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ENERGIAVDELING ELEKTRO

� Spesialkompetanse for løsninger innen rehabiliterings prosjekter - belysning. 

� Tverrfaglig samspill mellom Inneklima, BA og rør for totaloppgradering.

� Gjennomgang i samarbeide med kunde for anbefalinger og riktige valg.

� Tilpassede prosjekter basert på eksisterende anleggsalder, teknisk befatning, levetidskost samt totaløkonomi. 

� Etablering av forprosjekt for teknisk befaring med effekt analysering og kartlegging avsluttet med rapport.

� Vi tar ansvaret for at den tekniske installasjonen blir i henhold til avtalte kriterier under/etter garantiperiode, og kan 
driftes gjennom GK sin drifts sentral. 

� Pre-kvalifiserte leverandører med 5 års produkt garanti. 

� Finansiering / leasing løsninger med tilbakebetaling over besparing i henhold til kalkulert/verifisert ROI.
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LEVETIDSKOST

Drift

Ca. 50%

Investering

Ca. 11%

Kapital kostnad

Ca. 14%

Vedlikehold

Ca. 25%
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LED TEKNOLOGI - Historisk 

� Lysteknologien har utviklet seg langsomt fra sin opprinnelse med glødepæren i 1870 årene av T. Edison til 
fluorisert lysrør teknologi i 1893 av N. Tesla, videreutviklet av ORAM i 1936 for kommersialisering til gassfylte 
damp lamper frem til dagens LED teknologi. 
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� Dagens LED teknologi er i rivende utvikling og nye produkter kommer daglig på plass - med mange fordeler:

� Lang levetid: I dag > 100 000 timer.

� Effektbesparende: Bruker gjennomsnittlig 1/5 (10 - 20%) effekt av tradisjonell belysning. 

� Sikkerhet: Avgir lite varme og minimerer brannrisiko.

� Miljø: Minimalt vedlikehold, lavt energi forbruk.

� Kvalitet: God lyskvalitet og renhet.

� System styring: Mange muligheter for styring og brukerkontroll. 

� Lys kvalitets styring: Utnyttelse av lysets fargespektrum, intensitet og tidsintervaller (HCL)*

� Økonomi: Stor forbedring i prisbilde og levetidskostnader.

* HCL (Human Centric lighting) – Lys som påvirker menneskelig velvære.

LED TEKNOLOGI – Status Quo  
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PROSEDYRER  (Gjennomførelse av energi optimeringsprosjekt)

� Befaringsrapport for kartlegging av byggets tekniske installasjoner som et tverrfaglig samspill eller valg 
av enkeltstående teknisk anlegg som eksempelvis belysning.

� Verifisering og energianalysering ved målinger av eksisterende belysningsinstallasjon, utføres på 
bestemte lys kurser som danner grunnlaget for energikalkyle. 

� Benytter eget sertifisert energi kalkulasjonsprogram basert på kundegodkjente verdier: 
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� KWh pris. Gjennomgang av siste års strøm/nettleie fakturaer.
� Tidsbruk gjennom året.
� Service og vedlikeholdskostnader.
� Spesifisering av eksisterende mot ny type armaturer, lyskilder, forbruk i watt og antall fordelt på områder.
� Anbefalt kontroll / styring og dimming. Kablet eller trådløs styring.
� Alle kostnader legges inn og danner grunnlaget for ROI mot alternativ leasing løsning.
� Toppeffekt og effektfordeling
� Service avtale med garantier under leasing periode med etablering av EOS og 24/7 driftssentral.  



EKSEMPEL  (Lager og kontor bygg)  Totalt areal: 5 202 m2

Oppvarmet lager del: 3533 m2

� Bytte av skinnemonterte armaturer 2x58W/T8 
� Tilpasning av armaturer i områder for flyttbare reoler
� Nye armaturer under overbygde reoler samt flytting /optimering av enkelte armaturer.  
� Lysstyrke er beregnet etter kundespesifisering med 300Lux fordelt.

