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BEHOV FOR HANDLING!
EUs klimamål er å være fossilfri innen 2050, noe som krever en stor reduksjon i energibruken. Skal EU-måle-
ne nås må man støtter opp om økonomisk vekst gjennom å investere i energieffektiv teknologi og fornybare 
energikilder.

40% av energibruken i EU er relatert til private eller offentlige formålsbygg som for eksempel: boliger, kon-
torer, skoler, idrettsbygg, butikker, religiøse bygg, industri osv. Mindre enn 3% av bygningsmassen i EU kvali-
fiserer for A-merking, noe som betyr at 97% av bygningene taper penger og har behov for oppgradering. Alle 
nyoppførte bygg må ha nær null energibruk innen utgangen av 2020.

Eiendomssjefenes dilemma
Selv om det allerede finnes mange retningslinjer og dokumenter om energieffektivitet i bygg, for eksempel 
Bærekraftig Handlingsplaner for energi og energianalyser av bygningene, bygningsansvarlige hindres i å flytte 
mot gjennomføring av energieffektiviseringstiltakene.

Mangel på kunnskap og oversikt over erfaring fra mulige energieffektiviseringstiltak øker opplevd risiko og 
bidrar til høye transaksjonskostnader. I tillegg økes utfordringene ved manglende ressurser - både på økono-
mi og personell. Energieffektivitetsprosjekter sikrer avkastning gjennom energibesparelser (reduserte utgif-
ter) og ikke gjennom en økte inntektene. Finansfolk er ofte kulturelt opplært til å støtte vekst, snarere enn 
kostandsoptimalisering.

Følgelig hindres gjennomføringen av energieffektiviseringstiltak, og endringsprosessen mot stadig mer 
energieffektive bygg går sakte og er ofte unødvendig kostbar.

EFFECT4buildings
Prosjektet tilbyr verktøy for beslutningsstøtte. Disse inkluderer metoder for beregning og planlegging av gjen-
nomførbare og lønnsomme renoveringsprosjekter, samt verktøy for mobilisering av beslutningstakere slik at 
omfang og avkastning i energieffektive investeringer presenteres på en tydelig og overbevisende måte. Ho-
vedmålgruppen er byggeiere og -forvaltere med ansvar for offentlig eller privat bygningsportefølje.

EFFECT4buildings ble gjennomført fra 2017 til 2020 med støtte fra Interreg Baltic Sea Region
Program 2014-2020. Det var syv partnerland; Danmark, Estland, Finland, Latvia, Norge,
Polen og Sverige.

Prosjektet var også en del av gjennomføringen av EUs strategi for Østersjøregionen (EUSBSR). Det er et flagg-
skipprosjekt under området «Energy and the horizonal action for Sustainable development» Slike prosjekter 
viser den positive utviklingen i EUSBSR og fungerer som piloteksempler for ønskede endringer.

Alle verktøyene finner du på prosjektets nettside: www.effect4buildings.se
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VERKTØY FOR BEDRE ENERGIEFFEKTIVITET I  
OFFENTLIGE OG PRIVATE BYGG
Energieffektive investeringer skjer foreløpig ikke i den hastigheten som trengs. Høye transaksjonskostnader, 
manglende tilgang til finansiering, høy opplevd risiko, mangel på tillit til ny teknologi, konkurrerende inve-
steringer, mangel på kunnskap, bevissthet og personlige ressurser, samt splitte insentiver er blant de mest 
utbredte barrierene. Med godt utformede finansielle gjennomføringsmodeller og verktøy kan mange av disse 
barrierene overvinnes.

Sammen med nye retningslinjer, holdningsskapende tiltak og gjennomføringsmodeller for energieffektive løs-
ninger vil man nå mål om langsiktig bærekraftighet. 

Interreg-prosjektet EFFECT4buildings gir byggeiere og -forvaltere et sett med økonomiske verktøy og in-
strumenter for risikostyring og gjennomføring av energieffektiviseringstiltak, utviklet og forbedret gjennom 
praktisk utprøving. 

Verktøyene kan deles inn i to kategorier: I) finansielle gjennomføringsmodeller og 2) tilhørende verktøy. Fi-
nansielle gjennomføringsmodeller bidrar til å finansiere eller optimalisere investeringer i energieffektivitets-
prosjekter. De tilhørende verktøyene hjelper til med å nå målene med prosjektene.  De kan brukes som en del 
av de finansielle gjennomføringsmodellene eller separat. Tekniske løsninger er en sentral del av alle modeller 
og verktøy.

Kalkulasjonsverktøy: 92% av alle intervjuede eiendomssjefer oppga at valg av metode for økonomiske be-
regninger er ekstremt viktige når man begrunner energiinvesteringer. Kun halvparten syntes det var enkelt å 
gjennomføre og forstå de ulike metodene. Den vanligste måten å beregne energieffektiviseringstiltak på er 
tilbakebetalingsmetoden. Denne tar ikke hensyn til teknisk levetid og lønnsomhetskrav. Konklusjoner fra be-
regninger av tiltak har vist at ved å bruke nåverdimetode eller intern avkastning, vil investeringer med lengre 
levetid bli prioritert og langt flere tiltak vil være lønnsomme.

Et annet spesielt nyttig verktøy er «Total Concept-metoden». Når du samler flere tiltak i et større
investeringspakke, kan lønnsomheten for hele pakken beregnes. Mindre lønnsomme tiltak vil
dermed kunne dekkes av de mer lønnsomme tiltak, noe som gjør det mulig å iverksette flere energieffek-
tiviseringstiltak totalt sett. Verktøyene inneholder også beregningsverktøy for prosumerisme, som hjelper 
eiendomssjefer å finne den optimale størrelsen på et solfangeranlegg -  både fra et energiproduksjons- og 
økonomisk perspektiv.

Financial instruments Supportive tools Technological solutions

>>
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Mulige kombinasjoner av verktøy
Denne grafen viser mulige kombinasjoner av verktøy. De horisontale linjene representerer mulige kombinasjo-
ner. Farget punkter i den vertikale linjen illustrerer hvilke verktøy som kan kombineres for å oppnå enda større 
effekt. For eksempel: prosumerismeverktøy kan kombineres med kalkulasjonsverktøy, finansiering, mobilise-
ring av beslutningstakere, tekniske løsninger og bunting. De grå bokser vises områder der det ikke synes å 
være naturlige måter å kombinere verktøyene på.

Prosjektet introduserer en forbedret gjennomføringsmodell for EPC med kontraktsbasert samspill i analyse-
fasen. Multiservice-kontrakter (MSC) er en modell basert på noen av de samme prinsippene som EPC, men 
inkluderer flere elementer enn energibesparelser for å skape mer effektive investeringer, redusere risikoen for 
suboptimalisering, og gir mer verdi for pengene. Modeller for gjennomføring av grønne leiekontrakter, bidrar 
til at også leietagere og brukere av bygg blir involvert i bærekraftig energibruk.

Teknologiske løsninger: Sist, men ikke minst, er det av stor betydning å redusere risikoen for å investere i feil 
teknologi. For å sikre at byggeiere og forvaltere investerer i de beste tilgjengelige løsningene er det behov for 
mer kunnskap om muligheter, samt bekreftelse fra kollegaer om at løsningene fungerer bra. 

Verktøy for partnerskap: Investeringsbeslutninger vil selvsagt bli lettere gjennom finansiering, grønne lån eller 
obligasjoner. Finansiell og teknisk risiko kan også reduseres ved å inngå partnerskap med en ekstern leveran-
dør av energitjenester. I EPC-modellen garanteres resultatene av en energientreprenør / EPC-leverandør og 
sørger for at energibesparelsene dekker investeringskostnadene.
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Bruk av verktøy i ulike faser
Alle verktøyene brukes i forskjellige faser av et prosjekt.

Den vertikale aksen viser kompleksiteten som blir gradvis mer kompleks mot toppen.
Den horisontale aksen viser fire forskjellige faser i et prosjekt. Lys grå bakgrunn brukes til de finansielle gjen-
nomføringsmodellene og mørk grå bakgrunn for tilhørende verktøy. Fargene viser i hvilken fase verktøyene 
brukes.

Verktøy kan brukes i ett eller flere faser i et prosjekt, illustrert i følgende graf.
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MOBILISERING AV  
BESLUTNINGSTAKERE

La oss forstå problemet
Både undersøkelsen som ble gjennomført blant ledere av offentlige bygg og diskusjonene som ble holdt un-
der regionale og transnasjonale prosjektmøter viste at ledere av offentlige bygg er interessert i å utvide sine 
kunnskaper om hvordan man kan overbevise beslutningstakere om å akseptere energiinvesteringer.

De fleste av de offentlige eiendomssjefene har erfaring med dette, men på grunn av manglende praksis og 
egnede arenaer til å dele dem, deles ikke disse erfaringene. Når man er ute av stand til å ta ibruk en relevant 
internasjonal kompetanse, står eiendomssjefer alene i å finne ut hvordan de kan overbevise beslutningstakere 
om å investere i energieffektive løsninger. Dette er ofte ledsaget av mangelen på offentlige retningslinjer og 
lovgivning med fokus på støtte til energiinvesteringer.

Det utviklede verktøyet vil hjelpe eiendomssjefne med å søke etter nye muligheter for å overbevise beslut-
ningstakere og produsenter til å investere i energieffektivisering. 

Denne delen av prosjektet hadde som mål å skape et verktøy for å overbevise 
beslutningstakere om å investere i energieffektive prosjekter. Her foreslås uli-
ke temaer som kan diskuteres under en beslutningsprosess, argumenter som 
skal brukes til å overbevise beslutningstakere, og verktøy for å dele erfaringer.

Ved å fokusere på ulike temaer som energisparepotensial, gode og dårlige er-
faringer, lokale og nasjonale retningslinjer får man belyst de vanligste dilem-
maene som møter hovedmålgruppen; offentlige myndigheter, byggeiere, inve-
storer og brukere av bygg.
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CONVINCING DECISION MAKERS

I hvert prosjektland skal det være mulig å identifisere 
ledende miljøer når det gjelder ulike ideer om hvordan 
overbevise beslutningstakere om energieffektive in-
vesteringsprosesser.

De fleste av dem bør finnes blant arrangører av 
workshops, kurs og konferanser knyttet til presen-
tasjon av beste praksis i energieffektive spørsmål, 
eller blant forfattere av relaterte publikasjoner og 
retningslinjer. Denne kunnskapen er imidlertid veldig 
diffus, noe som gjør oppgaven vanskelig.

EFFECT4buildings har produsert et støtteverktøy for 
å overbevise beslutningstakere. Den består av føl-
gende elementer:

• Tre referansefilmer om god praksis og energi- og 
lagringsteknologi i offentlige bygg.

• Maler for brosjyrer som skal brukes for å utar-
beide egne tilpassede brosjyrer på en enkel og 
lesbar måte for å presentere motivene og legiti-
mitere investeringer i energieffektive teknologier 
i offentlig bygg.

• En liste over «gyldne regler», som inneholder ti 
regler for riktig drift av energieffektive bygg. 
Disse viser eksempler på hvordan du kan bruke 
god praksis og bør brukes av ledere for å sikre at 
prosjektene deres blir godt gjennomført.

• Et undervisningsopplegg som består av kurs i ef-
fektiv bruk av god praksis, rettet mot

• forvaltere av offentlig eiendom. Kursene tar for 
seg emner relatert til anbefalinger for lokale, re-
gionale og sosial politikk.

• Verktøyet kan øke energieffektive investeringer 
ved å hjelpe eiendomssjefer til bedre å analysere 
og forstå investeringens lønnsomhet, samt å bli 
bedre til å overbevise beslutningstakere i å inve-
stere i slike løsninger.

En vellykket gjennomføring av verktøyet krever at 
prosjektpartnerne - sammen med representanter for 
eiendomssjefer fra alle prosjektlandene - deltar ak-
tivt, slik at de kan dele sine erfaringer og ideer.

Konklusjoner
Hovedresultatet av denne delen av prosjektet er et brukervennlig verk-
tøy viet til å overbevise beslutningstakere til å investere i energieffekti-
vitetsprosjekter. Det adresserer problemene og dilemmaene knyttet til 
myndigheter, investorer og brukere. Verktøyet hjelper til med å vurdere 
faktorer bak suksess og fiasko og vise til gode erfaringer i arbeidet med å 
overbevise beslutningstakere og produsenter. Verktøyet er ledsaget av en 
serie regionale konferanser, workshops og studiebesøk, og policyanbefa-
linger er utarbeidet.

Kombinasjon med andre verktøy
Målet med verktøyet er å overbevise beslutningstakere om å investere i energieffektivitetsprosjekter. Dette 
verktøyet kan også brukes i prosjekter som ikke er relatert til energi. Det kan være et godt tillegg til de øv-
rige verktøyene i EFFECT4buildings - nesten alle prosjekter innebærer ulike interessenter som trenger å bli 
overbevist om mulige resultater. Kalkulasjonsverktøy, EPC, MSC, Prosumerisme eller til og med kunnskap om 
tilgjengelig finansiering kan bidra til å overbevise beslutningstakere.
 

>>

Løsning
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VERKTØY
1. Veiledning for hvordan du kan overbevise beslutningstakere
2. Gylne regler
3. Brosjyremaler
4. Referansefilmer med gode eksempler

FINN ALLE VERKTØY HER

www.effect4buildings.se/toolbox/convincing-decision-makers
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CONVINCING DECISION MAKERS
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KALKULASJONS- 
VERKTØY

For å forutsi lønnsomheten til en investering er økonomiske beregningsmeto-
der brukt. Siden den tradisjonelle tilnærmingen, basert på tilbakebetalingstid, 
ofte er ineffektiv, har prosjekt foreslått verktøy (i web- og Excel-versjoner) 
som gjør det mulig å ta i bruk flere metoder – hver for seg eller i kombinasjon. 
Spesielt nåverdi og intern avkastning viser seg å være effektive og nyttige for 
eiendomsledere, energirevisorer og andre investorer. For å bruke disse meto-
dene klokt,trenger de imidlertid relevant opplæring. Verktøyene blir derfor led-
saget av kursmateriell som er både informativt og enkelt å forstå.

La oss forstå problemet
Intervjuer med eiendomssjefer viste at de fleste (92%) anser økonomiske beregninger som kritiske for
rettferdiggjøre energieffektiviseringstiltak før beslutninger tas. Samtidig er det bare omtrent halvparten av 
dem som finner det enkelt å gjøre eller forstå økonomiske beregninger. Rundt 40 intervjuede byggeledere som 
representanter en bygningsmasse på rundt 11 millioner kvadratmeter og  over tusen separate bygg – oppgav 
at forståelige kalkulasjonsverktøy er nøkkelen til å gjennomføre flere energieffektiviseringstiltak.

Lønnsomheten til energieffektiviseringstiltak er avgjørende, og investeringsbeslutninger har langsiktige kon-
sekvenser. Gjennomføring av energieffektiviseringstiltak krever omfattende begrunnelse og klare beregninger 
med lett forståelige visuelle diagrammer presentert hovedsakelig av bygningsansvarlige.

Beslutningstakere og andre interessenter trenger tydelig visuell informasjon for enkelt å estimere lønnsomhe-
ten til ulike foreslåtte investeringer. Planlegging avhenger sterkt av budsjettbegrensninger og tilgjengelige 
praktiske finansieringskilder. Alle disse detaljene er nøkkelen for beslutningstakere, som må veie dem mot 
hverandre for å ta endelige avgjørelser.

