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Mål

▪ Økt bruk av EPC i Norge

▪ Mer fokus på fleksibilitet, samarbeid og tillit

▪ God balanse mellom kunde og EPC-

leverandør

▪ Lønnsomhet for begge parter

Hvem?

▪ WSP Norge AS

▪ En av Norges ledende innen prosjektledelse og 

samspillskontrakter, EPC-rådgiver/konsulent

▪ Caverion Esco AS

▪ Teknisk entreprenør, rådgiver og EPC-leverandør

▪ LinKon AS

▪ Tilbyr tjenester i skjæringspunktet mellom energi, 

klima og kommunikasjon, EPC markedsfasilitator



Presentasjonen er delt 

inn i 6 deler.

Ny gjennomføringsmodell for EPC 

med samspill i fase 1
Del 1 Om EPC, markedsutvikling og status

Del 2 EPC-modellen

Del 3 Erfaringer med EPC

Del 4 Samspillsentrepriser

Del 5 Ny gjennomføringsmodell for EPC

Del 6 Oppsummering



Markedsutvikling og status



Energisparetiltak med 

garanterte resultater

▪ Tiltakene finansieres gjennom besparelsene

▪ Betydelig reduserte energikostnader

▪ Kontraktsfestet sparegaranti  

▪ Mange tiltak på kort tid

▪ Byggeier forholder seg til en EPC-leverandør

▪ Energientreprenøren tar risikoen

▪ Totalentreprise i fase 2



▪ En gjennomprøvet modell

▪ Selvfinansierende oppgradering

▪ Byggeier kan ha fokus på egne 
kjerneområder

▪ Etterslep på vedlikehold

▪ Lønnsomme tiltak dekker kostnader 
for vedlikeholdstiltak



"EPC er eneste mulighet for kommuner og fylkeskommuner til å 

nå sine energi- og klimamål i tide." - Enova

Fakta om energireduserende prosjekter i kommuner/fylkeskommuner

2010 - 2015
Tradisjonelle 

prosjekter
EPC-prosjekter    

Antall prosjekter 208 44

Andel investeringer i tiltak etter kartlegging 27 % 96 %

Andel kartlagt areal gjenstand for investering 15 % 88 %

Investering per kWh i gjennomsnitt pr prosjekt 6,80 NOK 5,30 NOK

Gjennomsnittlig tid fra kartlegging til investering 22 måneder 5 måneder 

Energireduksjon i forhold til kartlagt potensiale 5 % 32 %

Andel oppnådde mål i Energi- og Klimaplaner om reduksjon i bygg 13 % 80 %





▪ 100 % finansiert av kunden/kommunen

▪ 11 års kontraktsperiode 

▪ Investering på 46 millioner NOK eks. mva

▪ 70.000 m2 - 70 % av kommunal bygningsmasse  

▪ 36 bygninger (skoler, barnehager, rådhus, osv.)

▪ 36 % energibesparelse garantert – 6,35 GWh/år

▪ Ca. 200 tiltak mens bygg var i bruk

▪ Tiltak gjennomført i 2013

▪ Opplæring og økt kunnskap om egne anlegg

▪ Reduserte vedlikeholdsbudsjettet med 23 MNOK 



"Når avvik og mangler oppstår . . . 

▪ Forsinket gjennomføring 

▪ Tiltak ferdig for sent på vinteren for å få full effekt 

▪ Besparelsen ikke oppnådd de to første to årene

▪ Energianalysene fastsetter energibesparelse hvert år

▪ Differansen på garantert og faktisk besparelse beregnes

▪ Beløpet overført uten forsinkelse/rettslige grep

▪ Garanterte besparelser innfridde de neste årene

▪ Sparer mellom 5 – 6 MNOK hvert år

... fungerer garantien!” Hallvard Benum, Kongsberg kommune



Klimaregnskap 2018 Kongsberg 

kommune (rapport 07.06.2018)

