
Presentasjon ved 
energiforvalter/energileder 

Yngvar Einarsmo

Ansvarlig for Energiledelse i Kristiansand 
Eiendom.             

Bygg og Eiendomsavdeling.



Kristiansand Eiendom Iso 50001 
sertifisert for energiledelse



Mottakelse av sertifikat på ISO 50001



Prosessen for å bli ISO 50001 
sertifisert.

Gap analyse



Forankring i ledelsen



Kompetansekartlegging i 
Kristiansand Eiendom



Verktøy for dokumenter til 
overordnet planlegging



ISO syklusen
kontinuerlig forbedring



Drift av ca. 130 bygg

Stepp 1/240 000 Kvm. Start 2007
Skoler, Kultur bygg, Helsebygg, Adm. Bygg.

Stepp 2/120 000 kvm. Start 2011
Barnehager, Idrettsbygg, Grendehus,
Verkstedbygg, Dagsenter Helse Sosial.

Omfang på drift og hvordan vi 
jobber



∗ Kontorer  8,5 t X 5  X 46 = 1955 t /  8760 = 22 %

∗ Idrettsbygg 12 t X 7  X 46  = 3864 t /  8760 = 44 %

∗ Skoler  8,5 t X 5  X 40  = 1700 t /  8760 = 19 %

∗ Barnehager  8,5 t X 5  X 46  = 1955 t /  8760 = 22 %

∗ Helsebygning 24 t X 7  X 52  = 8760 = 100 %                                         

Eksempler på Brukstid i bygninger



Driftssentral  
etablert

Egen mail adresse
Luftanlegg

Varmeovner 
/radiatorer

Vi 
fryser

OK, 
det 
fikser 
vi

Vi har 
kurs i 
kveld

SD 
anlegg

skole

Luftanlegg

Varmeovner 
/radiatorer

SD anlegg

helsebygg

Kommunens nettverk

Fordeler med 
denne modellen
•Mindre tid til 
bilkjøring

•Erfaringsoverføring 
mellom bygg

•Kompetanse og 
spesialisering

•Dedikerte folk på 
full tid. Lettere å få 
tak i hjelp ved feil

•Større servicegrad 
for bruker = økt 
komfort



∗ De rette menneskene som er motiverte og vil.

∗ Godt arbeidsmiljø med god trivsel.

∗ En kombinasjon av drift & Investering hånd i hånd.

∗ Verktøy for Energiledelse inkl. avviksoppfølging, års hjul, aksjonslister.

∗ Verktøy for Energi Oppfølging System og aktiv energioppfølging.

∗ Stor automatiseringsgrad. 

∗ Behov styring av tekniske anlegg

∗ Opprettet egen driftssentral med fjernstyring av SD anlegg.

Vesentlige suksessfaktorer i energiarbeidet.



∗ Vi har 5 godt kvalifiserte og engasjerte dedikerte 
driftere.

∗ Vi har 1 meget dyktig fagleder SD som blant annet 
programmerer SD anlegg, har også generelt god 
teknisk innsikt. Teknikeren fungerer også som en god 
støttefunksjon for våre 5 driftere.

∗ I tillegg til enøk så jobber disse folkene med drift av 
varme og ventilasjonsanlegg.

Hvem drifter?



∗ 5 stk. på drift, fordelt i 2 lag.

∗ 2 stk. drifter barnehage, idrettshaller, kontor adm. 
bygg og rådhus, samfunnshus/grendehus, 
ingeniørvesenets verkstedbygg.

∗ 3 stk. drifter skoler og sykehjem.

Organisering av drift



∗ SD anlegg med jevnlig overvåkning sentralt plassert.
∗ Uten Entro EOS/måling av forbruk ville ikke driften 

lykkes på samme måte som resultatene vi har fått til i 
KE.

∗ Aksjonsliste EnergyManager med 
tidsfrist/prioritering er en viktig faktor for å lykkes.

∗ Årshjul i EnergyManager er også en viktig del av det 
vi trenger for å lykkes

Hvordan drifte?
Viktige verktøy!



Bilde SD anlegg



Entro EOS system



Raskt oversikt Entro EOS system.
Resultat 130 bygg onsdag morgen hver uke.



Avvik ET kurve, motiverende visning



Ingeniør vesenets verkstedbygg 
Dalane



Avvik et kurve etter oppdaget lekkasje 
shunter og byttet til roterende gjenvinner



EOS VE skole, feil på innstilling av 
ventilasjon.



Uke for uke oppfølgingsverktøy i 
EnergyManger for samtlige bygg.



Aksjonsliste, verktøy for prioritering 
Driftsoppgave og Energiavvik



Energiavvik, forbruk i feil retning  



Typisk driftsoppgave 



∗ Ukentlige møter med begge team.
∗ Møte varer fra 2 til 3 timer.

∗ Fast agenda: 
∗ Entro EOS Målesystem gjennomgås for å sjekke forbruk.

∗ Aksjonsliste i EnergyManager gjennomgås på møte.

∗ Hva skal eventuelt gjøres i Års hjul.

Driftsmøte ukentlig.



Prinsipp års hjul / Faste rutiner
VinterferieJuleferie nedkjøring

Høstferie 
nedkjøring

Påske

Pinse 

Fyringssesong slutt 
/ stopp fyrhus

Sommerferie 
nedkjøring

•Fyringssesong 
oppstart

•Feie oljefyrer 

•Kontroll 
gjenvinnere

•Osv

Et skolebygg er i bruk 
ca 17 % av årets timer



Årshjul oppgaver ligger beskrevet i 
EnergyManager



Typisk års hjul oppgave i 
EnergyManager for barnehage



Typisk års hjul for filterbytte samt 
sjekk av ventilasjon



∗ Målsetning 2007, 10% redusert energiforbruk.

∗ Resultat 33,5 % pr 2016

∗ Jobber videre mot 35 %

∗ Årlig reduksjon ca 16 mill. Kwh

Besparelser i snitt på våre bygg 2016



Årets driftere 2013



LOS Energy Award



Varmepumpeprisen 2017 NOVAP



Sørlandets Energipris



∗ Varmepumper, luft vann og i noen grad luft luft

∗ Styring på snøsmelteanlegg

∗ Led lys i blant annet idrettshaller.

∗ Hele tiden gjennomgå bygget for å finne flere 
potensialer, for så å ta grep.

Investeringer på gang



∗ Suksess kriterier.
∗ Kommune politikere og ledere som vil energisparing.
∗ De rette engasjerte menneskene som får til å jobbe i 

team.
∗ Investering i riktig utstyr og verktøy å hele tiden 

fokus på drift, mål og synligjøre resultat.
∗ Sertifisering ISO 50001 sørger for at vi har riktig 

fokus hele tiden.

Kort oppsummering
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