Den vanligste metoden for økonomiske beregninger av energitiltak, også i energitilsyn, er tilbakebetalingstid. 
Denne metoden tar ikke hensyn til aspekter av teknisk levetid og lønnsomhetskrav. Derfor er det nødvendig 
med komplementære beregningsmetoder og eiendomssjefer trenger kunnskap i hvordan man bruker dem.
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Internrentemetoden 
Metoden for internrente bestemmer at nåverdien av den årlige besparelsen skal være lik
investeringen, dvs. netto nåverdi er null, og beregner hvilken rentesats som oppfyller denne betingelsen. Den-
ne rentesatsen kalles internrenten. 

Metoden for internrente gir en beregnet intern avkastning som tilsvarer den årlige avkastningen på den inve-
sterte kapitalen. Om denne avkastningen er akseptabel, kan man se umiddelbart ved å sammenligne det med 
investorens avkastningskrav, kapitalkostnadene.

Metoden for tilbakebetalingstid
Denne metoden regner ut hvor lang tid det tar å betale tilbake det investerte beløpet (refusjonsperiode). For-
delen med denne metoden er at den er enkel å bruke og forstå. 

Ulempen er at den oppmuntrer til kortsiktige investeringer fordi den ikke tar teknisk levetid og andre forhold 
i betraktning. Metoden er ikke egnet til bruk for langsiktige investeringer i byggesektoren som  for eksempel 
etterisolering, utskifting av vinduer osv.

FINANCIAL CALCULATIONS

Løsning
Eiendomssjefer trenger økonomiske kalkulasjonsver-
ktøy som er både nyttige og forståelige. Hvis begge 
disse kravene er oppfylt, kan en eiendomssjef bruk 
dem til å studere lønnsomheten av energieffektive in-
vesteringer. EFFECT4buildings har utviklet to økono-
miske kalkulasjonsverktøy for å evaluere ulike alter-
nativer i en beslutningsprosess innen energieffektive 
investeringer. Prosjektet har også utviklet relevant 
opplæringsmateriell for pedagogiske formål.

Beregningsmetoder
Ved planlegging av energieffektiviseringstiltak er det 
en fordel å estimere levetidskostnader. Det kan gjøres 
ved hjelp av kontantstrømanalyse ved å forutsi alle 
kostnader og fordeler i løpet av investeringens leve-
tid. For investeringene med lang levetid, er det gun-
stig å bruke diskonterte kontantstrømmer som kalles 
netto nåverdi (NPV). 

Alternativ økonomisk metode er internrente (IRR). In-
ternrenten er diskonteringsrenten, som gjør investe-
ringens netto nåverdi til 0. IRR er en veldig nyttig me-
tode for beslutningstakere å estimere lønnsomhet for 
investeringen. Disse metodene er spesielt egnet for 
valg av forskjellige slags tekniske løsninger for energi-
effektivitet i bygg som kan ha forskjellige opprinneli-
ge investeringskostnader, forskjellig drift, vedlikehold 
og reparasjonskostnader, og muligens annen teknisk 
levetid.

Utfyllende beregningsmetoder bør også gjennomfø-
res som en standard for energileverandører, som for 
eksempel i energianalyser.

>>

Nåverdimetoden 
Metoden omsetter alle kostnader og besparelser til nåverdien. Hvis nåverdien av alle fremtidige besparelser 
er større enn investeringen, anses den å være kostnadseffektiv.

Netto nåverdimetoden kan også brukes i sammenligninger av ulike investeringsalternativer når det ikke er 
noen faktiske besparelser som skal gjøres. Nåverdien av de totale kostnadene for de forskjellige alternativene 
viser deretter hvilken som er mest kostnadseffektiv over en periode.
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Excel kalkulasjons-
verktøy
Det omfattende Excel kal-
kulasjonsverktøyet foreslått 
i prosjektet er praktisk, en-
kelt og greit å bruke for ei-
endomssjefer ved at de kan 
studere lønnsomheten og 
andre aspekter ved energiin-
vesteringer. Verktøyet ledsa-
ges av opplæringsmateriell 
som beskriver, blant andre, 
de valgfrie metodene bak 
beregningene. Opplærings-
materiellet kan brukes som 
ekstra støttemateriale for å 
studere og dele informasjon 
om beregningsmetoder for 
interessenter, eller som rent 
opplæremateriell.

REDUKSJON AV CO2-UTSLIPP Ventilasjonssystem med varme-
gjenvinning

Geotermisk varmepumpesystem

Reduksjon av CO2 -utslipp (kgCO2/
år)

20.400 46.000

Reduksjon av CO2 -utslipp / CO2 -ut-
slipp før tiltak (%)

16 % 35 %

Reduksjon av CO2 - utslipp under 
livssyklusen (kgCO2

408.000 920.000

IKKE-ENERGI FORDELER Ventilasjonssystem med varme-
gjenvinning

Geotermisk varmepumpesystem

Reduser kostnadene på grunn av 
ikke-energi fordel (Euro / år)

8.200 0

Tilbakebetalingstid 2 (år), inkluderer 
innsats for ikke-energifordel (for ek-
sempel redusere helsekostnadene)

7,96 8,64

FINANSIELLE RESULTATER Ventilasjonssystem med varme-
gjenvinning

Geotermisk varmepumpesystem

Tilbakebetalingstid (år) 13,65 8,64

Internrente, IRR (%) 2,06 % 8,28 %

Internrente, IRR (%), opsjon 1. Energi- 
/ vannprisene endres

5,24 % 11,39 %

Internrente, IRR (%), alternativ 2. 
Energi- / vannprisene endres

8,29 % 14,43 %

For å bidra til å estimere og forstå lønnsomheten til 
en energieffektivisering, bruker verktøyet følgende 
metoder for å sammenligne alternative energieffek-
tivitetsmål:
• Kontantstrøm 
• Netto nåverdi 
• Intern avkastning 
• Tilbakebetalingstid
• CO2 utslipp

Verktøyet inkluderer også sensitivitetsanalyse, med 
muligheter for å estimere energi- og vannprisendrin-
ger. På den måten gjør verktøyet det mulig å analy-
sere og sammenligne mulig fremtidige utviklingsveier. 
Beregningene kan også ta hensyn til ikke-energifor-
deler. 

TABELL 1: To TiLTAk kAn sAmmEnLiknEs mEd vErkTøyET

Det finansielle kalkulasjonsverktøyet har hovedsakelig som mål å legge til rette for beslutningstaking ved 
gjennomføring av energieffektivitet investeringer. Kartene er enkle å bruke og forstå, og kan derfor brukes når 
de presenterer økonomiske data til beslutningstakere og andre interessenter.

FigurE 2. grAphs From ExcEL cALcuLATion TooL
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Basert på testing av verktøyet blant sluttbrukere ble verktøyet ytterligere justert og forbedret. Konklusjoner 
fra omberegninger av foreslåtte energieffektiviseringstiltak viser behovet for å bruke komplementære øko-
nomiske beregningsmetoder til enkel tilbakebetalingstid. Tabellen nedenfor forenkler resultatene av unders-
økelsen og viser at tilbakebetalingstid ser bort fra den tekniske levetiden til investeringen. Investeringer med 
lengre levetid vil ha nytte av å bruke nåverdimetoden.

I mange tilfeller vil bruk av intern avkastning gjøre flere tiltak lønnsomme enn ved å bare bruke tilbakebeta-
lingstid. Det foreslåtte verktøyet lager en ny standard for presentasjon av tiltak i energianalyser som krever 
presentasjon av alternative økonomiske beregninger for hvert tiltak. Alle bør gjennomføre minst netto nåverdi 
og intern avkastning.

Investe-
ring

Kostnad Tilbakebe-
talingstid

Teknisk 
levetid

Nåverdi Intern- 
rente

Løsning A 10,000 5 år Mest lønn-
som!

10 år 7,000 7 % Lønnsom!

Løsning B 10,000 8 år 20 år 8,600 Mest 
lønnsom!

8 % Lønnsom!

Kombinasjon med andre verktøy
Finansielle kalkulasjonsverktøy kan kombineres med andre verktøy som tilbys i EFFECT4buildings og vil gi et 
mer omfattende og tydeligere bilde av lønnsomheten i planlagte investeringer. Disse verktøyene vil dermed 
komplettere hverandre på en helhetlig måte. For å få positiv gjennomføring av 
Beslutninger bør forskjellige beregningsmetoder for å sammenligne alternative energieffektiviseringstiltak 
brukes og presenteres. Resultatet av økonomiske kalkulasjonsverktøy kan brukes med alle andre verktøy og 
bidrar til å nå hovedmålet – økt energieffektivisering.

Konklusjoner 
BForskjellige økonomiske beregningsmetoder vil gi ulike svar på hvil-
ken løsning som er mest lønnsom. Uten effektiv opplæring vil eien-
domssjefer, energikonsulenter og investorer vil ha problemer med å 
bruke disse metodene og dermed føre til utilstrekkelig gjennomføring 
av nye energieffektiviseringstiltak. 

Calculations with net present value and internal rate of return gives 
Beregninger med netto nåverdi og intern avkastning gir mer nøyaktig 
svar på hvilke investeringer du skal velge enn kun tilbakebetalingstid. 
For å få en full og korrekt sammenligning mellom forskjellige løsnin-
ger burde flere parametere som er inkludert i Kalkulasjonsverktøyet 
bli brukt.

FINANCIAL CALCULATIONS

Resultater fra testing  
og anbefalinger 

>>

TABELL 2: sAmmEnLikning Av Løsning A og B

Forenklet nettkalkulasjonsverktøy
Nettstedet EFFECT4buildings presenterer et nettverktøy for økonomiske beregninger av lønnsomhet. Det er 
tydelig og enkelt å bruke. Det gjør det mulig å estimere den overordnede lønnsomheten til individuelle investe-
ringer ved bruk av forskjellige beregningsmetoder. Verktøyet visualiserer også de forskjellige beregningsme-
todene i pedagogiske grafer. Forenklet økonomiske kalkulasjonsverktøy finner du her: https://energi.jahopp.
com/energy.html
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VERKTØY
1a. Retningslinje for finansielt kalkulasjonsverktøy
1b. Økonomisk kalkulasjonsverktøy i Excel-format
1c. Finansielt kalkulasjonsverktøy i Excel-format (eksempel)
2. Retningslinje for økonomiske beregningsmetoder
3. Presentasjon av tiltak i energianalyser (eksempel)
4. Opplæringsmateriell (PP) for økonomiske beregninger
5. Nettbasert forenklet økonomisk kalkulasjonsverktøy, on-
line
(https://energi.jahopp.com/energy.html) 

FINN ALLE VERKTØY HER

www.effect4buildings.se/toolbox/financial-calculations/
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FINANCIAL CALCULATIONS
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BUNTING
Det kan være vanskelig å investere i mange energieffektiviseringstiltak sam-
tidig, men bunting kan gjøre det enklere. Bunting gjør det mulig å kombinere 
mange små tiltak i en pakke, noe som kan øke lønnsomheten til den samlede 
investeringen og få det til å se mer attraktivt ut for potensielle investorer. En 
av måtene å tilnærme seg bunting på er å kombinere Total Concept Method 
(TCM) og Total Tool, som kan bidra til å illustrere lønnsomheten i individuelle 
tiltak. Ved å være kostnadseffektiv og bidra til å forklare energiinvesteringer 
kan bunting også brukes som standard i energianalyser og bidra til å finne en 
optimal finansiering og økonomisk støtte for tiltakene.

La oss forstå problemet
Energieffektiviseringstiltak består ofte av mange små investeringer. De kan være så tekniske at beslut-
ningstakere kan ha problemer med å forstå dem. Energianalyser kan resultere i en lang liste med mulige tiltak 
på mange områder. Risikoen for "kirsebærplukking" (å velge de individuelt mest lønnsomme løsninger) er 
høy. Mange eiendomssjefer erfarer dette i møte med beslutningstakere. Det å kun plukke «de lavthengende 
fruktene» resulterer ofte i suboptimale løsninger, siden det er billigere å gjennomføre flere tiltak samtidig i 
en bygning. Videre er tiltak ofte koblet sammen - et tiltak vil ofte avhenge av et annet eller føre til et annet.

Å lage et sett med flere energieffektiviseringstiltak er en løsning. En annen løsning er å gruppere mindre 
lønnsomt tiltak i en større pakke og se lønnsomheten samlet.  En slik "energieffektivitetspakke" ville forhindre 
risikoen for «kirsebærplukking», siden beslutningstakere ikke trenger å forstå alle detaljene om disse tiltake-
ne. Ikke bare er en slik tilnærming lettere å kommunisere, men den kan også gi bedre oversikt og bidra til å 
fokusere diskusjonen på en strategi snarere enn på detaljer. En slik energieffektivitetspakke kan presenteres 
sammen med andre investeringsbehov. Dermed trenger eiendomssjefer metoder for å samle investeringer, 
men også opplæring for å lære å bruke dem.

Noen av disse verktøyene er utviklet av tidligere prosjekter, og deretter tilpasset for gjennomføring i  EFFEC-
T4buildings.
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BUNDLING

Tre forskjellige typer bunting er identifisert: 

1. Bundling energy efficiency measures in one building/project  
 

2. Samle flere energieffektiviseringstiltak av samme type i flere bygg / lokasjoner, for å nå en ønsket 
investeringsstørrelse, for eksempel all gatebelysning eller alle HVAC-tiltak 

3. Samle flere energieffektiviseringstiltak av forskjellige typer i flere bygg / steder

Løsning
Bunting er en måte å slå sammen mange små in-
vesteringer i en stor investeringspakke. I stedet for 
å velge en enkelt energieffektiviseringsløsning, gjør 
bunting det mulig å gjøre store investeringer eller 
omfattende renovering og skaper dermed mulighe-
ter for større renovering og vedlikehold. Dette gjør 
bunting til et perfekt alternativ når man vurderer 
forskjellige måter å øke og oppmuntre til gjennomfø-
ring av energieffektiviseringstiltak.

Bunting kan utføres med Total Concept Metode 
(TCM), som tar sikte på å forbedre energiytelsen i 
bygg når det gjelder å sikre mest mulig lønnsomme 
energibesparelser. TCM og gjennomførbarhet
beregninger er basert på å øke gjennomføringen av 
energieffektiviseringsinvesteringer. TCM hjelper
byggeiere forstår de økonomiske fordelene og mu-
lighetenev ved forbedrede energiytelsen i bygg, noe 
som gjør det mulig å nå mye lenger med energieffek-
tiviserende tiltak.

Når man gjennomfører tiltak hver for seg øker utvik-
lings- og konstruksjons- og andre overhead kost-
nader sammenlignet med en samlet investerings-
pakke. Bunting fører til en tiltakspakke med både 
kostnadseffektive tiltak (“lavthengende frukter”) og 
langsiktige vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak. De 
økonomisk mest lønnsomme tiltakene vil finansiere 
de mindre lønnsomme, slik at den komplette hand-
lingspakken oppfyller de totale lønnsomhetskravene.

Bunting som verktøy er basert på forståelse av Total 
Concept Method (TCM) og Total Tool. TCM har vist 
seg å være praktisk og brukbar i flere prosjekter i uli-
ke offentlige bygg og andre lokaler.

Det gjør det mulig for lokale eiendomssjefer å tilby 
en realistisk vurdering av hvordan de skal gjennom-
føre en samlet pakke for energieffektiviseringstiltak 
og hvordan man kan overbevise beslutningstakere 
om å ta en slik beslutning. For dette formålet er det 
samlet og videreutviklet en praktisk presentasjon og 
opplæringsmateriell for TCM og Total Tool. Dette for 
å øke bevisstheten blant hovedmålgruppen og andre 
interessenter.

