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Fremtidens byer 

Energi i bygg – Stasjonær energi 

Energiledelse i næringslivet 
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Agenda:  

•  Organisering av nettverk 

•            Valg av energiløsning?  

•            Hvorfor energiledelse? 

•  Aktiviteter  

•  Oppnådd Resultat og besparelser 

•  Oppsummering 
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Organisering av nettverk 

 

• Fikk tilskudd fra Enova med lovnad om minimum 

energibesparelse  på 10% sett i forhold til 

energibruk i 2001, dette tilsvarte 9,9 GWH 

•  Prosjektleder  fra Vital og Sweco 

• Ressursperson energirådgivning fra Sweco 

• Styringsgruppe  

• Eiendomssjef drift Eiendomssjef eiendom 

Eiendomsdirektør. Og DIV leder vest fra Sweco 

• 11 Bygg i Oslo og Bergen. Flest mulig 

kontaktpersoner fra Vital Driftsjefer og 

kontaktpersoner ute på byggene. 

 

 

 

 



    

Valg av energiløsning! 

Økonomi 

-Kapitalkostnader 

-(Investering) 

-Driftskostnader 

-Offentlige avgifter (politikk) 

-Kompliserte prisstrukturer 

-Fleksibilitet (valg muligheter) 
Teknologi 

-Energibærer (oljekjel, varmepumpe,…)  

-Service og vedlikehold 

-Fleksibilitet 

Miljø 

lokalt 

-Miljøpåvirkning 

globalt 

-Alternativ energi 

-Optimal drift 

Energikunden 

får stadig flere 

 muligheter!  

 



    

Hvorfor Energiledelse? 

• Energiledelse er den del av en virksomhets 

ledelsesoppgaver som aktivt styrer 

virksomhetens energibruk for å sikre at 

energien utnyttes produktivt  

• Forankring i politiske signaler, intensjoner 

og vedtak 

• Utvidelse av fokus i arbeidet med 

energieffektivisering 

• Bedre drift 

• Reduserte kostnader 

• Reduserte miljøpåvirkninger 

• Tilpasning til den enkelte virksomhet 

Komfortkrav (opplevelse av velvære) 



    

Den enkle ledelsessirkelen 



    

Ledelsessystemer 

Fokusområder 

 

• Energiledelse fokuserer på økonomi og besparelser 

 

• Miljøledelse fokuserer på miljøpåvirkninger og 

forurensning 

 

• Kvalitetsstyring fokuserer på styring av produkter og 

deres kvalitet 

Foto: cf-wesenberg/kolonihaven.no 



    

 Ledelsessystemenes fellestrekk 

• Ønsker å påvirke adferd 

 

• Fremme bedre ressursutnyttelse 

 

• Økonomiske besparelser 

 

• Bygge opp system som aktivt styrer og 

sikrer høy effektivitet  

 



    

Energiledelse 

 

Styringssystem 

ENØK- plan 
Energipolitikk, 

mål og strategi 

Kartlegging og 

energigjennomgang 

Energirevisjon 

og rapportering 

Igangsetting 

Ref.: Energiledelse, Enova 



    

Aktiviteter 

• Enøkplanlegging  

• Energiledelse 

• Etablere 
energioppfølgingssystem EOS 

• Analyser, tiltaksoversikt og 
rådgivning 

• Opplæring informasjon 

• Nettverksamlinger 

 



    

Resultat i bygningsnettverk – Vital Eiendom 
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Resultat i bygningsnettverk – Vital Eiendom 

2002 2003 2004 2005

kWh kWh kWh kWh

Diff. forbruk 2002 og 2001 346.751       346.751       346.751       346.751       

Diff. forbruk 2003 og 2002 7.511.298    7.511.298    7.511.298    

Diff. forbruk 2004 og 2003 8.416.056    8.416.056    

Diff. forbruk 2005 og 2004 2.376.178    

Akkumulert besparelse 346.751       7.858.049    16.274.104  18.650.282  

Akkumulerte oppnådde besparelse

År
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Vest

Sum egne

bygg

Årsforbruk i 1997, kWh/m²

Årsforbruk i 1999, kWh/m²

Resultat av nettverksprosessen (kontorer) 

Mål 1997-1999: 

10% 

 

Oppnådd 1997-

1999: 12% 
-9% 5% -5% -7% -10% -11% -15% -5%  12% 

Oppnådd 2001:  

19% 
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Oppsummering 
• En suksess faktor i prosjektene har vært 

organiseringen.  

• Med en eksternprosjektleder som aktivt har 

kunnet samarbeidet med en internprosjektleder 

har dette ført til jevn og god jobbing med 

aktiviteter som reduserer energibruken. 

• Oppfølging av prosjektlederne for å få alle 

deltakerne på samme nivå. 

• De gode resultatene og avdekking av mulige tiltak 

har ført til at prosjektene har søkt om tilskudd til 

videreføring og gjennomføring av tiltak for flere 

bygningsobjekter.  

• Det er ikke utført fysiske investeringer. 

• Vi kan gå inn i nesten enhver virksomhet  og 

oppnå resultater på linje med dette. 

 



    

Oppsummering 
• Det tar tid det er ikke utført over natten. 

• Det er viktig med fokus på alle i prosjektet 

• Det må være forankret i ledelsen. 

• Prosjektet trenger en intern prosjektleder som 

virkelig brenner for prosjektet. 

• Det vi registrer i de fleste prosjekter uavhengig av 

private eller offentlige er at Energiforbruket øker 

noe etter at prosjektet er fullført. 


