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Våre kunder

Introduksjon til Enøk Total 3

Offentlig

Mange kommuner og andre offentlige aktører 

benytter seg av tjenestene til Enøk Total. Dette 

er kunder vunnet gjennom offentlige anbud, 

som stiller store krav til pris og kvalitet i 

leveransen. Eiendomsmassen er kompleks og 

sammensatt

Dagligvare / Retail

Alt fra små lokale kunder til landsdekkende 

kjeder som er markedsledere i sin kategori. 

Stort fokus på økonomi og besparelser, samt 

oversiktlig rapportering

Industri / Annen

Energiintensiv industri med stort potensiale 

for reduksjon i energiforbruk, Skreddersøm og 

spesialtilpasning er en forutsetning. 

ENØKTOTAL AS 3



Introduksjon til Enøk Total
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Vi kan alle energiformer og kostnadselement

Strøm, fjernvarme, bioenergi, sol, gass OG 

nettleie, effekt, avgifter...

Fokus på alle fag

Elektro, ventilasjon, automasjon, SD, 

varmepumper, frys, kjøl, prosess, vannbåren...

Driftsfokus og dedikasjon

Fjerndrift og overvåkning, tuning og 

optimalisering, aksjon ved avvik, utnytte ferier 

og årstider, resultatregnskap, CO2 regnskap...

Totalleverandør av 

nøkkelferdige 

energitiltak –

målerstrukturer

fra plan til ferdig

gjennomført

Komplett

programvare for 

energiledelse ihht

ISO 50001

Driftssenter og med 

dedikerte ressurser

og tverrfaglig teknisk 

kompetanse

Periodiske rapporter

Resultater og avvik

Analyser, 

prosjektering, 

kravspesifikasjoner, 

kurs, 

Enovasøknader mm

Leasing, leie, No 

Cure, No Pay



Hvorfor energi og effekt effektivisere, fra et 
kundesperspektiv

• Reduserte kostnader

• Reduserte utslipp

• Minste slitasje og vedlikehold på utstyr
• Lys, pumper, filtre, vifter mm

• Forbedret inneklima-komfort-effektivitet
• Lys
• Luftkvalitet 
• Temperaturkontroll

• Oppnår høyere verdi ved salg og utleie på eiendommer

• Bedrer bunnlinjen , økt konkurransekraft

• Grønn profil
• Fordel ved anbud
• Rekruttering
• Sluttkundenes fokus er økende

• Forventet økte avgifter, kraftpriser og nettleie øker lønnsomheten 

• Fjernvarme,olje, gass store potensialer, ikke bare strøm

• Kanskje det mest lønnsomme klimatiltaket

• Redusert linjebehov, redusert 
nettleie

• Mindre behov for kraftutbygginger

• Mer energi å selge utenlands/ 
Inntekter til AS Norge



Kombinasjon energitiltak, energiledelse og 
Solceller
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Lett industri bygg I Mandal

Energiprogram tradisjonelt Solceller m batterier mm



Nye bygg vs. eldre bygg (II/III)
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// Oppnådde resultater

Redusert fjernvarme 35 % 1,5 mill pr år på driftsoptimalisering i 2019

Aquarama Badeland Kr Sand, Byggeår 2014 Sørlandsbadet, Byggeår 2010

Prestheia skole Kr Sand, Byggeår 2006 Rådhuskvartalet Kr Sand, Byggeår 2014

Redusert strøm og fjernvarme 40 % pr år på driftsoptimalisering i 2009 

Redusert fjernvarme 38 % i 2015 med driftstiltak

Redusert strøm og fjernvarme 40 % fra 2016 til 2018 



Nye bygg vs. eldre bygg (III/III)
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// Oppnådde resultater

Rema 1000 nye vs. eldre butikker etter driftsoptimalisering

På tvers av en stor portefølje bestående av nye og gamle bygg ser vi 

ingen forskjell i besparelser...



Fjernvarme representerer et stort potensial
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// Oppnådde resultater

Realiserte årlige reduksjoner i fjernvarmeforbruket i Kristiansand Eiendom

Fjernvarmen er et område vi klarer å redusere forbruket aller mest, potensialet 

er vel så stort som på strømsiden



Kulturtorvet Lindesnes kommune: 2018 mot referanse 2016. 
Søyler: forbruk kWh
Punkter: Max effekt

Max effekt



Enøk Total har oppnådd gode resultater på vegne av kunder

11

// Oppnådde resultater

Samlet energibruk i kommunal eiendomsforvaltning (kWh/m2)

Energibruk i Kristiansand på ca. 100 kWh/m2 sammenliknet med 154 kWh/m2

for landet som snitt1)

Kilde: KS / ASSS analyse og statistikk

Note 1): Landet som snitt regnet uten Oslo
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RETAIL Offentlig Industri og verksted Badeland