Administrasjonsbygg:  720 m2

� kontorer, fellesområder og møterom.
� Bytte av ventilasjonsanlegg til behovsstyrt  ventilasjon med VAV og «Lindinvent» for styring. 

(ventiler for kontorer og arealer m/sensorikk).
� Tilstedeværelse for ventilasjon / Lys og varme.

Kaldt lager: 949 m2. 

� Bytte av eksisterende takmonterte armaturer 2x58W/T8 IP55 i forholdet 1:1 
� alternativt reduksjon i henhold til lysstyrke krav på 100Lux.

Fasade: 

� Skifte av fasade belysning 
1:1
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Lei det som synker i verdi - Kjøp det som stiger i verdi  ”Getty”

LEASING / FINANSIERING 
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HVORFOR LEASE ?
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SkattefordelerFrigjør 
kapital

Enkelt og
Tidsbesparende

Finansiell 
spredning



� For å kunne investere må man ha nok kapital fra bankene. 

� Denne kapitalen må brukes smart samt brukes på gjenstander som stiger i verdi. 

� Man vil da ha mulighet til å øke investeringene pga. økt verdi på tidligere 

investeringer. 

� Ved å benytte leasing som et verktøy i oppgraderinger, blir ikke selskapets 

likviditet eller kreditt belastet, men verdien på eksisterende eiendommer øker.

� Dette vil igjen medføre større tilgang på penger fra selskapets eksisterende banker 

/ finansierings selskaper. 

HVORFOR FINANSIELL SPREDNING ?
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FORDELER FOR KUNDER!

� Muliggjør rehabilitering / utskifting av gammelt utstyr / teknologi sammen med 
optimalisering til ny energibesparende løsninger innen:

� Belysning 
� Ventilasjon 
� Varmepumper
� Solcelleanlegg  
� Styrings systemer 
� Andre ENØK tiltak

� Total løsninger kan utføres over leasing.

� Kalkulerer ENØK tiltakene opp mot gjennomgått og avtalt kriterier som gir en ROI 
(Return of Investment) 

� Dette vil si at kunde ikke får høyere driftsbudsjett men flytter redusert kostnader til 
leasing avtale. Etter endt leasingavtale reduseres kostnadene til bygget og verdien øker. 
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KORT FORKLARING PÅ LEASING / ROI
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Eksisterende kostnader: 
(Energi, vedlikehold, service)
100.000.-/mnd.

� Investeringskostnader nytt lysanlegg (60 mnd.):   65.000.-/mnd
� Nye kostnader (Energi, vedlikehold, service)         30.000.-/mnd
� Ny månedlig Totalkostnad:  95.000.-/mnd. 

� Eier får lavere eller samme driftskostnad 

� Teknisk anlegg blir oppgradert / Økt anleggsverdi 

� Etter endt leieperiode vil besparelsene tilfalle eier i sin helhet. 

X

X

X

FORDELER:



� Nettleie: Lokal netteier (de som eier strømnettet). Denne tjenesten har netteier monopol på, slik at vi som forbrukere 
ikke kan velge nettselskap. Nettleie består av fastledd/effektledd, energiledd og forbrukeravgift.

� Strøm/kraftleveranse: Betales til selvvalgt leverandør.

� For anlegg med hovedsikringer opp til 125Amp/230V eller 80Amp/400V gjelder avtale for energitariff som består av 
fastledd og energiledd (variabel).

Priser 2018: 1.592 kr/år      20,58øre/kWh

� For anlegg over 125/80 AMP. eller forbruk på >100 000kWt/år gjelder effekttariff med timemålte effekttopper.           

� Det vil si man må betale for den høyeste topp effekten målt i KW gjennom en time for hele måneden om man bruker 
effekten eller ikke. I tillegg kommer energiledd som variabel kostnad pluss. 

� Prisen på effekt og energiledd vil variere gjennom året, hvor høyeste tariff vil være på vinter.               