Arbeidsprosessen til TCM er delt inn i tre trinn:
Trinn 1: Utvikle tiltakspakken
Trinn 2: Gjennomføre tiltakene
Trinn 3: Oppfølging

TCM gir en handlingsplan som består av en pakke av 
tiltak for energieffektivisering som i sum oppfyller ei-
endomsforvalternes lønnsomhetskrav.
Lønnsomhetsvurderingen i TCM er basert på IRR-me-
toden (intern avkastning), som vurderer hver inve-
stering etter det faktiske overskuddet det skaper, 
uttrykt som en intern avkastning.

Disse IRR-verdiene varierer mellom enkeltmål, som i 
praksis betyr at de mest økonomiske og lønnsomme 
tiltakene, som vist i figur 1, vil bidra til å finansiere 
og gjennomføre mindre lønnsomme tiltak. På den-
ne måten vil den totale tiltakspakken oppfylle lønn-
somhetskravene satt av byggeier.

Grunnleggende prinsipper for TCM og Total Tool bør 
være tydelig forklart - helst ved bruk av datavisua-
lisering – fo9r beslutningstakerne og andre viktige 
interessenter involvert i gjennomføring av energief-
fektiviserende prosesser.

I noen tilfeller kan diagrammer som figur 1 være nyt-
tig. De kan for eksempel brukes til å klargjøre lønn-
somheten og IRR-verdiene til hvert enkelt tiltak inklu-
dert i pakken, og hjelper dermed
målgruppen å analysere og forstå materialet og alle 
beregningene som leveres av Total Tool.

>>
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FigurE 2. irr-vALuEs oF EAch mEAsurEs prEsEnTEd sEpArATELy 

FigurE 1. ALL BundLEd mEAsurEs comBinEd in onE chArT
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BUNDLING

Konklusjoner
Bunting tilbyr en helhetlig måte å kombinere mange små tiltak i en stør-
re tiltakspakke. Den grunnleggende ideen er å gjøre en planlagt investe-
ring mer lønnsom og interessant fra et økonomisk synspunkt og spesielt 
for potensielle investorer. Den kan brukes som standard
i energianalyser, men kan også gjøre det enklere å finne optimal finan-
siering og motta statsstøtte. 

Bunting kan også brukes i avtaler med selskaper som mottar statsstøt-
te. Total Concept Method og
Total Tool tilbyr en interessant løsning for gjennomføring av energieffek-
tive investeringer i bygg.

TCM gir en enkel og verdifull metode for å vise den økonomiske lønn-
somheten av individuelle tiltak. Som helhet er TCM en glimrende måte å 
gjennomføre vellykkede energieffektivitetsprosjekter. Buntingsmetoden 
kan også brukes som standard for energianalyser og for avtaler med 
selskaper som mottar statsstøtte.

Kombinasjon med andre verktøy 
Bunting er et godt verktøy som hjelper til med å finne finansiering og gjør et prosjekt mer attraktivt for be-
slutningstakere og investorer. Den bidrar også til å gjøre energieffektiviseringstiltak i mindre prosjekter mer 
lønnsomme. Bunting kan hovedsakelig brukes sammen med verktøyene EPC, MSC, Green leasing og Prosu-
merism å få høyere besparelser og derfor fremstå mer attraktivt for beslutningstakere og politikere.

Hovedutfordringen er at Bunting, TCM og Total Tool foreløpig ikke er så mye brukt av målgruppen.
For å endre det, er det nødvendig med inspirerende opplæring, inkludert visuelle presentasjoner og verdifulle 
eksempler på vellykket gjennomføring av å bruke selve metoden og verktøyet.

Prosjektet har vist at bunting ikke bare kan brukes av eiendomssjefer, men også som en standard for presen-
tasjon av foreslåtte tiltak i energianalyser. Prosjektet viser et eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Et annet eksempel på beste praksis i bruk av bunting som gjennomføringsmodell er å inngå offentlig-privat 
partnerskap ved godkjenning av offentlig tilskudd til investeringer i små og mellomstore bedrifter (SMEs). I 
henhold til EUs regelverk kan det gis støtte til investeringer i økt konkurranseevne og energieffektiviserings-
tiltak.

Som en forutsetning for slike støttemidler kan det settes krav vil en energianalyse. Denne bør inneholde en 
liste over alle mulige energieffektiviseringstiltak, fra de enkle og minst kostbare til dyrere og mindre lønnsom-
me tiltak. Deretter kan man ta en avgjørelse om hvem som er ansvarlig for hva – det vil si at avtalen kan ende 
med at byggeier selv bekoster enklere tiltak og får støtte til gjennomføring av mer kostbare tiltak. På denne 
måten kan man nå målet med å utføre alle tiltak og unngå å kun velge «lavthengende frukter».

Prosjektet viser at bunting er så vellykket at den bør testes i større skala innen EU.

Resultater fra testing og  
anbefalinger

>>
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VERKTØY 
1. Veiledning for bunting
2. Opplæringsmateriell for bunting (PP)
3. Excel ark for bunting i en energianalyse (Svensk)

FINN ALLE VERKTØY FOR BUNTING HER:

www.effect4buildings.se/toolbox/bundling



25

BUNDLING
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FINANSIERING
Finansiering av investeringer i energieffektiviseringstiltak er et verktøy som 
handler om å utvide kunnskapen til målgruppen om eksisterende finansie-
ringskilder og mekanismer relatert til energieffektivisering, ved siden av of-
fentlige finansieringskilder.

Verktøyet bidrar også til å dele kunnskap og erfaring blant prosjektpartnere 
om eksisterende finansieringsmekanismer i de ulike landene, noe som kan bidra 
til å fremme og tilpasse lignende løsninger i egne land. Det kan også gjøre det 
enklere å finne finansieringskilder for investering i energieffektiviseringstiltak, 
både offentlige og private, i de ulike prosjektpartnernes land.

La oss forstå problemet 
Begrensede finansieringsmuligheter med egen kapital er ofte til hinder for investering i energieffektiviserings-
tiltak i kommunale bygg. En undersøkelse blant offentlige bygningsforvaltere viste at deres kunnskap er be-
grenset til eksisterende offentlige finansieringsordninger. Den viste også at de er interessert i å utvide denne 
kunnskapen. Hvert prosjektland har foregangskommuner som har benyttet andre finansieringsordninger for 
energieffektivisering, og disse kan inspirere andre.

Gjennomføringen av investering i energieffektiviseringstiltak i offentlig sektor kan være basert på:
• en tradisjonell finansiering av offentlige investeringer, dvs. budsjettmidler; og
• finansiering fra eksterne fond: subsidier og tilskudd, lån og kreditter og andre midler (for eksempel obligasjo-
ner, offentlig-privat partnerskap og leasing).

Lokale myndigheter planlegger vanligvis investeringer som er lettest å finansiere og som er mest ønskelige fra 
et samfunnsmessig synspunkt (f.eks. å forbedre innbyggernes velferd), som rehabilitering av bygg og bruk av 
fornybar energi.

Lokale myndigheter i Polen og de baltiske landene som ønsker en bærekraftig utvikling, møter viktige utfor-
dringer, for eksempel redusert tilgjengelighet av ikke-refunderbare tilskudd etter 2020. Dette vil kreve aktiv 
involvering, men også støtte fra andre institusjoner som kan bistå dem med å delta i dialog og utveksling av 
kunnskap med andre kommuner om ny teknologi og god praksis.
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ENERGY INVESTMENT FUNDING

Løsning
Det er utarbeidet en guide som presenterer alle fi-
nansieringsmuligheter for offentlige bygningsforval-
tere på en systematisk måte. Det gir målgruppen en 
god oversikt over finansieringskilder. Den presente-
rer et bredt spekter av finansieringsmuligheter for 
energiinvesteringer og vil således kunne bidra til å 
overbevise beslutningstakere. Sammen med erfarin-
ger fra de som allerede har brukt nye finansieringskil-
der, kan det inspirere organisasjoner til å prøve nye 
finansieringsstrategier.

Bygg kan være enten offentlige eller private, og kan 
brukes til offentlige eller private formål. Analysen og 
kartleggingen av finansieringsmulighetene i dette 
prosjektet har fokusert på finansiering av offentlig 
eide bygg, uavhengig av hvordan de brukes. Dermed 
inkluderer den administrative bygg, andre ikke-pri-
vate institusjoner og noen boligbygg. Tabellen neden-
for oppsummerer typer av finansieringskilder:

Typer finansieringskilder Beskrivelse Eksempler

Offentlig Analyse av tilgjengelige offentlige 
finansieringskilder og mekanismer 
for finansiering av investerings-
prosjekter innen energieffektivitet 
i offentlig eide bygg.

EU-finansiering, statsfinansie-
ring, finansiering av banker eid av 
statskassen, annen offentlig fi-
nansiering.

Ikke-offentlig Analyse av tilgjengelige ikke-of-
fentlige kilder og mekanismer 
for finansiering av investerings-
prosjekter innen energieffektivitet 
i offentlig brukte bygg i enkelte 
prosjektland.

Private ressurser fra forretnings-
enheter, inkludert de som deltar i 
EPC/ESCO-prosjekter; kommer-
sielle banktilbud dedikert uteluk-
kende til slike virksomheter.

Blandet Analyse av tilgjengelige blande-
de (offentlige og ikke-offentlige) 
kilder og mekanismer for finan-
siering av investeringsprosjekter 
innen energieffektivitet i offentlig 
eide bygg.

>>

Offentlige finansieringskilder 
Nasjonale finansieringsdokumenter fra prosjekt-
partnerne viser kartlagte finansieringsmuligheter fra 
offentlige finansieringskilder. Kartleggingen viser at 
den mest vanlige finansieringskilden er lån fra kom-
munale finansinstitusjoner, i form av enten ordinære 
investeringslån eller spesiell miljø- eller energilån 
(f.eks. Kommunekredit i Danmark, Kommuninvest i 
Sverige og Kommunalbanken i Norge).

Ikke-refunderbare tilskudd og støtte til investeringer 
i energieffektivitet til kommuner er mye mer vanlig i 
Polen, Estland og Latvia. For de nordiske landene er 
slik finansiering sjeldnere. Om de finnes fokuserer de 
på planleggingsfasen av investeringer. Det forventes 
at kommuner i alle landene i Østersjøområdet vil ha 
mindre muligheter for å få tilskudd til investeringer 
i den kommende programperioden i EU og vil gjø-
re det enda viktigere for alle medlemsland å finne 
alternative finansieringskilder.

Private finansieringskilder  
Privat finansiering er fremdeles sjelden for offentlige 
organisasjoner, og det er veldig vanskelig for offent-
lig sektor å søke om finansiering av investeringer 
fra internasjonale ikke-offentlige finansieringskilder. 
Et slikt tilbud er nesten fraværende på markedet. 
Potensialet for innovative former for offentlig-privat 
partnerskap når det gjelder investeringer i energief-
fektivitet er imidlertid stort.

Budsjettenheter står overfor hyppige økonomiske 
begrensninger, en konstant tvang blant selvstyrende 
myndigheter til å søke besparelser, et utvilsomt be-
hov for å forbedre energieffektiviteten, og mangelen 
på tilstrekkelig kvalifisert og erfaren teknisk perso-
nale som muliggjør effektiv og effektiv forberedelse 
og påfølgende gjennomføring av energiinvesteringer. 
En mulighet for dem er å prøve å finansiere investe-
ringer under offentlig-privat partnerskap, som med 
energitjeneste-selskap (ESCO), i en form som vil 
tillate finansiering av en gitt investering i oppgrade-
ring gjennom fremtidige besparelser i energikostna-
der.
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Kombinasjon med andre verktøy
External funding and subsidies play a major role in energy efficiency related projects due to relatively high 
costs. This tool is broadening the knowledge of various funding sources at EU and national level. This is a sup-
portive tool and can be used together with all other tools. In some cases, external funding helps to continue 
with energy efficiency projects e.g. EPC, MSC and sometimes it is necessary to use EPC, MSC, Prosumerism 
etc. models to get funding.

Konklusjon
Finansiering av investeringer i energieffektiviseringstiltak er 
et verktøy som handler om å utvide kunnskapen til målgrup-
pen om eksisterende finansieringskilder og mekanismer rela-
tert til energieffektivisering, ved siden av offentlige finansie-
ringskilder.

Verktøyet bidrar også til å dele kunnskap og erfaring blant 
prosjektpartnere om eksisterende finansieringsmekanismer i 
de ulike landene, noe som kan bidra til å fremme og tilpasse 
lignende løsninger i egne land. Det kan også gjøre det enklere 
å finne finansieringskilder for investering i energieffektivise-
ringstiltak, både offentlige og private, i de ulike prosjektpart-
nernes land.

Resultater fra testing og anbefalinger 
Som en del av prosjektet ble det gitt støtte til eiendomssjefer som søkte finansiering fra kilder de aldri hadde 
brukt før. Dette eksperimentet lyktes og gjorde det klart at det var behov for støtte til å fylle ut søknader. 
Prosjektet hjalp dem også med å dele erfaringer med andre eiendomssjefer. Det resulterte i flere nye inve-
steringer som ellers ikke ville blitt gjennomført på grunn av mangel på både kapital og ferdigheter i å skrive 
søknader. Erfaringene viser tydelig at målgruppen trenger både opplæring i finansieringskilder og veiledning i 
hvordan man kan søke om finansiering. For dette formål kan workshops hjelpe eiendomssjefer med å presen-
tere sine erfaringer og beste praksis samt utveksle ideer.

>>

Finansieringsmuligheter for forvaltningsmyndigheter
Offentlige organisasjoner kan fungere som forvaltningsmyndigheter for EU-finansiering og annen nasjonal 
finansiering. Uansett om programmet retter seg mot offentlige eller private organisasjoner, kan finansie-
ringsmuligheter være øremerket investeringer i energieffektivitet. Støtte til små og mellomstore bedrifter 
(SMB) for å investere i energieffektive løsninger kan gis i henhold til EU-kommisjonens forordning nr. 651/2014 
og 1407/2013, men det er behov for å definere støtteberettigede tiltakstyper. Av den grunn har prosjektet 
laget relaterte retningslinjer, sammen med gjennomføring av et rammeprogram for energieffektivitet i SMB 
i Sverige.
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VERKTØY 
1. Finansieringsmuligheter
2. Finansieringsmuligheter i Polen (polsk)
3. Finansieringsmuligheter i Finland (finsk)
4. Finansieringsmuligheter i Sverige (svensk)

FINN ALLE VERKTØY HER

www.effect4buildings.se/toolbox/funding
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EPC GUIDE
Energy Performance Contracting (EPC) er energisparing med resultatgaranti, 
og et velprøvd og vellykket verktøy som har hjulpet byggeiere å nå sine ener-
gi- og klimamål langt raskere enn med tradisjonell gjennomføring i egen regi. 
Fortsatt er det potensial for mer bruk av EPC for å nå urealiserte sparepoten-
sialer i offentlig sektor. 

For å fremme bruken av EPC, viser denne guiden til en forbedret gjennom-
føringsmodell basert på dagens markedssituasjon og erfaringer fra Danmark, 
Sverige, Finland, Norge, Polen, Estland, Latvia og Litauen. Det viktigste nyhets-
aspektet er kontraktsbasert samspill i analysefasen av EPC-prosjekter.

Denne guiden inneholder en beskrivelse av tilpassede anbudsdokumenter med 
nye tildelingskriterier, kontraktsmaler, en EPC-presentasjon og en trinnvis ve-
iledning for oppstart av EPC-prosjekter - alt samlet i en praktisk pakke med 
EPC-verktøy. Dette verktøyet skal dermed bidra til at offentlige byggeiere let-
tere kan nå sine klima- og energimål ved bruk av EPC.

