Nasjonal Innovasjonscamp 2016
Energi for framtiden

Prisutdeler: Audhild Kvam, Direktør Energibruk, Enova
Juryen bestod av ansatte i Enova:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mie Abelgaard
Ingvill Halsos
Merete Knain
Raquel Jorge
Petter R. Øyn
Christina Hedin
Katrine Fagerli
Anna T. Barnwell
Silje Kristine Skogrand

Juryens begrunnelse:
Juryen er imponert over mangfoldet i løsningene som er presentert. Det var mange spennende og
ulike konsepter og stort engasjement blant elevene. 29 grupper representerte sine skoler og fylker i
finalen. Totalt har 4200 elever deltatt i Energi for framtiden innovasjonscamper i skoleåret 2014/15.
3. plass:
Dette var et veldig innovativt løsningsforslag. Det er mulig å gjennomføre løsningen teknologisk.
Gruppa viste i sin presentasjon hvilke løsninger som var vurdert og hvorfor man valgte akkurat denne
løsningen. De tok tak i problemet med rekkevidde og ladetid. Løsningen er basert på
induksjonslading i midt-deler i veien, og elbiler som er tilpasset dette. Målgruppen er de som vil kjøre
langt.
3. plassen går til: Omega Innovations fra Tromsdalen videregående skole i Troms.
2. plass:
Gruppa svarte godt på oppdraget. De tok tak i en konkret barriere som handler om finansiering. De
har en konkret målgruppe som er unge sjåfører. Løsningen er gjennomførbar. Løsningen inneholder
to tjenester: en ESU-løsning eter modell fra BSU-ordningen. Ungdom kan spare opp til elbil, og ESU-en
gir skattefordel. Den andre tjenesten er forsikring på bilbatteriet. Gruppa holdt en god presentasjon.
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2. plassen går til: ESU for framtiden fra Kristen videregående skole i Sør-Trøndelag.
1. plass:
Denne gruppa treffer godt på oppdraget. Det er et helhetlig konsept,som treffer ulike mål. Konseptet
består av 1) el-lappen som er et førerkort for el-drevne biler, 2) et interoperativt betalingssystem på
ladestasjoner og 3) egne ladestasjoner som er tilpasset elbiler – her kan batteriet byttes raskt.
Løsningen er gjennomførbar. Gruppa holdt en veldig god presentasjon.
Vinneren av Nasjonal Innovasjonscamp 2016 er: RevELusjon fra Thora Storm videregående skole i
Sør-Trøndelag.
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