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM NETTLEIE OG 
STRØMPRISER, BEDRIFT?
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Historiske priser 2015 2016 2017 2018
Økning  

(%)
Benevning

E
F
F
E
K
T
L
E
D
D VINTER 1 JAN/FEB/DES 125.- 139.- 150.- 150.- 20% Kr/kW/mnd.

VINTER 2 MARS/NOV 65.- 76.- 76.- 77.- 18,4%
Kr/kW/mnd.

SOMMER
APRIL - OKT

10.- 11.- 11.- 19.- 90%
Kr/kW/mnd.

E
N
E
R
G
IL
E

D
D

VINTER 
JAN - MARS

NOV - DES
5,70 5,20 5,20 5,20 Øre/kWt

SOMMER APRIL - OKT 3,25 3,00 3,00 3,00 Øre/kWt

FASTLEDD 250.- 273.- 273.- 340.- Kr/mnd.

� Historiske priser 2015 – 2018 HAFSLUND NETT.  Priser er ex. Mva.  
� Strømpris kommer i tillegg ca. 38,00 øre/kWh.
� Beregning vinter des. 2017 gir en kWh pris på 92,00 øre + mva.

PRIS OVERSIKT
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� I følge informasjoner innhentet fra HAFSLUND og NELFO, har Olje og energidepartementet (OED) etter flere 
utsettelser av fristen, bestemt at:

Smarte strømmålere (AMS) skal tas i bruk i hele landet fra 1/1-2019. 

� Dette vil gjøre det mulig for nettselskapene å regulere prisen, (effektleddet) alt ettersom hvilket tidspunkt strømmen 
blir benyttet. Dette betyr i praksis: 

Når belastningen på strømnettet er høyt, vil prisen bli høyere.

� For mange betyr dette endringer i bruk av strømmen med effektfordeling utover døgnet for å unngå de store 
effekttoppene.

� Nelfo arbeider i en bred allianse sammen med næringsinteresser, miljøbevegelsen og forbrukerrådet for å endre 
forslaget til et mer forbrukervennlig nivå og vil avgi en felles høringsuttalelse til regjering og sentrale politikere på 
Stortinget. 

� Det som ligger klart forankret i den nye ordningen er at vi vil få høyere strømpriser basert på forbruk 
fordelt på døgnet og gjennom året. 

� Rushtidsavgift.

HVA SKJER FREMOVER ?
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1. Først og fremst vil full oversikt og kontroll med effektbruken være viktig for utnyttelse og aktivt bruke tilgjengelig teknologi.

2. Gjennom Sentral Driftskontroll (SD) og Energioppfølging system (EOS) med automatisk effektfordeling og maksimal vokter (glidende
lastfordeling) for fordeling av prioritert og uprioritert last gjennom døgnet være viktige insitamenter.

3. Akkumulator / lagringstanker for oppvarming ved «billig strøm» 

4. Maksimal-vokter med glidende effektfordeling

5. I følge informasjoner innhentet fra Hafslund og Nelfo, har Olje og energidepartementet (OED) etter flere utsettelser av fristen, bestemt at 
smarte strømmålere (AMS) skal tas i bruk i hele landet fra 1/1-2019. 

6. Dette vil gjøre det mulig for nettselskapene å regulere prisen, (effektleddet) alt ettersom hvilket tidspunkt strømmen blir benyttet. Dette 
betyr i praksis at når belastningen på strømnettet er høyt, vil prisen bli høyere.

7. For mange betyr dette endringer i bruk av strømmen med effektfordeling utover døgnet for å unngå de store effekttoppene.

8. Nelfo arbeider i en bred allianse sammen med næringsinteresser, miljøbevegelsen og forbrukerrådet for å endre forslaget til et mer 
forbrukervennlig nivå og vil avgi en felles høringsuttalelse til regjering og sentrale politikere på Stortinget. 

9. Det som ligger klart forankret i den nye ordningen er at vi vil få høyere strømpriser basert på forbruk fordelt på døgnet og gjennom året. 

HVA KAN VI GJØRE ?
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN !
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