La oss forstå problemet
EPC er en modell for gjennomføring av energieffektiviseringstiltak med garanterte resultater i offentlige og 
private bygninger. I EPC-prosjekter brukes energibesparelser til å dekke investeringskostnadene. Ved bruk av 
EPC, blir både teknisk og økonomisk risiko i stor grad overført til en energientreprenør, også kalt EPC-leveran-
dør. EPC brukes til å gjennomføre svært mange tiltak på kort tid. Slikt får man iverksatt langt flere tiltak enn 
det er mulig å gjennomføre ved bruk av enkelttiltak i egen regi. 
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I løpet av de siste 10-15 årene har EPC-modellen blitt benyttet i mange europeiske og nordiske land. Konsep-
tet er også benyttet i mange offentlige bygninger i det polske EPC-markedet, mens det fortsatt er lite kjent 
i Estland, Latvia og Litauen.

Flere studier, f.eks. markedsrapporten fra Nordisk ministerråd  konkluderer med at EPC er gunstig for byg-
geierne, og at det er fortsatt et stort sparepotensial og muligheter for videre utvikling. De vanligste barrie-
rene for vekst i bruken av EPC er kompleksiteten i konseptet, en komplisert anskaffelsesprosess, mangel på 
kunnskap, mangel på eksempler på vellykkede prosjekter og dokumenterte resultater og kanskje aller viktigst; 
mangel på tillit til modellen og aktive EPC-fasilitatorer / konsulenter.

For å nå globale klima- og energimål, anbefales en økt bruk av EPC i byggesektoren. for å nå målene om gjen-
nomføring av et høyere antall tiltak enn andre energieffektiviseringsverktøy kan vise til. 

>>

ENERGY PERFORMANCE CONTRACT

EPC - gjennomføring i fire faser: 
Fase 0: Oppstart og utlysning
Fase 1: Energianalyser og prosjektutvikling
Fase 2: Gjennomføring
Fase 3: Sparegaranti

Den siste fasen skiller EPC-prosjekter fra andre typiske totalentrepriser, hvor EPC inkluderer garanterte be-
sparelser i et avtalt antall år etter at alle energieffektiviseringstiltakene er gjennomført.

Figur 1 - FAsEnE i ET Epc-prosJEkT
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Bistand fra en EPC-fa-
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Samarbeid mellom byg-
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drift og dokumentasjon 

av garanterte 
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Kontrakt fase 1;  
gjennomføring energi- 
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igjennomførings- og 

garantifasen

1. 
Energi-
analyse 
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3. 
Sparegaranti
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EFFECT4buildings har beskrevet en forbedret gjen-
nomføringsmodell for EPC basert på erfaringer fra 
EPC-prosjekter og markedsrapporter, se oppførte re-
feranser. Selv om partnerlandene gjennomførte mo-
dellen på litt ulikemåter (f.eks. når det gjelder økono-
misk struktur og kontraktsgrunnlag), er prosjektene 
likevel i stor grad sammenlignbare.

De åpenbare og vanligste resultatene er store bespa-
relser i energibruk (i gjennomsnitt 18-50% reduksjon i 
offentlige bygninger), reduksjoner i CO2-utslipp, mo-
dernisering av tekniske anlegg og omfordeling av spar-
te midler til andre offentlige områder. EPC-prosjekter 
reduserer derved vedlikeholdsbudsjetter og sikrer of-
fentlig investeringer. I tillegg er garantien spesielt vik-
tig for aktører med begrensede budsjetter.

Mange EPC-prosjekter som har inngått som under-
lag i dette prosjektet har hatt mange felles utfordrin-
ger. Det er ofte ingen forskriftsmessige rammer for 
EPC i partnerlandene, forventningene til prosjektet 
kan derfor variere mye fra land til land. Oppstart av 
nye EPC-prosjekter hindres av mangel på kunnskap, 
modellens kompleksitet og anskaffelse, mangel på 
tillit til modellen samt mangel på EPC-fasilitatorer. 
Andre utfordringer kommer av for lite vekt på å skape 
eierskap og dermed på å forankre prosjektet i orga-
nisasjonen i oppstartsfasen (0), og fra utilstrekkelig 
samarbeid mellom byggeieren og EPC-leverandø-
ren i fase 1. Fra EPC-leverandørens perspektiv utgjør 
manglende og uriktige grunnlagsdata, inkludert feil i 
energidata og driftsforhold, en høy risiko. Mange av 
disse utfordringene er mindre vanlige i Danmark og 
flere erfaringer fra Danske prosjekter er trukket inn 
for å styrke gjennomføringen. 

Løsningen gir en forbedret gjennomføringsmodell for 
EPC. Dette skal sikre mer vellykket gjennomføring av 
fremtidige prosjekter, takket være følgende forbed-
ringer:
• byggeier setter av nok tid til å utvikle og følge opp 

EPC-prosjektet;
• forbedring av samarbeidsavtale og / eller sam-

spillskontrakt mellom byggeier og EPC-leveran-
dør, noe som er spesielt viktig i analysefasen;

• utjevne forskjeller i kunnskap og kompetanse mel-
lom kunde og leverandør, ved å hente inn en eller 
flere relevante eksperter, for eksempel en dyktig 
EPC-fasilitator;

• vurderer muligheter for å redusere trans-
aksjonskostnadene;

• forbedre tilbydernes garantiberegninger;
• forbedring/tilpassing av maler for anbuds- og 

kontraktsdokumenter; og
• gjennomføre risikoanalyse.

En ny gjennomføringsmodell for EPC

De fleste foreslåtte forbedringene har fokus på de to 
første fasene av EPC-prosessen, oppstarts- og utlys-
ningsfasen (0) og energianalysene og prosjektutvik-

lingsfasen (1). Dette er fordi disse to fasene er avgjø-
rende for valg og beslutninger som danner grunnlaget 
for om prosjektet får mange problemer eller en vel-
lykket gjennomførings- (2) og garantifase (3).

Fase 0 - oppstart og anbudsfase
Som en av EPC-verktøyene som presenteres under er 
det utviklet en kort trinnvis veiledning for byggeiere 
om hvordan man starter et EPC-prosjekt og en pre-
sentasjon som vil bidra til å introdusere EPC i egen 
organisasjon. Blant verktøyene finnes også maler for 
anbudsdokumenter og tilhørende vedlegg for kunn-
gjøring av en EPC-anskaffelse. Basert på våre funn 
er nye elementer tatt med for å sikre en rettferdig 
balanse mellom kunden og EPC-leverandøren.

For å oppsummere understrekes det at byggeiere 
trenger å tilegne seg inngående kunnskap om egen 
bygningsmasse, og å identifisere mål for prosjektet i 
fase 0. Byggeieren må sette av ressurser til prosjek-
tet, og det er viktig at det opparbeides eierskap, både 
fra administrativt og politisk hold. Når dette er opp-
nådd, kan søket etter den rette EPC-leverandøren be-
gynne. På dette stadiet anbefales det at byggeieren 
ber om hjelp fra en EPC-fasilitator, en person med 
kompetanse om EPC-prosessen og samspill/utvidet 
samarbeid.

En anbefalt anskaffelsesprosess starter med pre-
kvalifisering av 3-5 EPC-leverandører der gjennom-
føringskompetanse og relevant erfaring er blant 
kvalifikasjonskravene. De kvalifiserte leverandørene 
konkurrerer deretter ved å levere et forslag som inne-
holder energianalyse for 1-3 representative bygg som 
en del av tilbudsarbeidet. Analyser utarbeides ved å 
bruke samme mal, der tiltak, investeringer og bespa-
relser oppsummeres. Den totale nåverdien for disse 
tiltakene og kostnaden for fase 3 utgjør to av flere 
tildelingskriterier. Andre foreslåtte tildelingskriterier i 
tillegg til pris er; teknisk kvalitet på utstyr og instal-
lasjoner, pålslagsprosent, beskrivelse av prosjektfor-
ståelse og samarbeidsprosessen. EPC-leverandørens 
svar på disse kriteriene vil danne grunnlaget for se-
nere fullskala analyser og beskrivelse av tiltak. Tilde-
lingskriterier må veies i henhold til kundens mål og 
forventninger til prosjektet.

Dersom byggeierens overordnede mål er å ta igjen et-
terslep på vedlikehold og inkludere omfattende reno-
vering, bør prisen ikke tillegges høyest vekt.

Fase 1 - Analysefasen basert på samspillsavtale

I den nye gjennomføringsmodellen er fase 1 basert på 
en kontraktsbasert samspillsavtale. I denne fasen er 
tiltakene som skal gjennomføres i fase 2 basert på 
"åpen bok" -prinsippet, der tiltak finnes i samarbeid 
og inneholder beskrivelse av både funksjonskrav og 
økonomi. I samspillskontrakten avtales tjenester og 
leveranser for begge parter i full åpenhet, en prosess 
som skal skape forståelse og tillit mellom partene. 

Løsningen
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Fase 1 resulterer i en samlet forprosjektplan, inkludert en prosjektutviklingsrapport som oppsummerer alle de 
avtalte tiltakene. Når forprosjektet er fullført og godkjent av kunden, betales leverandøren en avtalt godtgjø-
relse for fase 1.

>>

Samspillsavtale
En samspillsavtale inkluderer
• mål og holdninger for analysefasen;
• organisering av prosjektet;
• arbeidet, prosessen og levering og ytelse; og
• rettigheter til å bruke prosjektets materialer og dokumentasjon.

Figur 2 – Epc-prosJEkT mEd konTrAkTsBAsErT sAmspiLL i FAsE 1
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Prosjektets erfaringer og anbefalinger  
EPC med kontraktsbasert samspill i fase 1 er ikke nødvendigvis den beste gjennomføringsmodellen for alle 
kommuner og byggeiere. Noen ganger vil tradisjonell EPC være et bedre alternativ, spesielt hvis man bruker 
de forbedrede malene og hensyntar nylige erfaringer i EPC-markedet.

Fase 1 av et samspillsprosjekt krever at kunden gjør det samme arbeidet som normalt gjøres i fase 0 av et 
tradisjonelt EPC-prosjekt. Kontraktsbasert samspill kan kreve mer tid til møter og samarbeid i fase 1 enn tra-
disjonell EPC når det gjelder kontraktutvikling, energieffektivitet og tekniske spørsmål. I praksis betyr det at 
begge gjennomføringene tar like lang tid. 

Det endelige resultatet av fase 1 er en prosjektutviklingsplan med tiltak som avtales mellom partene. Disse 
tiltakene vil bli gjennomført som en totalentreprise i fase 2 (gjennomføring) og 3 (garanti) i henhold til almin-
nelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC), NS 6430.

Figur 3 – To gJEnnomFøringsmodELLEr For Epc 
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Konklusjoner 
Å nå energi- og klimamål på en rask og effektiv måte bør være et over-
ordnet offentlig mål i dagens klimasituasjon. Likevel viser nyere erfarin-
ger at mange offentlige byggeiere er motvillige til å gjennomføre EPC til 
tross for dokumentasjon av stort sparepotensial og tidligere vellykkede 
EPC-prosjekter. 

EPC-modellen er et velprøvd og vellykket verktøy som har hjulpet of-
fentlige byggeiere og lokale og regionale myndigheter med å nå sine 
energi- og klimamål raskere enn med tradisjonell gjennomføring av ener-
gisparetiltak.

Å øke bruken av EPC krever innsats for å introdusere modellen blant 
byggeiere, utdype kunnskapen om EPC og dermed øke interessen for 
og tilliten til modellen. Dette krever at man vektlegger betydningen av 
å spre relevant informasjon og markedsføre sparepotensialet i eksiste-
rende bygningsmasse, kunnskap om de forskjellige gjennomføringsmo-
dellene og deres fordeler og ulemper til prosjektets målgruppe. Denne 
EPC-guiden og de nye EPC-verktøyene er utviklet for å være et bidrag i 
dette arbeidet.

Kombinasjon med andre verktøy
EPC er et av de mest brukte og utprøvde verktøyene for gjennomføring og finansiering av energisparetiltak og 
innlemmer i stor grad andre gjennomføringsmodeller og verktøy. EPC tar i bruk kalkulasjonsverktøy, bunting 
(bundling) og mobilisering av beslutningstakere inngår som en del av EPC. Grønne leiekontrakter og prosume-
risme kan også være en del av en EPC-kontrakt. 

Beskrivelser av disse verktøyene finnes på www.effect4buildings.se/toolbox

Figur 3 viser to mulige metoder for gjennomføring: Alternativ 1 inkluderer samspill i fase 1 (den nye gjennom-
føringsmodellen), og alternativ 2 viser den mer tradisjonelle gjennomføringsmodellen. Sistnevnte deler fase 1 
inn i to trinn.

Prosjektet resulterer i (I) beskrivelsen av en revidert gjennomføringsmodell; og (II) reviderte maler, samlet som 
praktiske EPC-verktøy (se vedlegg), som kan brukes av offentlige byggeiere fra begynnelsen (oppstartsfasen) 
av et EPC-prosjekt til gjennomføringen. Målet er at de nyutviklede malene skal brukes og tilpasses av alle 
EPC-kunder / byggeiere, uavhengig av valg om samspill i fase 1.

De utarbeidede dokumentene er maler og eksempler. Derfor må de tilpasses hvert prosjekt for å gjenspeile 
kundens mål og forventninger. De må også tilpasses nasjonale lover og forskrifter og verifiseres av juridisk 
rådgiver / advokat i hvert land.

I prosjektet er det utviklet maler for ytelsesbasert vedlikeholdskontrakter. Disse finnes på prosjektets hjem-
meside. 

ENERGY PERFORMANCE CONTRACT

>>
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Verktøy for EPC består av 
følgende dokumenter  
1 Veileder for oppstart av EPC-prosjekt (dette dokumentet)
2 Eksempel på EPC-presentasjon – introduksjon av EPC i offentlig  
 administrasjon
3 Konkurransegrunnlag EPC under EØS terskelverdi - mal
4 Tilbudsanalyser - mal
5 Grunnlagsdata* - mal
6 Sjekkliste for besvarte kvalifikasjons og tildelingskriterier* - mal
7 Kontraktsvilkår fase 1 analysefasen samspillsentreprise - mal
8 Prosjektutviklingsrapport og enøkanalyser - mal
9 Tillegg til avtaledokument for fase 3, Garantifasen - mal
 
*Ikke vesentlig endret sammenliknet med maler for tradisjonell EPC-
modell.

FINN ALLE VERKTØYENE HER

www.effect4buildings.se/toolbox/energy-performance-contracting/
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La oss forstå problemet 
Buildings are a key to improving energy efficiency and enhancing decarbonization. Other motivators for ener-
Bygg er en nøkkel for å forbedre energieffektiviteten og forbedre avkarboniseringen. Andre motivatorer for 
energieffektivisering er et forbedret inneklima og økt kvalitet på vedlikehold og drift. En helhetlig tilnærming 
til energirenovering gir også den beste samlede lønnsomheten siden marginalkostnadene ved samtidig for-
bedring av flere parametere er svært lave. Energieffektivitet dekker allerede en god del av kostnadene innen 
inneklima og forbedret vedlikehold, og utjevner dermed nesten oppstarts- og transaksjonskostnadene. Videre 
er effektivt vedlikehold og drift avgjørende for å oppnå en energieffektiv bygning.

I MultiService-kontrakter (Multi Service Contracting - MSC) tar byggeieren en 
helhetlig tilnærming til renoveringsprosessen ved å tilføre parametere som in-
neklima, vedlikehold og driftsledelse i energirenoveringen i både planlegging og 
gjennomføringsfasen av et prosjekt. Ved å være tidlig involvert i utformingen 
av prosjektet sammen med byggeieren, kan en MSC-leverandør ta ansvar for 
ytelsen av de ulike parameterne. 

MSC-konseptet bidrar med å sette viktige ytelsesindikatorer og metoder for 
å overvåke og evaluere disse ytelsene, og derved øke kvaliteten på interne eller 
eksterne tjenester.

