
Energiledelse  

- samspillet mellom mennesker, 

teknologi og organisasjon 

 

 



Innhold  

Energiledelse – Hva er det, og hvorfor bør det etableres 

Norsk Standard 16001 (ISO 50001)– 

Energiledelsessystemer 

Energioppfølging (EOS)- et viktig element i energiledelse 

 



På 20 år er 

innsparingspotensialet til 

Kristiansand kommune 

450 millioner kroner, 

mens CO2-utslippene kan 

bli redusert med 60.000 

tonn. Dette oppnås med 

en investering på til 

sammen 38 millioner 

kroner 



Fra Bergen kommunes energi- og klimplan 

6.4.1 Energiledelse og energieffektivisering i kommunale virksomheter 

 

Bergen kommune har gjennomført prosjektet energiledelse i samarbeid med 

Enova, der det er utført energisparetiltak på 65 % av bygningsmassen. I løpet av 

prosjektet 2002-2008 er det brukt 17 mill kroner på enøktiltak. Denne 

investeringen har gitt en akkumulert besparelse i perioden på 43 GWh. Med en 

snittpris på 80 øre/kWh gir det 34,4 mill. kroner. Videreføring av dette arbeidet er 

derfor viktig, og vil spare penger for kommunen. 

En av utfordringene for å gjennomføre denne type prosjekt er at investering og 

besparelse ligger i ulike budsjetter og på ulike avdelinger. Det foreslås derfor 

at man ser på hvordan det kan være mulig å få til gode insitamenter for 

energiøkonomisering i avdelingen samt å muliggjøre investeringer som gir 

besparelser i andre avdelinger og budsjetter. Dette blir delvis gjort i det pågående 

arbeidet med miljøledelse, men må styrkes utover dette. 



Bakgrunn - informasjonssvikt? 



 Behov for energiledelse 

• Kostnaden øker – er det 

prisen eller mengden som er 

årsaken?  

• Energibruk ”ute av kontroll” 

• Nytt bygg som bruker mer 

enn gammelt/beregnet 

• Gjenvinner som står  

• Vaktmester som ikke bryr 

seg… 



Norsk Standard 16001 

Krav til energiledelsessystemer 

• Energipolitikk 

• Planlegging (mål) 

• Iverksetting og drift 

• Kontroll 

7 

Definisjon: Et sett av samvirkende 

elementer i en organisasjon som er 

forbundet med hverandre for å etablere 

en energipolitikk og energimål, og for å 

nå de nevnte målene. 

(ISO 50001) 
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Etablering og drift av energiledelse 

Energikartlegging 

Indikatorer 

Konkrete mål og handlingsplaner 

Kompetanse, opplæring  

Kommunikasjon 

Dokumentasjon 

Kontrahering 



Energioppfølgingssystem (EOS) 



Energioppfølgingssystem (EOS) 



Energioppfølgingssystem (EOS) 



Resultat fra pilotprosjekt i fem skoler 

Driftsoperatørenes 

tilbakemeldinger 

 

•Dette gjør jobben mer 

interessant  

•Bruker mellom 15 og 30 

minutter pr. uke  

•Blir gjerne med på opplæring 

av ”nabodriftsoperatører”  

 



Noen innspill til organisering 

Energipolitikk/mål 
Samspill mellom politisk ledelse, administrativ ledelse og fagmiljø 

Prosjektorganisering w driftsorganisering 
Viktig at energiledelsen får inngrep med alle relevante organisasjonsledd 

God økonomi f. eks ved samkjøring med tilstandsanalyse/vedlikeholdsplan og 

energimerking/tiltaksliste.  

Energiledelse er en tverrfaglig øvelse 
Energi, VVS, Bygg, Pedagogikk, Organisasjon, Økonomi, Elektro, Automasjon,  

Kommunikasjon, Miljø……….. 

Internt fagmiljø vs innleide ressurser? 
• Energisparekontrakter (EPC)   vs  Egenfinansiering 

• Kartlegging, Energioppfølgingssystem, Sentral Driftskontroll, Enøkanalyser, 

Energimerking osv 



Drift og vedlikehold med energifokus 

Energimerkerapport 

Tilstandsvurdering 

Erfaring fra drift 

Enøk-analyse 

Tiltakspakkesøknad 

Energiprosjekt 

Enovasøknad 



Kommunen bør være pådriver! 

Mål i Energi- og Klimaplan 

Stor bygningsflate 

Eier normalt sine bygg 

Signalgiver - til byggebransje og befolkning 

Feie for egen dør 

Vesentlig for nærvarme/fjernvarme 

Samarbeide med lokalt næringsliv 

 

 

 

Går det offentlige foran? 



Takk for meg 

Støtteprogram: 

www.enova.no/bygg 

 

Søknad: 

www.enova.no/soknad 

 

Enova Svarer: 

Tlf: 08049 

Enova hjelper dere å nå energimålene 

http://www.enova.no/bygg
http://www.enova.no/soknad

