
   

       

 

27. MARS 2019 

EPC-SEMINAR 
EPC-konseptet gjennomgås, og ny 
gjennomføringsmodell med samspill i fase 1 
presenteres. 

I samarbeid med Boligbygg Oslo KF har vi gleden av å invitere til et seminar om 

energisparing og EPC (energisparekontrakter med resultatgaranti).  

Wergelandsveien 1-3, kl. 10.00 – 13.00 

Seminaret har bakgrunn i et utviklingsprosjekt for statsforetaket Enova.  

Prosjektet har utviklet en ny gjennomføringsmodell for EPC med offentlige og 

private byggeiere som målgruppe. Modellen skal sikre en god balanse i 

samarbeidet mellom byggeiere og energientreprenører med mål om økt bruk av 

EPC i Norge. Prosjektet gjennomføres av WSP, Caverion og LinKon og finansieres 

av Enova SF. 

Sammen med Boligbygg Oslo KF ønsker vi å bruke seminaret til å promotere 

energieffektivisering i offentlige bygg ved å sette et ekstra fokus på EPC-

konseptet.   

Enova trapper opp promotering av EPC fordi man gjennom denne type prosjekter 

oppnår dokumenterte energi- og klimabesparelser langt raskere enn gjennom 

tradisjonelle energispareprosjekter. EPC er i tillegg en selvfinansierende 

oppgradering av eiendommer og prioriteres gjennom Enovas finansielle 

støtteordninger. Vi ønsker å spre informasjon om EPC og den nye 

gjennomføringsmodellens anvendelsesområder og muligheter – også når det 

gjelder finansiell støtte fra Enova.                                                                                                          

Agenda finnes på neste side. 
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Onsdag 27. mars 2019 
 

Adresse:                

Wergelandsveien 1-3, 

Oslo 
 

Tid: 10.00 – 13.00  
 

Enkel servering 

 

https://no.surveymonkey.com/r/EPC-SEMINAR-OSLO


   

       

AGENDA 
ONSDAG 27. MARS 2019 

EPC-SEMINAR 
Wergelandsveien 1-3 (inngang Holbergs gate), kl. 10.00 – 13.00 

 

  

Kl. 10.00 

 

Innledning og bakgrunn   

- Markedsutvikling og status 
- Kjennetegn ved et velfungerende marked 

 

 

Liv Randi Lindseth, 

LinKon 

 

 Kl. 10.15 

 

EPC i Boligbygg Oslo KF      

- Erfaringer  

Eigil Skule,  

Boligbygg Oslo KF 

 

 

 Kl. 10.30 EPC-modellen     

- Den tradisjonelle EPC-modellen  
- (Er det noe galt med den?) 

 

Hans Petter Renskaug, 

Caverion 

 

 Kl. 10.45  Erfaringer med EPC fra andre land 

- Fokus på erfaringer fra Danmark 

 

Liv Randi Lindseth  

 Kl. 11.00   

 

 

 

Samspillsentrepriser    

- Hva er en samspillskontrakt og hva er forskjell på samspill      
  og samarbeid? 
- Erfaringer med samspill 

 

Måns Petter Davidson, 

WSP 

 

 Kl. 11.20  Pause – enkel bevertning 

 

  

 Kl. 11.45 Ny gjennomføringsmodell for EPC 

 

 

Marte Paus Vadem, 

WSP 

 

 Kl. 12.15 Enovas mål og strategier for promotering av EPC 

- Hvorfor EPC? 
- Støtteordninger for eksisterende bygg 
 

  

 Kl. 12.30   Oppsummering  

- Hvilket behov har norske kommuner for EPC eller andre       
  energisparekontrakter? 
- Synspunkter og spørsmål til ny gjennomføringsmodell 

 

  

 Kl. 13.00  Slutt   

 