MULTISERVICE-
KONTRAKTER
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Løsning 
One approach for a building owner to achieve such 
For å oppnå en slik helhetlig tilnærming bør byggeier 
starte samarbeidet med entreprenøren fra de tidli-
ge stadiene av prosjektet, og fortsette dette samar-
beidet helt inn i driftsfasen. Dette gir entreprenøren 
en mulighet til å utfylle byggeier med nødvendige 
ressurser og kompetanser, begge nødvendige for å 
ta gode beslutninger gjennom hele renoveringspro-
sessen.

En slik helhetlig tilnærming frigjør et enormt poten-
sial for å forbedre renoveringsprosjekter når det gjel-
der den optimale flerdimensjonale ytelsen til bygge-
ne. For å utnytte dette potensialet fullt ut, må både 
byggeier og entreprenør samarbeide helt fra begyn-
nelsen til slutten av oppussingsprosjektet, og ikke mi-
ste kontrollen på detaljene ved investeringen.

I en MultiService-kontrakt (MSC) signerer bygge-
ier en kontrakt med en entreprenør - heretter kalt 
MSC-leverandøren. Kontrakten fokuserer på flere 
parametere enn bare energi inkludert inneklima, re-
dusering av etterslepet på vedlikehold og byggeledel-
se. Kontrakten tvinger også begge parter til å følge 
opp utførelsen etter at byggene er renovert. For-

lengelse av planleggingsfasen og involvering av en 
MSC-leverandør helt fra begynnelsen av prosjektet 
øker sjansen for at renoveringen vil oppfylle bygge-
ierens forventninger, takket være leverandørens res-
surser og kompetanse, og dens ansvar for utførelsen 
av prosjektet.

For å forstå MSC-modellen, må man være oppme-
rksom på at den endelige utformingen av kontrak-
ten avhenger av prosjektets hensikt og mål, siden 
forskjellige typer tjenester krever forskjellige typer 
løsninger.

MSC-modellen stammer fra Energy Performance 
Contracting (EPC) og strategiske partnerskap, og 
bygger på erfaringer fra disse to modellene rettet 
mot prosjekter med renovering og oppgradering av 
en større bygningsportefølje i eksisterende bygnings-
masse og bygger på erfaringer fra disse to model-
lene. Selv om MSC-modellen er utviklet basert på 
danske lover, retningslinjer og erfaringer, tilbyr den 
en generell ramme for kontrahering. Når et MSC-
prosjekt gjennomføres, må det justeres til det enkel-
te prosjektets omfang og nasjonale lover, retningslin-
jer og erfaringer.

MULTI SERVICE CONTRACTING

En slik helhetlig tilnærming avhenger av organis-
asjons- og budsjetteringsstrukturen. Noen offent-
lige byggeiere har opplevd at oppussingsoppgaver, 
inkludert inneklima og eiendomsforvaltning, fordeler 
seg på flere aktiviteter som hver har sitt individuelle 
budsjett. Så, i det minste fra et økonomisk perspektiv, 
slutter en helhetlig tilnærming å være virkelig helhet-
lig, og kompliserer i tillegg prosessen ved å undermi-
nere roller og ansvar i stedet for å fremme samarbeid 
mellom forskjellige enheter i kommunen.

Det mest vanlige er at bygg renoveres med et visst 
formål og forventet ytelse, men den gjennomsnittlige 
renoveringsprosessen blir verken overvåket eller eva-
luert, og ytelsen følges ikke opp.

Denne situasjonen krever generell omdefinering og 

omarbeidelse av nåværende prosjekter, for å forhin-
dre at offentlige interessenter opplever ekstra unød-
vendige kostnader på grunn av dårlig utformede el-
ler dårlig gjennomførte renoveringsprosesser i bygg. 
En av de mest komplekse renoveringsoppgavene er 
å forutsi, planlegge og vedlikeholde ytelsen til ener-
gi og inneklima i eksisterende bygg. Likevel avhenger 
dette av å ha riktig kunnskap om bygningens drift, 
installasjoner og bruk. Kunnskap som er vanskelig å 
kartlegge og opprettholde nøyaktig over tid.

Ovennevnte diskusjon viser tydelig at det er behov for 
en ny tilnærming for å hjelpe byggeiere med å plan-
legge, kontrahere, overvåke og evaluere prosjektene 
sine fra et helhetlig synspunkt, for å maksimere ver-
dien av investeringene.

>>
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Den generiske MSC-modellen har fire primære faser 
og inkluderer flere forskjellige kontrakter.

I fase 0 identifiserer byggeier en visjon, hensikt og 
hovedmål for prosjektet, som vil danne grunnlag for 
utforming av prosjektets omfang. En MSC-leveran-
dør, som består av et komplett leveranseteam for 
gjennomføring av hele prosjektet, blir funnet gjen-
nom en offentlig anskaffelsesprosess.

En rammeavtale inngått med MSC-leverandø-
ren dekker alle de tre følgende fasene. Den regule-
rer gjensidige mål, samarbeidsform, økonomiske 
aspekter, insentiver og hjelpemidler. Basert på åpen 
bok-prinsippet, gir avtalen full tilgang for byggeier til 
alle beregninger, reelle kostnader og lignende. Hvis 
vilkårene og målene som er avtalt i fase 1 ikke er op-
pfylt, er ikke byggeier forpliktet til å gå videre til fase 
2 og signere en fase 2-kontrakt, noe som er et sterkt 
incitament for MSC-leverandøren til å gjøre en god 
jobb i fase 1.

Sammen med rammeavtalen signerer begge parter 
en konsulentavtale for fase 1. Den definerer krav til 
metoder som skal brukes gjennom hele prosessen, 
som kartleggings- og beregningsverktøy.

Rammeavtalen og konsulentavtalen kan referere til 
ett prosjekt eller til mange prosjekter som skal utføres 
i samarbeid mellom byggeier og MSC-leverandøren. 
I sistnevnte tilfelle, hver gang et nytt prosjekt lanse-
res i fase 1 (f.eks. et energi- og inneklima-prosjekt på 
fem skoler), undertegner partene en allonge (tillegg) 
til konsulentavtalen som håndterer dette spesifikke 
prosjektet. Leverandøren godtgjøres for medgåtte 
timer, og tillegget spesifiserer aktiviteter, tidsramme 
og ressurser (kalt en ATR-avtale).

I fase 1 samarbeider både byggeier og MSC-leveran-
døren tett for å analysere prosjektets omfang, som 
bakgrunn for det endelige innholdet i prosjektet. 
Dette innebærer å revidere mål og definere et må-
leprogram basert på kunnskapen som er oppnådd 
under fase 1s underfaser: kartlegging og analyse. For 
å redusere risiko knyttet til uventede kostnader og 
problemer under prosjektet, undersøker leverandø-
ren viktige tekniske risikoer, inkludert farlige stoffer 
og konstruksjoner. Når prosjektet skifter fra fase 1 
til fase 2, signerer partene en totalentreprise, som 
inkluderer en fast pris for fase 2. I fase 2 er prosjek-
tet beskrevet i detalj, utført og initiert for drift av 
MSC-leverandøren. En slik totalentreprise må in-
neholde klare krav når det gjelder overlevering og 
igangkjøring med ytelsestester og inspeksjoner (i 
Danmark utføres vanligvis ett- og femårsinspeksjo-
ner). Leverandøren må rette opp alle feil som er iden-
tifisert ved overleveringen og inspeksjonene.

Fase 3 er relevant hvis kontrakten inkluderer kon-
traktsmessige forpliktelser ved ytelse etter fase 2, 
eller hvis den inkluderer drift og vedlikeholdstjene-
ster. Lengden på fase 3 må tilpasses prosjektet, med 
tanke på anskaffelsesbestemmelsene.

Hva skiller MSC fra EPC?
MSC er basert på de samme grunnleggende prin-
sippene som EPC. Det er en modell basert på tidlig 
samarbeid med en leverandør, og fokuserer på frem-
tidig ytelse i en situasjon der byggeier på tidspunktet 
for kontraktens signering, ikke vet hvilket arbeid som 
skal gjennomføres og hvilke tekniske løsninger som 
skal installeres. Derfor vil et MSC-prosjekt i stor grad 
ligne et EPC-prosjekt. Mer om Energy Performan-
ce Contracting (EPC) finner du i EFFECT4buildings 
Guide til EPC.

Både EPC og MSC krever nødvendig kompetanse og 
erfaring i samarbeidsmodeller, og begge får byggeier 
til å jobbe tett med leverandøren. I begge modelle-
ne avhenger den endelige utformingen av hensikten 
og målene til det enkelte prosjektet, og krever nøye 
oppmerksomhet rundt etableringen av et verdifullt 
samarbeid.

Til tross for denne likheten, er tradisjonelle EPC og 
MSC forskjellige, hovedsakelig når det gjelder følgen-
de aspekter:
• En MSC tar hensyn til flere parametere. Derfor er 
arbeidet med å etablere det resulterende rammever-
ket og forberede anskaffelsen mer omfattende fordi 
mål og teknisk kunnskap om flere parametere må in-
kluderes.
• I den generiske modellen for MSC er ikke fase 1 ba-
sert på en fast pris, og den går lenger i utviklingen av 
prosjektet før du går inn i fase 2 enn det EPC gjør. I 
MSC kan flere parametere påvirke prosjektets endeli-
ge omfang, ytelsesindikatorer og som en konsekvens 
det samlede prosjektet. Derfor fokuserer MSC-mo-
dellen mer på å analysere og designe det endelige 
omfanget, og å redusere risikoen for alle involverte 
parter, noe som ligner strategiske partnerskap.
• I fase 2 av et MSC-prosjekt, bør byggeier ved over-
leveringen sørge for at kravene til ytelse blir oppfylt.
• I fase 3, i motsetning til en EPC, er en MSC ikke ba-
sert på ytelsesgaranti når det gjelder inneklimapa-
rametere, energibesparelser eller andre parametere 
over en lengre periode. I stedet fokuseres det på op-
pfølging og evaluering av viktige resultatindikatorer 
for å holde oppmerksomheten mot å nå og oppret-
tholde resultatene i prosjektet. Kontrakten kan på-
legge leverandøren ulike juridiske forpliktelser i tilfelle 
forventninger til ytelse ikke oppfylles, men den kan 
også bruke visse insentiver for å unngå slike situasjo-
ner.
• MSC er ikke en finansieringsmodell. Noen elemen-
ter, som energibesparelser, kan inkluderes i finansie-
ringen på samme måte som de ville være i EPC eller 
en delt sparemodell.
• En MSC er en rammeavtale, som betyr at byggeier 
kan dele byggporteføljen i flere prosjekter og planer; 
prosjektene vil deretter bli utført i deler, avhengig 
av tilgjengelige ressurser og andre omstendigheter. 
På denne måten kan byggeier bruke en offentlig an-
skaffelse til å gjennomføre mange prosjekter med 
forskjellige formål, noe som sannsynligvis vil få ham 
eller henne til å tjene på å jobbe med samme leve-
randør på flere prosjekter, i stedet for å starte hver 
enkelt prosjekt fra bunnen av.

MULTI SERVICE CONTRACTING
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Figur 2. En inTEgrErT prosEss gJEnnom hELE prosJEkTET hvor mAn BrukEr kunnskAp TiLEgnET gJEnnom dE 
uLikE FAsEnE For å kLArgJørE og gJEnTA vurdEringEr rundT prosJEkTETs hEnsikT, måL, nøkkELindikATorEr 
(kpis) og EvALuEringsmETodEr. 
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Ytelsesstyring med bakgrunn i hensikt 
og mål 
I alle faser av MSC-prosjektet, utgjør målene grunn-
laget for beslutninger, samt design og kvalitet på 
tekniske løsninger. Derfor må byggeier investere tid 
og involvere viktige interessenter, for å bestemme 
hensikt og mål, og å bryte målene ned til delmål. 
For hvert delmål formuleres en nøkkelindikator for 
ytelsen (Key Performance Indicator/KPI) og dennes 
akseptkriterier, som indikerer om delmålet er nådd.

Et sett med disse delmålene beskriver indikatorene 
som brukes til å vurdere ytelse, med deres aksept-
kriterier som representerer minimumsytelsen for å 
nå målet. Siden MultiService-kontrakter inneholder 
flere parametere og relaterte delmål, er det viktig å 
sikre at det ikke er noen konflikt mellom dem. Dette 
kan gjøres ved å lage et objektivt hierarki med hen-
sikten, målene, delmålene og KPI-ene.

For eksempel kan det å oppnå energibesparelser og 
få et bedre inneklima skape en konflikt hvis sistnevn-
te mål bare kan oppnås ved å øke energibruken. Med 
slike motstridende mål, må byggeier definere sine 

prioriteringer i det objektive hierarkiet.

Når man går fra en fase til den neste kreves en redi-
gering av det at det objektive hierarkiet og KPI-ene, 
noe som bør gjøres av begge parter, med tanke på 
den nåværende situasjonen og kunnskapen som er 
oppnådd i de forrige fasene. For eksempel kan den 
tidlige planleggingsfasen gi ny kunnskap om tilstan-
den til bygningsvedlikeholdet og potensialet for for-
bedring og besparelser; denne kunnskapen, tidligere 
ukjent, kan brukes til å omdefinere mer presise mål i 
de påfølgende fasene.

Ytelsesstyring med bakgrunn i hensikt 
og mål 
To ensure that performance is followed up during 
the For å sikre at resultatene følges opp under hele 
prosjektet, bør planleggingsfasen produsere evalue-
ringsmetoder for hver nøkkelindikator (KPI), for ek-
sempel metoder for verifisering, målinger eller andre 
former for dokumentasjon. Tabell 1 viser eksempler 
på KPI og tilhørende metoder.

Denne tilnærmingen er en integrert del av ytelsessty-
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ENERGI/KLIMA INNEKLIMA VEDLIKEhOLD DRIFT

EKSEMPLER På 
NØKKELINDI-
KATORER FOR 
YTELSE (KPI)

I MWh, CO2-utslipp, 
gjennomstrømming, 
COP, alarmer

Temperatur, ppm, 
fuktighet, støy, syke-
fravær

Tilstandsnivå, nivå på 
vedlikehold i krisesi-
tuasjoner 

Klager, alarmer, 
reaksjonstid, feil på 
anlegget

EKSEMPLER På 
METODER FOR 
å VERIFISERE 
YTELSE

Energioppfølging 
med ytelsesbudsjett, 
CTS-overvåking av 
nøkkelfaktorer med 
alarmer 

Overvåking av innen-
dørs målinger fra sen-
sorer, årlige intervjuer, 
tidsregistrering  

Gjennomsnittlig til-
standsnivå, beregning 
av reduksjon i etter-
slep og budsjett for 
vedlikehold i krisesi-
tuasjoner

Alarmer i CTS, help-
desk-system, antall 
henvendelser og 
klager fra brukere, 
måling av reaksjon-
stid

TABLE 1. ExAmpLEs oF kpis And ThEir corrEsponding mEThods For moniToring And EvALuATing pErFormAncE.

Kombinasjon med andre verktøy
MultiService-kontrakter (MSC) er som EPC, men har en mer helhetlig tilnærming. Den er basert på den sam-
me underliggende ideen, men tar hensyn til flere parametere enn bare energibesparelser. Alle andre verktøy 
kan være en del av en MultiService-kontrakt, enten for å støtte prosessen, for å bli inkludert som et mål eller 
for å bli brukt når du prosjekterer. Dette verktøyet fungerer bra med støttende verktøy for å overbevise be-
slutningstakere om å støtte prosessen og bunting. EPC eller Kalkulasjonsverktøy kan bidra til finansiering av 
MSC.

ring og er ikke ny. Den brukes for eksempel i sertifi-
seringer om bærekraft som DGNB. I MSC-modellen 
dekker ikke ytelsesstyring enkelte mål, for eksempel 
bærekraft, men alle tjenester, noe som gjør det til et 
hovedstyringsverktøy i kontrakten og hovedveilednin-
gen i utformingen av prosjektets innhold og oppføl-
ging av ytelse.