2. Innhold og prosess i   

Energispareavtaler, 

barrierer for energisparing



Typiske tiltak i bygg og anlegg

Kontroll av funksjon Målinger av luftmengder Målinger av vannkretser El målinger
Varmemålinger

Innregulering av 
temperaturer i varmeanlegg

Innregulering av 
kjølekretser



Typiske tiltak i bygg og anlegg

Teknisk isolering
Korttidsur

Behovstyring av 
shunter

Gjenvinning av varme

Spjeldstyringer

Optimalisere snøsmelting

Kontrollsystemer/SD

Sensorer / Digitalisering 
/behovsstyring

Behovsstyring av 
vifter og pumperLED lys

Tilstedeværelsestyring

Varmepumper



1. Ingen Capex nødvendig, påvirker kun driftsbudsjettet positivt1. Tung beslutningsprosess / Konkurranse mellom CAPEXer

2. Usikker på potensialer

3. Balanse / likviditet

4. Mange kartlegginger og rapporter blir liggende i en skuff

5. Usikker på valg av løsninger, mange leverandører mener sin løsning er 
best

6. Mange fag involvert, kompliserte prosjekter og mange grensesnitt og 
garantipunkter

7. Tilgjengelig tid / Mangler dedikerte ressurser / fokus på 
kjernevirksomheten / Konkurranse om ressurser

8. Flaskehalser i egne tekniske rekker, kapasitetsmessig ses ofte

•

2.   Enøk Total har solide resultater og tar ansvar for resultatet

3.   Ishavskraft tar investeringen, finansiell rolle

4.   Vi kartlegger, prosjekterer, installerer, drifter og rapporterer

5.    Vi gjør valgene basert på våre erfaringer og tverrfaglige           
kompetanse og avtalens varighet /ambisjon. 

6.    Kun et garantipunkt og en leverandør, vi håndterer alle fag

7.    Minimal org belastning er et viktig fokus, vi ordner alt det 
praktiske i hele perioden

8.    Vi har ressurser på alle fagområder

Barrierer for å utløse energi og effekt reduksjoner.
Kan energispareavtale løse dette ?



Barrierer for å utløse energi og effekt reduksjoner.
Kan energispareavtale løse dette ?

1 Struktur , rutiner og kontinuitet mangler ( Kompetanse og kapasitet )

2 Desentralisert beliggenhet, uoversiktlig

3     Mangler kunnskap om viktigheten av aktiv energiledelse/drift /rutiner og  
kontinuitet

4    Mister oppnådde gevinster pga kostbare forbruksavvik uten å oppdage 
dem og ta aksjon ved feil

5    Mangler gode forbruksoversikter, ukjent med potensialet, besparelser,  
CO2 utslipp

1     Softwaren Energy Manager, sammen med våre dedikerte 
tekniske folk på Energivakta tar seg av drift, overvåking, 
rapportering , ferier, helger, sesongskifter, avvik

3    Energivakta har full fokus, og lever av å lykkes med 
besparelser. Drift og kontinuitet er avgjørende for å lykkes.

2    Ved å knytte alle målere og tekniske systemer inn mot 
Energivakta så kan vi fjernovervåke og fjernstyre i samråd med 
kundens representant

5    Enøk Total sender ut mnd rapporter på forbruk, økonomi, 
CO2, Effekt mm, skreddersydd til hver kunde og struktur

4   Alle målere overvåkes og det alarmeres om man bruker med 
enn normalt ved samme utetemperatur, produksjonsgrad etc.



2. Økonomisk modell



Ulike økonomiske modeller
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• Energispareavtale m /leasing og 
lønnsomhetsgarantier

• Fastpriser for tiltak og tjenester i driftsfasen

• Nedbetaling over strømfaktura

• No Cure, no pay



2. Energy Manager

Programvaren for 

energiledelse



Energy Manager, mye mer enn et 
energioppfølgingssystem



Grunnleggende om Energy Manager
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• Skalerbart 

• Generisk og tilpasningsvennlig ift bransjer

• Flerspråklig

• Kan tilpasses alle språk, svitsje mellom språk. 

• Ta inn bransjebegreper

• Mange ulike grensesnitt for datafangst

• API, Azure, MQtt, IOT Hub , Digital tvilling , Mod Bus, M Bus, Bac
Net, mm

• Fri struktur og oppbygging til den enkelte virksomhet og 
organisering

• Virtuelle målepunkter

• Stor grad av «self service» 

• Bygget i samsvar med ISO 50001

• Erfaringsbaserte behov som gir innsikt og nytte

• Alt som kan måles kan visualiseres



Why is it so important to do monitoring
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• Finner potensialene

• Oppdage avvik

• Finne årsak til avvik

• Verifisere resultater

• Benchmarking

• Ansvaligjøre og motivere

• Sikre fokus

• Verifisere systemvirkninsgrad
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