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Despite decades of effort and billions of dollars spent, two thirds of people in sub-Saharan Africa still lack
access to electricity, a vital pre-cursor to economic development and poverty reduction. Ambitious
international policy commitments seek to address this, but scholarship has failed to keep pace with policy
ambitions, lacking both the empirical basis and the theoretical perspective to inform such transformative
policy aims. Sustainable Energy for All aims to fill this gap.
Through detailed historical analysis of the Kenyan solar PV market the book demonstrates the value of a new
theoretical perspective based on Socio-Technical Innovation System Building. Importantly, the book goes
beyond a purely academic critique to detail exactly how a Socio-Technical Innovation System Building
approach might be operationalized in practice, facilitating both a detailed plan for future comparative research
as well as a clear agenda for policy and practice.
These plans are based on a systemic perspective that is more fit for purpose to inform transformative policy
ambitions like the UN's Sustainable Energy for All by 2030 initiative and to underpin pro-poor pathways in
sustainable energy access. This book will be of interest to academic researchers, policy makers and
practitioners in the field of sustainable energy access and low carbon development more broadly.

Havgul clean energy AS er et selskap som utvikler vindkraftprosjekter.
Bak Havgul står personer som har utviklet noen av de største vindkraftprosjektene i Norge. Senter for
eiendomsutvikling og -forvaltning. Metamorfose - Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning er en arbeidsog møteplass for undervisning og forskning. University.
Flere og flere skoler ønsker å tilby elevene skolegensere. University AS har i løpet av 24 år befestet seg som
Norges største og beste leverandør av. Publikasjoner. Rapporter Dette har vært NIFUs hovedprodukt siden
starten på 1950-tallet. Rapporter i PDF-format kan lastes ned gratis. Papirversjon kan bestilles. TIDSSKRIFT
FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER Scandinavian Refrigeration,
Air-conditioning and Heat Pump Journal Med utgangspunkt i vårt mål om å sikre liv, verdier og miljø bidrar
DNV GL organisasjoner til å øke sikkerheten og bærekraften i våre kunders virksomheter. Not Found. The
requested URL /view.php was not found on this server.
Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved
å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen. Forskningsområdet ivaretar det nasjonale ansvaret NIFU har
for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU-systemet. I
forbindelse med overgang til HTTPS-kryptering vil Forskningsradet.no og Mitt nettsted være utilgjengelig i
tidsrommet 7. juni kl. 17:00 - 19:00.