MSC-elementer i et tradisjonelt reno-
veringsprosjekt
Denne guiden beskriver en strategisk generisk 
MSC-modell. Hvis en byggeier imidlertid gjennom-
fører et tradisjonelt renoveringsprosjekt, trenger 
han eller hun ikke å holde seg til det tradisjonelle. 
MSC-metoden gir tips om hvordan man kan forbed-
re et slikt prosjekt. Eksempler på slike handlinger 
inkluderer følgende:
• • maksimere sjansene for å oppfylle forvent-

ningene til organisasjonen din, være spesifikke 
ved utforming av prosjektets mål og pass på 
å balansere motstridende mål. Konsulenter og 
entreprenører bør gjøre sitt ytterste for å forstå 

disse forventningene.
• • Vær klar til å omdefinere målene under prosjek-

tet når ny kunnskap dukker opp.
• • Tenk på hvilke sentrale ytelsesindikatorer du 

skal bruke fra begynnelsen, og utform hvordan 
du skal evaluere dem. Definer hvem som vil være 
ansvarlig for å evaluere ytelse, men også konse-
kvenser av å ikke oppfylle forventningene.
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Konklusjoner 
MultiService-kontrakter utnytter essensen av EPC, dvs. samarbeid med en 
profesjonell leverandør, utforming av klare mål og fokus på forventet ytelse. 
Men MSC gjør det også mulig for å inkludere andre viktige tjenester som bidrar 
til å øke energieffektiviteten, tilfredsstille brukerne og optimalisere bygnings-
driften i kontrakten. Modellen sørger for et helhetlig syn, takket være evalue-
ring av ytelsesindikatorer for hver tjeneste og fordeling av ansvaret for ytelsen 
mellom partene.

MultiService-kontrakt er et nytt konsept som bygger 
på erfaringer og beste praksis fra EPC, strategiske 
partnerskap og tradisjonelle metoder for renovering 
og vedlikehold.

Som ethvert prosjekt krever MultiService-kon-
trakter nødvendig spesifikk faglig ekspertise for å 
gjennomføre offentlige anskaffelsesprosesser og 
samarbeide med leverandøren. Byggeieren må orga-
nisere prosjektet i faser og om nødvendig supplere 
organisasjonen med eksterne konsulenter. Spesifikk 
kunnskap kreves fra starten, spesielt for å utfor-
me funksjonelle krav til tjenester (inneklima, energi, 
igangkjøring, vedlikehold etc.), kontraktsforhold og 
rammene for samarbeid.

Det er viktig at kontrakten tydelig fordeler ansvar og 
oppgir juridiske krav til leverandøren for å oppnå må-
lene og nøkkelindikatorer for ytelse (KPI). En MSC-le-
verandør kan bare ta juridisk ansvar for arbeid og 
deler han har full kontroll over, som prosjektets ut-
forming, men ikke for bruken av byggene.

Derfor kan den generiske modellen ikke garantere 
ytelse i fase 3 hvis ytelsen enten er avhengig av atferd 
eller ikke kan vurderes på en objektiv eller kvantitativ 
måte. Andre typer insentiver foreslås i stedet, og det 
anbefales at kontrakten fokuserer på resultatstyring 
når det gjelder tekniske og kvantitative mål. For at 
samarbeidet skal være effektivt, må kontrakten helt 
klart beskrive ansvar, kontraktsbetingelser og rollene 
til begge involverte parter.

Modellen krever spesielt tett samarbeid med MSC-le-
verandøren i utviklingsfasen (fase 1), og gir denne 
stor innflytelse på design og endelige mål. Byggeie-

ren er ikke forpliktet til å fortsette med denne spe-
sielle leverandøren i fase 2, men kan velge en annen, 
noe som utgjør en stor motivator for MSC-leveran-
døren til å levere et attraktivt prosjekt som vil leve 
opp til forventningene til pris, kvalitet og tid. I tillegg, 
når leverandøren har vært involvert i å formulere KPI 
og suksesskriterier, er denne mer villig til å ta ansvar 
for ytelsen.

Blant de viktigste hindringene for å gjennomføre et 
MultiService-kontrakter, er to viktige mangler 1) tid, 
noe som hindrer inngående arbeid med å forme både 
kontrakten og selve prosjektet; og 2) kunnskap om 
fordelene som oppfølging og evaluering av ytelsen 
kan gi. Sistnevnte samsvarer med lang tradisjon i 
byggeprosjekter hvor verken ytelse eller oppfølging i 
de påfølgende fasene får stor oppmerksomhet.

Oppfølgingen av ytelsen overlates ofte til anleggs-
ledelsen og er altfor ofte oversett under prosjektet. 
Dermed oppnås ytelsen sjelden. Dessuten pålegger 
tradisjonelle kontrakter ikke leverandøren noen pre-
sise forpliktelser og krav til ytelse, verken under eller 
etter prosjektet. MSC ble utviklet blant annet for å 
bryte denne tradisjonen og forhåpentligvis starte en 
ny. Det vil gjøre ved å berike kontrakter og de tilsva-
rende prosjektene selv, ved å pålegge leverandørene 
relevante aktiviteter, for å sikre at den nødvendige 
oppmerksomheten blir viet til overvåking og evalue-
ring av ytelse.

Erfaring fra testing 
og anbefalinger
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Referanser 
1. EPC modellen som brukt I Danmark, på dansk:  

https://sparenergi.dk/offentlig/bygninger/esco  

2. Definisjon på strategisk partnerskap brukt i Guide til MSC:  
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Partnering_in_construction  

3. Verktøy og kontrakter for strategisk partnerskap på svensk:  
https://www.byggherre.se/library/2421/tillaempningsfoereskrift-partne-
ring-abt-180322.pdf  

4. Verktøy og kontrakter for strategisk partnerskap på dansk:   
http://rebus.nu/viden-og-vaerktoejer/  

5. Definisjon på åpen bok kontrakter:   
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Open_book_accounting  

6. Generelle vilkår for totalentrepriser (turnkey/design and build) (ATB 18) fra Danark: 
https://www.danskbyggeri.dk/media/36840/abt_18_en.pdf  

7. Standard for anskaffelser: https://www.techstreet.com/ashrae/standards/ash-
rae-202-2018?product_id=2025517  

8. Samling av relevante lenker til retningslinjer og standarder for anskaffelser. På dansk, 
men refererer til retningslinjer og standarder på engelsk: https://cxwiki.dk/p/generelt/
standarder-og-vejledninger
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VERKTØY 
1. Retningslinje for MSC-faser og verktøykasse
2. Retningslinje for MSC beslutningsprosess
3. Innhold i en MSC anskaffelse og ytelseskrav
4.1 Økonomiske fordeler med forbedret innemiljøkvalitet
4.2a Innføring i kartlegging og evaluering av byggets 
ytelse
4.2b Kartlegging og evaluering av byggens ytelse.  
Excel-verktøy.
4.3 Spørreskjema for brukere om energi og inneklima. 
Mal.
4.4 Kartlegging av innemiljøkvalitet på skolene av  
studenter. Mal.
5. Retningslinje for planlegging av inneklima i skolene
6. God inomhus i skola och förskola (svensk)
7. Introduksjon til måling og verifisering
8. Introduksjon til ytelsesverifisering under gjennom- 
føring
9. Testing av ytelse
10. MSC Opplæringsmateriell
11. MSC Presentasjon

FINN ALLE VERKTØY HER

www.effect4buildings.se/toolbox/multi-service-
contracting/
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GRØNNE  
LEIEKONTRAKTER 

Å nå energi- og klimamål krever involvering av brukerne av bygg. De må få 
kunnskap om hvilke energibesparelser som kan oppnås takket være endringer 
i deres atferd. Grønne leiekontrakter (Green Leasing Contracts/GLC) tilbyr en 
gjennomføringsmodell som gir en strukturell plattform for samarbeid mellom 
byggeier og leietaker. Kontrakten er alltid energirelatert, men suppleres ofte 
med informasjon om materialvalg, avfallshåndtering, informasjons- og opplæ-
ringsaktiviteter, og baner vei for mer bærekraftige bygg. GLC stimulerer til 
dialog og kontinuerlig forbedring, og inneholder økonomiske insentiver når 
målene oppnås. Ulike former for GLC kan utvikles for forskjellige typer bygg.

To achieve energy and climate goals users of the buildings have to be involved. Most building managers also 
For å oppnå energi- og klimamål må brukerne av bygningene være involvert. De fleste eiendomssjefer funge-
rer også som utleiere, og leier ut lokaler eller leiligheter. En eiendomssjef kan ofte også ha oppgaven med å 
leie lokaler fra private eller offentlige organisasjoner til eget bruk, for eksempel for kommunens behov.

Mål for energi og miljø må i disse tilfellene kommuniseres og videreutvikles i samarbeid mellom partene. En 
skjematisk plan for slike samarbeid der energieffektivitet utnyttes fullt ut er sjeldne. Evaluering av tidligere 
forsøk fremhever problemer med oppfølging, evaluering og det å inkludere et langsiktig perspektiv.

Erfaring viser at eiendomssjefer ofte mangler kunnskap om hvordan bruk av lokaler (som skoler, førskoler, 
sykehjem, idrettsanlegg, administrative bygg) påvirker energibruk, effektbehov og andre miljøaspekter. Selv 

La oss forstå problemet
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når eiendomssjefer har høy teknisk kompetanse og forstår hvordan bygningene deres fungerer, mangler de 
ofte evnen til å estimere og følge opp energibesparelser fra forskjellige tiltak.

Eiendomssjefen trenger å motivere leietakerne til å engasjere seg i energieffektivisering. Økt bruk av elektri-
sitet kan føre til strømtopper i løpet av bestemte tider på dagen og året. Samarbeid er også nødvendig for å 
håndtere effektbelastninger og for å redusere denne sårbarheten. Inkludering av varme og strøm i utleiepri-
sen gjør det vanskelig for leietakerne å overvåke energibruken, og demotiverer dem i arbeidet med å kontrolle-
re strømforbruket. For å få leietakere involvert, bør de informeres på en tydelig måte – gjerne ved hjelp av for-
enklede systemer for rapportering av energibruk. I land der huseiere tjener på å selge energi til leietakere, kan 
leietakere (f.eks. en offentlig organisasjon) ha problemer med å motivere eieren til å redusere energiforbruket.

Utleiere / eiendomssjefer krever nye metoder og verktøy for å øke energieffektiviteten, og bredere samarbeid 
med leietakere som bruker Grønne leiekontrakter kan være en løsning på dette.

Løsning 
Den grønne leiekontraktsmetoden er basert på et 
samarbeid mellom partene for å optimalisere ener-
gibruken i en eiendom. Det fører til et vinn-vinn-kon-
sept designet for å gi begge parter en økonomisk 
fordel. Kontraktsinnholdet er alltid energirelatert, og 
suppleres ofte med andre former for tiltak som ma-
terialvalg, avfallshåndtering, informasjonsformidling 
og opplæringsaktiviteter.

I stedet for å bruke kostbare energitiltak i en eien-
dom, er det bedre å begynne å motivere leietakerne 
til å endre måten de bruker energi på for å redusere 
energiforbruket. De resulterende økonomiske bespa-
relsene kan deretter brukes til å gjennomføre ytter-
ligere energieffektiviseringstiltak i eiendommen. Et 
initiativ for å iverksette en grønn leiekontrakt kan 
også komme fra en leietaker som ønsker å bidra til 
energibesparelser og bærekraftige bygg.

Grønne leiekontrakter gir leietakere og utleiere en 
struktur for å kommunisere og samarbeide. I grønne 
leiekontrakter innleder de involverte partene en dia-
log om den reelle innvirkning byggene og driften har 
på energi og miljø. De danner dermed en felles platt-
form for å overvåke fremtidige endringer, diskusjonen 
rundt dem og en av dem. Denne plattformen stimu-
lerer kontinuerlig forbedring. I en grønn leiekontrakt 
forplikter partene seg til regelmessig å kommunisere 
energi- og klimaspørsmål, slik at det åpnes for 

muligheter for ytterligere forbedringer. Plattformen 
kan også brukes til pedagogiske formål, som under-
visning i energispørsmål i skolene.

Utleier styrer byggets oppvarmingssystem, venti-
lasjon, klimaskall, belysning og lignende. Leietakerne 
kan endre energibruken, rapportere om mangler i kli-
maskall, driftstid på belysning og ventilasjon, tempe-
raturer i forskjellige deler av rommene og så videre. 
Gjennom riktig kommunikasjon mellom de to partene 
blir det mulig å gjøre justeringer. Før utleier investerer 
i kostbare energitiltak og støtter investeringer i byg-
gene, bør man innhente tilbakemeldinger fra bruker-
ne av byggene.

I visse situasjoner kan den største motivatoren for å 
signere kontrakten og oppfylle sine forpliktelser vise 
seg å være økonomisk. Hvis varme og strøm ikke er 
inkludert i leietakernes leiepris, kan de motiveres på 
andre måter; for eksempel kan en kontrakt brukes til 
å minimere effekttoppene ved å optimalisere energi-
bruken på dagtid, og derved føre til lavere energikost-
nader. Et forbedret inneklima kan oppmuntre leieta-
kerne til å forplikte seg.

Bygg Omfang Flere aspekter  Energi / effekt-
topper 

Hel- / del-elek-
trisk

Periode

Bygg kan tren-
ger forskjellige 
kontrakter.

Insentiver i en 
kontrakt kan 
være informativ 
og / eller økono-
misk.

Kontrakter kan 
inkluderer andre 
miljøaspekter, 
f.eks. resirku-
lering og vann-
bruk.

Kontrakter kan 
gi lavere energi-
bruk, strøm og 
effekttopper.

Kontrakter kan 
inkludere noe 
eller all elektri-
sitet i en eien-
domsmasse, 
f.eks. biloppvar-
ming og lade-
stasjoner for 
biler.

Kontrakter kan 
variere i leve-
tid, avhengig 
av målet med 
kontakten.

TABELL 1: EksEmpEL på gJEnnomFøring Av grønnE LEiEkonTrAkTEr

>>
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Erfaring fra testing og anbefalinger
Den vanligste feilen som er gjort under gjennomføringen av kontrakten er å forsømme oppfølgingen. Oppføl-
gingsmøter er avgjørende for både utleier og leietakere, slik at de kan dele erfaringer om hva har blitt gjort og 
hva som kan gjøres bedre.

Utleier kan bruke kvantitative data for å vise hvordan endringene forbedrer situasjonen. Innledende avtaler 
skal ikke behandles som konstante. I stedet bør deres endelige versjoner utledes ved en interaktiv prosess, 
hvor hvert trinn er en justering som følge av den økte erfaringen begge parter har oppnådd under gjennom-
føring av kontrakten.

Forhold som endrer seg over tid og kontrakten må forbedres for å tilpasse seg den nye virkeligheten. For 
byggeiere som ikke har signert noen kontrakt med sine leietakere, gir grønne leiekontrakter en myk start på 
dialogen. Veiledningen er hovedsakelig basert på erfaring fra kontraktprosesser mellom eiendomsforvaltere 
og skoler, men også fra et helsesenter.

Studier i Dalarna i Sverige har vist at i 
løpet av det første året av en grønn le-
iekontrakt kan man spare minst 5% av 
eiendommens energibruk.

Det meste skyldes besparelser på grunn 
av tilpasning av ventilasjon, varme og be-
lysning etter leietakeres behov.

