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2009

Store potensialer for 
energieffektivisering i norsk 
fastlandsindustri

Med tiltakskostnader for store deler 
av potensialet langt under selv 
daværende priser

Enova potensialstudie:

https://www.enova.no/upload_images/EC1F6780830743F3950356367CBD45F9.pdf


Men flere barrierer
stod i veien

Og 5 TWh står igjen som ikke 
realisert på grunn av manglende 
kompetanse og bevissthet



Ta grep om energibruken - Energiledelse

Eget støtteprogram Introduksjon til 
energiledelse i transport industri og 
anlegg

Fra 2012 og ut 2019

Støtte til nødvendig kartlegging
Mer enn 700 ferdigstilte prosjekter

Kun virksomheter med mer enn 1 GWh 
energibruk kunne søke

Ambisiøse virksomheter kunne få inntil 1 
million kroner



Et tilbud til alle – helt gratis: Enova|Kunnskap



Bransjespesifikke sider

10 anbefalte tiltak

Statistikk for sektoren

Inspirasjon gjennom historier



Og flere andre











Mer enn 700 bedrifters kartlegginger kan ikke ta så veldig feil

•Energistyrings- og målingssystemer 
•Etterisolering av yttervegger og tak 
•Utskifting til energieffektive vinduer 
•Behovsstyrt ventilasjon 
•Varmegjenvinning ventilasjon 
•Utskifting av eldre elektriske motorer, pumper, 
kompressorer og vifter. 

•Trykkluftoptimalisering 
•Energigjenvinning fra elektriske motorer og 
kompressorer (for eksempel trykkluft, kjøl og 
frys) 

•Termisk isolering av rør, ventiler og deler i 

varme- og/eller kjøleanlegg samt industrielle 
prosesser 

•Solfanger (på eller i tilknytning til 
næringsbygg)

•Solceller (på eller i tilknytning til 
næringsbygg). 

•Væske/vann- og luft/vann-varmepumper 
•Biokjel for fast brensel (pellets, briketter, flis, 
ved/treavfall) 

•Akkumulator- eller buffertank i eksisterende 
varme/energisentraler 

•LED-lys og lysstyring



God energiledelse lønner seg
Mange tenker at energiledelse er omfattende og komplisert. Likevel er det mulig å 

oppnå gode resultater med enkle grep og målrettet innsats. Det handler rett og slett 
om å ta grep om energibruken. God energiledelse lønner seg både for økonomien og 

klimaet
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