Battery Norway ble lansert for å legge til rette for samarbeid mellom industriaktørene i det 
norske batteriøkosystemet, og for å sikre at bedrifter har en sterk stemme blant ulike 
interessenter. I juni 2022 lanserte regjeringen sin batteristrategi som en del av det grønne 
industrielle skiftet og Battery Norway er det industrielle økosystemet som skal muliggjøre 
realisering av batteristrategien i samarbeid med nasjonale, nordiske og internasjonale 
partnere.  Dette arbeidet vil blant annet skje ved hjelp av det 3-årige prosjektet «Industriløft 
Battery Norway» som gjennomføres i regi av Eyde-klyngen fra juli 2022. 

Visjon:  

Battery Norway skal fremskynde dekarboriseringen gjennom batterier. 

 
Misjon: 
Battery Norway arbeider for å skape verdier og arbeidsplasser i Norge gjennom utvikling 
av en bærekraftig batteriverdikjede med minimalt karbonavtrykk. 
 
 

Overordnet mål: 

Gjennom samarbeid skal Battery Norway utvikle synergier, akselerere innovasjon og utvikle 
menneskelige ressurser, og dermed bidra til å: 

• operasjonalisere den norske batteristrategien 

• være vert for og støtte et norsk økosystem i batteriindustrien 

• fremme den norske verdikjeden for batterier, både nasjonalt og internasjonalt. 

• legge til rette for utvikling og formidling 
 

Battery Norway skal initiere, tilrettelegge og organisere aktiviteter og delta i prosjekter som 
styringsgruppen finner relevante og i tråd med ovennevnte mål. 

 

 

  



 

Deltagelse i Battery Norway: 

Battery Norway er et nettverk åpent for alle aktører som kan realisere nåværende og 
fremtidig industriell aktivitet innenfor verdikjeden for batteriproduksjon; fra 
mineralutvinning og prosessering, til produksjon av relevante batterimaterialer, battericeller 
og pakker, til innsamling, andregangsbruk og resirkulering, figur 1. 

 

Figur 1 Battery Norway og batteriverdikjeden 

Deltagere er industribedrifter og relevante tjenesteleverandører, universiteter, FoU-
institutter og andre som kan bidra til økt industriell aktivitet og realisering av verdiskaping og 
arbeidsplasser. I tillegg skal Battery Norway fremme partnerskap og allianser med andre 
relevante aktører som muliggjør et bredere økosystem. Det skilles mellom tre typer 
deltagere: 

• Kjernebedrifter (industribedrifter i batteriverdikjeden) 

• Leverandører (leverandører av kunnskap, teknologi, varer eller tjenester til 
kjernebedrifter) 

• Andre (offentlige organisasjoner, NGO’er etc.) 

Kjernebedrifter har stemmerett ved årsmøte i Battery Norway, alle deltakere har 
observatørrett. 

 

Forventninger til deltagerbedrifter: 
Deltagerbedrifter plikter å bidra til aktiviteter i Battery Norway gjennom dokumentert 
egeninnsats (timer) og avgift. Hvis en bedrift (konsern) har flere enheter som deltar skal det 
det betales deltakeravgift for hver enhet dersom styret i finner dette naturlig. Det forventes 
at bedriftene deler av sin kompetanse på fagområder der de er langt fremme, og kan bidra 
til å heve kompetansenivået og praksisen til Battery Norway som helhet.  

 