(I løpet av fem år før undertegnelsen av 
kontrakten hadde det ikke blitt foretatt 
noen energitiltak og ingen aktive ener-
gisparetiltak hadde blitt iverksatt.)

Figur 2: En skoLEs EnErgispAring ETTEr gJEnnomFøring Av 
En grønn LEiEkonTrAkT

Fordeler med en veldesignet grønn leiekontrakt

Samarbeid styrker forholdet mellom leietakere og utleier, og forbedrer deres kommunikasjon og gjensi-
dig forståelse.

Kunnskap. Eiendommens miljø- og energiprestasjoner økes ved kommunikasjon, tilstrekkelig innsamling 
av informasjon og formidling av nøkkelforhold.

Miljø. Ytelsen forbedres ved mer effektiv ressursbruk og bærekraftig eiendomsforvaltning.

Kostnadseffektivitet. Takket være redusert energi- og ressursbruk øker kostnadseffektiviteten i både 
drift og ledelse, noe både utleier og leietakere drar nytte av.

Proaktivitet. En kontrakt gir en konkurranseposisjon når etterspørselen etter grønnere eiendommer 
øker, spesielt når strengere miljølovgivning innføres. Det reduserer også følsomheten for økende ener-
gipriser.

Goodwill. En kontrakt opprettet av parter som jobber sammen om å redusere miljøpåvirkningen kan 
brukes som et markedsføringsverktøy for å tiltrekke seg nye interessenter.

TABELL 2: FordELEr mEd En godT gJEnnomTEnkT grønn LEiEkonTrAkT
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Kombinasjon med andre verktøy
Dette verktøyet kan kombineres med de fleste andre verktøy, ettersom de kan føre til gjennomføring av flere. 
De økonomiske beregningene ligger alltid til grunn for Grønne leiekontrakter. Finansiering og overbevisning av 
beslutningstakere er støttende verktøy som kan bidra til å nå målene. Med MSC er det ingen direkte kombi-
nasjon. Det er likevel viktig å ta hensyn til alle Grønne leiekontrakter når du utfører MSC.

Konklusjoner 
Grønne leiekontrakter er et potensielt verktøy for bærekraft, redusert ener-
gibruk og økt lønnsomhet. Grønn leiekontrakter kan innføres i alle bygg hvor 
det er et eie/leieforhold for å øke energieffektiviteten. Det er ganske enkelt 
å signere en kontrakt, men det kan være vanskelig å gjennomføre og følge 
den opp. Viktige utfordringer inkluderer mangel på tid og motivasjon, samt 
dårlig kommunikasjon. For å overvinne dem, bør en kontrakt sette klare mål 
og sørge for en åpen og kontinuerlig dialog mellom begge parter.

Samarbeid er nøkkelen for å få mest mulig ut av kontrakten, og det vil redu-
sere klimapåvirkningen for byggene om målene nås. Å holde dialogen i gang 
øker sannsynligheten for at avtalen og redusert energibruk i bygningen va-
rer over tid.

Erfaringer fra testing og hovedutfordringer

Forpliktelse: Begge parter må forplikte seg til å minke eiendommens miljøpåvirkning.

Kunnskap: Økt kunnskap om eiendommens miljøpåvirkning, målinger og miljøtiltak er nøkkelen til å gjøre ei-
endommen mer miljøvennlig.

Tillit: Utleier har vanligvis den høyeste kompetansen på området. Derfor må han eller hun få leietakers tillitt 
for at samarbeidet skal fungere.

Tid: For å oppnå et godt resultat, må begge parter være villige til å sette av tid til å oppfylle kontrakten.

Ressurser: Mangel på ressurser til dialog, målinger og evalueringer, sammen med mangel på økonomiske res-
surser, kan hindre gjennomføringen av en kontrakt.

Lovgivning: Mangel på nasjonale lover og reguleringer kan føre til passivitet og gjøre det vanskelig å sette 
riktige mål.  

Insentiver: For å holde begge parter motiverte, er det viktig å finne insentiver som gagner begge parter for å 
holde dem motiverte.

Oppfølging: Følg opp gjennomføringen av kontrakten og utfør nødvendige justeringer ved behov. 

GREEN LEASING CONTRACT
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TOOLS
1. Veileder for Grønne leiekontrakter  
2a  Grønne leiekontrakter. Mal
2b  Grønne leiekontrakter. Mal for byggeiere 
3a  Grønne leiekontrakter. Eksempel for helsetjenester
3b  Grønne leiekontrakter. Eksempel for skoler  
3c  Grønne leiekontrakter. Eksempel for BBP for  
 forretningsbygg 
4.  Grønne leiekontrakter.  Presentasjon 
5.  Opplæringsmateriell for Grønne leiekontrakter  

FINN ALLE VERKTØY HER

www.effect4buildings.se/toolbox/green-lease-
contracting/
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PROSUMERISME
Prosumerisme retter seg mot en gruppe energibrukere som ikke bare bruker 
energi, men som også produserer energi og kan tilbakeføre overskuddet til net-
tet eller andre energibrukere. Det er mange grunner til å bli «prosumer», både 
økonomiske (reduksjon av strømregninger og gevinst) og miljømessige.

Denne veiledningen hjelper eiendomssjefer med å få en trinnvis innsikt og lære 
å bli prosumer ved å (i) innføre retningslinjer for prosumerisme i EU og hvert 
deltakerland; (ii) tilegne seg kunnskap om trender og kostnader i solcellemar-
kedet; og (iii) diskutere fremtidig utvikling og barrierer ved å bruke casestudier 
og erfaringer fra dem. 

Til slutt gir den leseren en trinnvis instruksjon om hvordan man gjennomfører 
prosumerisme, ved hjelp av løsninger EFFECT4buildings-verktøyet gir, med et 
eksempel fra Latvia.

Tilgang til og produksjon av energi er et sentralt aspekt av det moderne liv. Inntil nylig ble mesteparten av 
energien i verden produsert ved forbrenning av olje, det eneste unntaket var vannkraft. Nyere teknologisk 
utvikling har imidlertid gjort det mulig å skaffe energi i renere former, fra kilder som sol og vind som er gratis 
og uuttømmelig, og hvor kostnader bare stammer fra installasjonen av utstyret som trengs for å produsere.

En prosumer er en energibruker som også produserer energi. Prosumer-bygg blir stadig vanligere (f.eks. ne-
sten-null-hus og pluss-hus). Bygg som kan bli nettoprodusenter av energi skaper nye teknologiske, juridiske 
og sosioøkonomiske utfordringer for offentlige myndigheter som produsenter, distributører og forbrukere i 
smarte nettsystemer.

Prisfastsettelse av energi i en toveis energihandel ender vanligvis med at forbrukere selger energi når det er 
billig og kjøper det når det er dyrt. Med meklede priser og et verktøy som støtter valg av optimale løsninger, 
kan elektrisk utstyr forbedres og gjøres mer energieffektivt og føre til lavere effekttopper. 

Investeringer i systemer for energibytte og optimal bruk kan redusere kostnadene for energi og bidra til å 

La oss forstå problemet
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PROSUMERISM

finansiere andre besparelser. Det er behov for forhandlinger om energipriser mellom byggseier og energinett 
via relaterte protokoller for å bidra til å finansiere investeringer i energiproduksjon. Bedre styring av energi-
laster resulterer i redusert primærenergiforbruk og kostnader. Dette skaper nye forretningsmuligheter for 
byggeiere  og byggforvaltere.

Beregningene av en prosumerverdi er eksplisitt påvirket av regelverket i hvert land. For å ta den rette øko-
nomiske avgjørelsen trenger prosjektets målgruppe detaljert kunnskap for å kunne ta den rette økonomiske 
avgjørelsen: videre
• hvordan bli en prosumer av energi; f.eks. prisordninger, juridiske spørsmål, kontrakt .;
• når du skal investere i produksjonskapasitet, og når du skal lease eller deleie den;
• hvordan inkludere samfunnsøkonomiske fordeler; og
• hvordan man forhandler om kontrakter for å dra nytte av energiinvesteringer.

Felles fokus for bygg som aktive partnere i energisystemet går hånd i hånd med teknologiske fremskritt i om-
rådet. For eksempel har kostnadene for å bygge integrert solceller (BIPV) blitt kraftig redusert; Nylige frems-
kritt innen varmeatlas har forbedret planleggingsgrunnlaget i forhold til lavtemperatur fjernvarmesystemer.

Løsning 
Retningslinjer for prosumerisme for eiendomssjefer 
viser hvordan du kan skreddersy løsning for energi-
produksjon / -forbruk hvordan man håndterer ener-
gilaster for å utvikle smart prosumervennlig energile-
delse; og hvordan man tar hensyn til relevante lover, 
skattesituasjoner og forskrifter på lokalt / regionalt 
nivå, for å hjelpe uerfarne forhandlere med å navi-
gere gjennom administrative hindringer for å fullføre 
installasjonen, starte energiproduksjon og dele ener-
gi med kommunen. Prosumerisme har som mål å sti-
mulere tilgang til fordelene ved å produsere fornybar 
energi, å gjøre eiendomsforvaltning mer effektiv og 
til og med å redusere energifattigdom.

Det første trinnet i å takle dette problemet er å forstå 
EU og landsspesifikke lover og regler om prosumeris-
me. Dette er hva den første delen av retningslinjen 
hjelper til med å oppnå, i ytterligere oppsummerende 
informasjon om støtteordninger, støtteverktøy og 

retningslinjer for hvert prosjektland. Hovedstrategi-
en for EUs eksisterende energipolitikk er å plassere 
forbrukerne i kjernen og oppmuntre dem til å ta eier-
skapet til energiomstillingen. Det forventes at de del-
tar aktivt i markedet og samtidig forvandler Europas 
energisystem. Når det gjelder hvert medlemsland, 
har for øyeblikket ingen av dem spesifikk lovgivning 
som fullt ut vil regulere prosumerproblemet. I stedet 
har de fleste land justert eksisterende regelverk og 
lovgivning, regulert enten elsektoren eller bruken av 
fornybare energikilder, eller begge deler, for å inklu-
dere og definere prosumer, og for å regulere ulike re-
laterte aspekter.

Foreløpig bruker regjeringer flere metoder for å støt-
te, stimulere og lønne generering av elektrisitet fra 
fornybare ressurser. Det er for tiden flere metoder 
myndighetene bruker for å støtte, stimulere og be-
lønne generering av elektrisitet fra forskjellige forny-

TRINN 1 
Forstå landsspesifikke lover, forskrifter og støtteordninger for prosumerisme

TRINN 2 
Forstå tilgjengelige verktøy og retningslinjer som hjelper prosumere

TRINN 3 
Forstå trender og nåværende situasjon i PV-markedet

TRINN 4 
Forstå de viktigste hindringene fra erfaringer fra eksisterende prosjekter

TRINN 5 
Forstå gjennomføringen av et solenergiprosjekt

TRINN 6 
Forstå anvendelsen av EFFECT4buildings-instrumentet

FigurE 1. prosumErism guidELinEs’ conTEnTs.

>>
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TRINN 1 Planlegging av installasjonen
• Få tilgang til potensialet til PV på ønsket sted
• Bestemme forbruksprofilen og kraften til PV-installasjonen for å dekke ener-

gibehovet
• Få tilgang til tak- eller veggorientering og estimer tilgjengeligheten av sollys
• Bestemme passende systemstørrelse og komponenter
• Beregne nødvendige investeringer og tilbakebetaling, få tilgang til total lønn-

somhet for installasjonen
• Forbered og sertifiser prosjektet for installasjonen

TRINN 2 Forstå de viktigste hindringene fra erfaringer fra eksisterende prosjekter

TRINN 3 Forstå gjennomføringen av et solenergiprosjekt

TRINN 4 Forstå anvendelsen av EFFECT4buildings-instrumentet

Figur 2: FirE Trinn For gJEnnomFøring Av prosumErismE

En viktig del av hvert prosjekt er planlegging. For sol-
celleprosjekter betyr det først og fremst å bestem-
me den totale muligheten for å bli prosumer, noe som 
gjøres ved å vurdere forbrukerens energibehov og 
den optimale størrelsen og kraften til det planlagte 
solcelleanlegget. Først må PV-potensialet på ønsket 
sted vurderes ved hjelp av forskjellige tilgjengelige 
verktøy, og fagpersoner i bransjen kan konsulteres 
om nødvendig.

Deretter må forbrukeren ta hensyn til nettstedets 
energiforbruk, for å bestemme forbruksprofilen og 
kraften til solcelleanlegget som dekker energibe-
hovet; han eller hun kan vurdere å installere en lag-
ringsenhet for å spare energi til senere bruk. Deretter, 
etter å ha vurdert tak- eller veggorienteringen (for 
veggintegrerte systemer), må tilgjengeligheten av 
sollys estimeres.

Dette følges av bruk av tilgjengelige simulerings- el-
ler beregningsverktøy for å bestemme riktig system-
størrelse og komponenter for å oppnå den nødvendi-
ge produksjonen av elektrisitet. I siste trinn beregner 
man nødvendige investeringer og tilbakebetalingstid, 
og vurderer den totale lønnsomheten til installasjo-
nen. Når prosjektet viser seg å være optimalt, må det 
utarbeides og sertifiseres av en kvalifisert tekniker el-
ler institusjon.

EFFECT4buildings verktøykasse inneholder flere 
økonomiske instrumenter for å gjøre eiendomssjefer 
i stand til å gjennomføre energieffektive tiltak. Ret-
ningslinjen inkluderer også en manual for anskaffelse 
av PV-systemer, inkludert generelle anbefalinger, en 
manual og tekniske beskrivelser.

bare ressurser. Dette inkluderer kvotesystem, anbud, 
skatteregler, subsidier, lån og tilskudd. Mange verktøy 
og retningslinjer finnes også for å hjelpe prosumere, 
inkludert CAAD, visualiserings- og simuleringsverk-
tøy.

Det neste trinnet er å forstå trender og nåværende 
situasjon i solcelle-markedet. Derfor gir neste av-
snitt innblikk i globale solcelletrender og -kostnader, 
inkludert installerte kapasitetstrender, modellkost-
nadstrender, PV-teknologi og effektivitetstrender. 
Den installerte PV-kapasiteten har vært vitne til rask 
vekst det siste tiåret. Europa har det nest høyeste 
nivået av installert kapasitet, med sine årlige nye ka-
pasitetstilskudd redusert siden 2011. Til tross for alt 

kommer i land som deltar i dette prosjektet mindre 
enn 1% av produsert energi fra solenergi. Selv om in-
stallasjonskostnadene for solcelleanlegg er forskjelli-
ge mellom og innenfor regioner, har prisene på solcel-
lemoduler gått raskt ned de siste 10 årene. 
For å motivere gjennomføring av solcelleanlegg er det 
nødvendig å forstå hovedbarrierer. Siden erfaringer 
fra relaterte prosjekter og gjennomføringer kan hjel-
pe, inkluderer retningslinjene dem. Det neste trinnet 
er å forstå selve gjennomføringsprosessen. Retnings-
linjene beskriver fire trinn for hvordan prosumerisme 
skal gjennomføres: 

Beregningsverktøyet for Prosumerisme hjelper byggeiere:
1. Å finne den optimale størrelsen på PV-systemet
2. Å finne ut hvor mye strøm som kan produseres fra et valgt område
3. Å gjøre økonomiske beregninger for å identifisere sparing, inntekt, nødvendige investeringer, tilbake-
betalingstid og systemets totale lønnsomhet
4. Å finne ut hvor mye et lagringssystem vil forbedre effektiviteten for solcelleanlegg
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Kombinasjon med andre verktøy
Prosumerisme fokuserer mer på energiproduksjon og bruk og kan integreres med EPC og MSC eller brukes in-
dividuelt. Kommuner vil kanskje bli en prosumer, og dette kan innarbeides sammen med andre mål. Støttende 
verktøy som finansiering, bunting, overbevise beslutningstakere og tekniske løsninger er alle nødvendige for å 
gjøre Prosumerisme mer effektivt.

Resultater fra testing og anbefalinger
Verktøyet ble testet i Gulbene kommune i Latvia, som planlegger å installere et solkraftverk på et lokalt admi-
nistrasjonsbygg. Ved hjelp av dette verktøyet beregnet Gulbene mengden strøm som det planlagte solcellean-
legget kan produsere og fant ut at prosjektet ville være lønnsomt. Data samlet inn senere ved hjelp av dette 
verktøyet kan brukes ved anskaffelser.

Fordeler med egen energiproduksjon avhenger delvis av lovgivning og tilgjengelige støttemekanismer for pro-
sumerisme i det gitte landet. Man bør dermed belyse disse forholdene for å sette seg inn i det nåværende 
solcellemarkedet og forstå hvordan solcelleanlegg fungerer.

Konklusjoner 
Det å produsere energi og returnere overskuddet til nettet eller andre 
energibrukere bidrar til prosumerisme ved å redusere strømregningen 
og bli mer miljøvennlig. Før man bestemmer seg for om man skal bli en 
«prosumer», må man se nærmere på den nåværende situasjonen når 
det gjelder lovgivning, retningslinjer og støttemekanismer i eget land. 

Eksisterende verktøy, inkludert EFFECT4buildings-verktøyet for «pro-
sumerister», kan bidra til å beregne prosjektets lønnsomhet. Når man 
bestemmer seg for å bli en prosumer, bør man følge eksisterende ret-
ningslinjer og instruksjoner for å gjennomføre det valgte PV-systemet.

PROSUMERISM

>>
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VERKTØY 
1.  Retningslinje for solenergi (strategisk) planlegging
2.  Retningslinje for trinnvis å bli prosumer
3.  Retningslinje for anskaffelse av solenergi
4a  Retningslinje for beregningsverktøy for  
 prosumerisme
4b  Prosumerisme beregningsverktøy
4c  Prosumerisme beregningsverktøy. 
 Eksempel Gulbene.
5.  Prosumerisme opplæringsmateriell
 

FINN ALLE VERKTØY HER

www.effect4buildings.se/toolbox/prosumerism 
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PROSUMERISM
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TEKNISKE 
LØSNINGER

La oss forstå problemet 
EU har satt et mål om at alle nye bygg skal være nesten nullenergi innen 2020. Nå er rundt 35% av byggene 
over 50 år gamle og nesten 75% av bygningsmassen er energieffektiv. Dermed er smarte og utprøvende løs-
ninger uunngåelige. Bygg er den sektoren i verden som bruker mest energi og står for en overveldende tred-
jedel av verdens karbonutslipp. 75–90% av bygningsmassen i OECD-landene vil fortsatt være i bruk i 2050. 
Likevel er ytelsen til de fleste eksisterende bygg under gjeldende standarder. Energieffektivitet i bygg har et 
sentralt fokus i europeisk og global klima- og energipolitikk. Energieffektiviteten har ikke økt de siste tiårene 
sammenlignet med andre sektorer, spesielt transport. Byggteknologier har blitt mer energieffektive, men 
bygg som helhet har ikke blitt det. 

En ny tilnærming til integrering av energisystemet og utvidelse av forskningen på distrikts- og lokalsamfunn 
har startet, men krever fortsatt tilleggsutvikling. Beregningsverktøy er nødvendige for å ta hensyn til bygge-
nes kompleksitet under utvikling, evaluering og drift. Disse bør støttes av en rekke målrettede verktøy og løs-
ninger som muliggjør bedre beslutningstaking, pluss utdannelse og bevisstgjøring rundt tilgjengelige innova-

Bedrifter som produserer innovative tekniske løsninger basert på den nyeste 
tilgjengelige kunnskapen trenger mer informasjon om behovene til de offent-
lige byggeiere. Offentlige eiendomssjefer trenger bedre kunnskap om eksiste-
rende løsninger, lønnsomhet og hvordan de kan benytte dem best mulig.

Verktøyet består av følgende elementer som tar sikte på å forbedre dialogen 
mellom eiendomssjefer og leverandører av tekniske løsninger:
• en liste over kartlagte innovative som er tilgjengelige i Østersjøregionen;
• bygge lederes erfaringer med forskjellige tekniske løsninger;
• evaluering av tekniske løsninger som sentralisert eller desentralisert venti-

lasjon, sunn og døgnregulert belysning, oppvarmingssystemer;
• retningslinjer og maler for anskaffelse av solenergi PV-anlegg, inneklima; lys, 

termisk, luftkvalitet og akustikk, EPC og energioppfølgingssystemer.
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TECHNOLOGY SOLUTIONS

Løsning 
Dette er mer enn en teknisk utfordring; teknologien 
som behøves for å oppnå reduksjon i byggenes ener-
gibruk eksisterer. Smarte hoder, kunnskap og erfaring 
legger grunnlaget for optimale resultater.

Tilgjengelige løsninger 
Det finnes en liste over tilgjengelige tekniske løsnin-
ger anbefalt av prosjektpartnere i vedlegget. Listen 
er oppdatert og inneholder ulike referanser. Den be-
står av 162 løsninger gruppert i åtte kategorier:

Bygningskonvolutten (24 løsninger): II denne katego-
rien er energieffektive og miljøvennlige løsninger op-
pført. Her ser vi forskjellige isolasjonsløsninger, ener-
gibesparende glass på eksisterende vinduer, svært 
energieffektive ytterdører, integrerte soltak- og sol-
fasadeløsninger, forskjellige miljømaterialer, byg-
gingssystemer i treverk og installasjonsteknikker.

Ventilasjon (19 løsninger):
TDenne kategorien inkluderer forskjellige varmegjen-
vinningssystemer, smarte ventilasjonssystemer, ven-
tilasjonssensorer, styrings- og styringssystemer og 

programvareløsninger.

Oppvarming og kjøling (22 løsninger):
Oppvarming og kjøling inkluderer kombinasjoner for 
varme og energiproduksjon, vedovner og kjeler og 
systemer for flisbrennere. Hybridvarmepumper, var-
megjenvinningspumper og luftbehandlingsenheter. 
Varme- og kjølesystemer. Varmegjenvinning fra avlø-
psvann.

Vann (11 løsninger):
Vannløsninger er knyttet til både varmebesparel-
ser og vannbesparelser. Det er enkle og ofte rimeli-
ge løsninger for dette. Vår liste inneholder løsninger 
for varmeveksler for avløpsvann (for svømmehaller, 
sportsarenaer og hoteller som bruker mye vann), 
energieffektive vannkraner / dusjer, radiatortermo-
stater og automatiske differensialtrykkregulatorer 
og mer.

Belysning (16 løsninger):
Utendørs og innendørs belysning med IoT-sik-
kerhetskopierte systemer, fra standard kontorløsnin-
ger til løsninger med spesielle behov. Løsninger som 
sparer opptil 70% energi.

Figur 1: pyrAmidEn For smArTErE rEnovEring

8. Fornybar energi

7. Ventilasjon og energiforsyning

6. Energieffektive kjøle- og varmesystemer

5. Vinduer, dører og doble vinduer. Isoler bygningskroppen

4. Energieffektive apparater og belysning

3. Ventilasjonsstrategier for en tett bygningskropp

2. Passiv soldesign med gevinst og skyggelegging, posisjonering av bygningen

1. Lær og forstå bærekraft / energieffektivitet / innendørs luftkvalitet

Kompleksitet / Investeringer 

>>

tive teknologier. Det er enighet om at planlegging av energieffektivisering er mer effektiv når man bygger en 
ny bygning. Det starter med riktig plassering av bygningen og valg av bygningskonvolutt. Men når det gjelder 
renovering av eksisterende bygg, kreves det riktig planlegging veiledning og fra folk med erfaring. 

For å støtte eiendomsforvaltere i å ta beslutninger om å investere i energieffektive løsninger trenger de bedre 
oversikt over tilgjengelige løsninger, mer kunnskap om teknologien og lønnsomheten sammenstilt med erfa-
ring fra andre som har gjennomført liknende løsninger. Samtidig trenger leverandører av tekniske løsninger 
tilbakemelding om nye behov fra markedet.
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Elektrisitet (20 løsninger): 
Det er mange solcelleløsninger i denne kategorien, alt 
fra tjenester til energidistribusjon til kabelhåndtering 
og byggautomatisering. Inkluderer optimalisering av 
effekt, mikroomformere for solcellepaneler, solener-
gibruk og styringssystemer.

Systemer for byggledelse / IKT-løsninger (37 løsnin-
ger):
Det er fleste leverandører i denne kategorien. Hoveds-
akelig finner vi her administrasjons-, overvåkings- og 
visualiseringssystemer. Bygningsautomatisering, re-
gulering og smarte måleverktøy, samt behovskon-
trollerte løsninger.

Andre (13 løsninger):
Denne kategorien inkluderer spesialløsninger som 
passer flere steder og er ment som inspirasjon. Hva 
er allerede gjennomført og hva som kan gjøres? Alle 
løsninger fokuserer på besparelser, både når det gjel-
der miljø, penger og energi.

EFFECT4building-prosjektet fremhever løsninger fra 
leverandører med kapasitet til å nå et større marked 
i Østersjøregionen. Katalogen med energieffektive 
løsninger inneholder også artikler om disse løsnings-
leverandørene, noen av dem presenteres også i et til-
gjengelig webinar.

Erfaring og lønnsomhet av løsningene
Intervjuer gjennomført av prosjektpartnere, med ne-
sten førti eiendomssjefer, fremhever erfaring med 
bruken av mange av de foreslåtte løsningene. Det 
ble stilt spørsmål knyttet til teknologiske løsninger. 
Det ble også stilt spørsmål om erfaringer med tek-
nologiske løsninger, samt hva deres behov er. Vi fikk 
omfattende svar. For det meste er eiendomssjefene 
fornøyde med forbedringene, og resultatet er bra. Du 
finner et sammendrag av intervjuene i vedleggene til 
Guide for tekniske løsninger.

For å finne ut hvor lønnsomme forskjellige kategori-
er av løsninger er, er det gjort en evaluering av 500 
energianalyser med totalt 5000 energitiltak i sven-
ske eiendomsselskaper. Ved å beregne sparte MWh 
per investerte 100 € (MWh / 100 €) er de mest kost-
nadseffektive tiltakene blitt identifisert. Resultatene 
presenteres i et nettverktøy så vel som i faktaark for 
fire kategorier:

For oppvarming er de vanligste tiltakene å forbedre 
bygningens isolasjon og å redusere innetemperatu-
ren, men også investeringer i nye varmesystemer. De 
mest kostnadseffektive tiltakene, som er fornuftig til 
å begynne med, er å sørge for at innetemperaturen er 
riktig innstilt og å tette bygningen mot lekkasje.

For kjøling er det vanligste tiltaket å investere i nye / 
andre kjølesystemer, mens det mest kostnadseffekti-
ve tiltaket er å vedlikeholde / justere det eksisterende 
kjølesystemet.

For ventilasjon er de vanligste tiltakene å investere 
i tidskontroll eller å investere i helt nye enheter. Det 

mest kostnadseffektive tiltaket er å investere i tids-
kontroll eller behovsregulering. 

For belysning er de vanligste tiltakene å investere i 
mer effektive armaturer, men det mest kostnadsef-
fektive tiltaket er å investere i bevegelsessensorer.

For å gjøre en slik analyse må data fra energitilsyn 
standardiseres og samles inn i en felles database.

Oppsummering og konklusjoner
Vi har utarbeidet en beskrivelse av hvordan man får 
tak i solcelleløsninger, ting å se opp for og som bør 
vurderes. Dette materialet finner du i dokumentet 
"Teknisk beskrivelse for anskaffelse av solcellean-
legg".

Nye behov
Basert på intervjuer med målgruppen er det behov 
for nye eller bedre løsninger for å se ting i sammen-
heng. Det kreves kontinuerlig utvikling og overvåking. 
God kunnskap om de forskjellige typene finansie-
ring er også veldig nyttig. Ny kunnskap er viktig fordi 
mange oppfatninger er veldig forankret. Offentlige 
eiendomssjefer er åpne for ny kunnskap og erfarin-
ger gjort av andre. Vi mener at regelmessige møter 
med informasjon om nye løsninger bør holdes minst 
to ganger i året.
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Kombinasjon med andre verktøy
Tekniske løsninger er en del av alle gjennomføringsmodellene og verktøyene og kan også brukes som et infor-
mativ støtteverktøy. Et stort utvalg av forskjellige energieffektiviseringstiltak som er populære i Østersjø-
området er presentert i den teknologiske løsningsguiden. I tillegg er det en lengre beskrivelse av et nytt ener-
gioppfølgingssystem / programvare (EMS) som hjelper til med å måle og overvåke besparelsene med andre 
energieffektiviseringstiltak. Det fungerer bra i kombinasjon med EPC, MSC og Prosumerism.

Konklusjoner 
Dette prosjektet har resultert i en oversikt over flere kostnadsef-
fektive og pålitelige produkter og teknologier fra "lavenergi" og 
"nesten nullenergi" bygg som kan introduseres i markedet. Selv om 
det gjøres fremskritt, er omfattende renovering fortsatt en priori-
tet hvis potensialet for betydelige besparelser og flere fordeler skal 
realiseres.

Med tekniske løsninger oppnås den beste effekten når flere løsnin-
ger gjennomføres sammen, integreres eller synkroniseres med hver-
andre. Prosjekter som tar hensyn til mulig forbedring i forskjellige 
kategorier sammen, vil være mest vellykkede. Kategorier vi anser 
som viktige her er bygningskonvolutten, ventilasjon, oppvarming og 
kjøling, vannbruk, belysning, strømforbruk og styringssystemer for 
bygg.

TECHNOLOGY SOLUTIONS

>>

Erfaringer og anbefalinger
Markedet for energieffektiviseringsløsninger i Østersjøregionen vokser, og det er et stort utvalg av tekniske 
løsninger. Eiendomssjefer har begrensede økonomiske ressurser og er forsiktige når det gjelder å ta økono-
misk risiko. I tillegg må hver løsning vurderes nøye i kombinasjon med andre allerede eksisterende systemer. På 
grunn av dette må eiendomssjefer være sikre på at løsningen de investerer i virkelig vil fungere som forventet. 
Av den grunn er andre eiendomssjefers erfaringer og bekreftelser på at løsningene fungerer ofte avgjørende. 
Investeringsbeslutninger kan ikke tas bare basert på innsalg fra leverandører. Vår erfaring viser at det bør det 
organiseres flere møter mellom offentlige eiendomssjefer og leverandører av tekniske løsninger. Dette kan 
gjøres innenfor rammen av et informasjonsseminar. For å organisere slike møter godt, anbefaler vi å involvere 
uavhengige parter, som Effect4buildings-partnere. Det anbefales å be deltakerne om tilbakemelding og or-
ganisere oppfølgingsmøter.

Standardisere kategorier for energieffektive løsninger og innsamling av data fra energianalyser til en felles 
plattform / database vil gi verdifull kunnskap og hjelpe andre eiendomssjefer med å identifisere mulige løs-
ninger. Standardisering gjør benchmarking mulig, og kan også redusere kostnadene for energianalyser. Slike 
plattformer eksisterer ikke i dag og bør markedsføres i Østersjøregionen.
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VERKTØY 
1. Tekniske løsninger for energieffektivisering
2. Erfaringer og anskaffelse av teknologiske løs-

ninger

FINN ALLE VERKTØY HER

www.effect4buildnings.se/toolbox/technologi-
cal-solutions/ 
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TECHNOLOGY SOLUTIONS
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