▪ Energiforbruket redusert med nær 40 % fra 2001 

– 2017

▪ 10 millioner kWh, eller 10 GWh

▪ Forbruk av elektrisitet redusert med 8 GWh

▪ Forbruket av fyringsolje redusert med 2,5 GWh

▪ Spesifikt forbruk fra 400 kWh/m2 til 150 kWh/m2 

▪ Reduksjon på nesten 62 % sammenliknet med 2001



GLANSDAGENE

- mange prosjekter i disse årene
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▪ Byggeiere sparte energi og penger

▪ Energientreprenørene tjente penger

▪ Godt samarbeid i prosjektet

▪ God kartleggingsstøtte fra

▪ Gode grunnlagsdata 

▪ Kunnskap om egen bygningsmasse

▪ Stor interesse for EPC 

▪ Gode prosjekthistorier – suksesshistorier 

▪ Sund konkurranse mellom energientreprenørene

▪ Ofte 5-6 tilbydere på nye prosjekter

▪ Én drivende fasilitator for "alle" offentlige prosjekter

2010 - 2015



▪ Nedgangstider og få prosjekter
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2016 - 2018

▪ Stadig flere avvik fra NS6430

▪ Vanskelig å se konsekvenser 

▪ Færre og mindre prosjekter

▪ Sviktende interesse fra entreprenørene

▪ 3 kommuner avslutter prosjekt etter fase 1

▪ Dårlige/lite aktuelle tiltak

▪ Ofte en tilbyder

▪ En energientreprenør gikk konkurs



▪ Hard konkurranse

▪ Garantier på 40-50 % energibesparelse

▪ Mange prosjekter i samme fase  

▪ Skyldes eksplosjonen i markedet i 

2013/2015 

▪ Krevende med mange fase 2 prosjekter

▪ Garantiene vanskelig å oppnå

▪ Avvik fra NS6430

▪ Vanskelig å se konsekvensene i tide

▪ Anstrengt samarbeid og konflikter

▪ Dårlige tiltak og feilslått garanti

▪ Få EPC-fasilitatorer og -leverandører

▪ Sikrer ikke lenger lønnsomhet for 

begge parter 

▪ Lav/ingen lønnsomhet for leverandører

▪ Enova tar en aktiv rolle

▪ Enovas nye støtteprogram prioriterer EPC 

▪ Betingelse: ingen vesentlige avvik fra 

NS6430

▪ Finansierer utviklingsprosjekt for 

utvikling/forbedring av EPC modellen

▪ EPC-seminarer og nettverkssamlinger



➢ Finansielle støtteordninger 
▪ Fungerer som et kvalitetsstempel fra myndighetene 

➢ Egenfinansiering av kommuner/fylkeskommuner

➢ Maler, retningslinjer, kontraktsmodeller, standarder

➢ Myndigheters strategi/involvering viktig driver 

➢ Lønnsomhet for begge parter
▪ Samarbeid og god forretningsforståelse på begge sider av bordet



2016, Hans-Petter Heimholt, Enøk-koordinator, 

Skien kommune



Tradisjonell modell og gjennomføring



Grunnlag for EPC-prosjekter

▪ Bygger på etablerte standarder for totalentreprise 
(NS 8407 og NS 8401)

▪ Standarden legger opp til samarbeid gjennom 
hele prosjektet

▪ Medfølgende kontraktsblanketter for alle faser 



Brukes i EPC-prosjekter

Enovas hjemmeside:

▪ Anskaffelsesmaler

▪ Mal for anskaffelse av EPC-konsulent (fasilitator)

▪ Mal for anskaffelse av EPC-leverandør

▪ Konkurransegrunnlag EPC

▪ Vedlegg A-L, inkl. tilhørende formularer og sjekkliste



Kontrakt fase 1; 

gjennomføring 

av analyse

Kontrakt fase 2 og 3; 

gjennomførings- og 

sparegarantifasen

Samarbeid for energieffektiv drift 

Dokumentasjon av sparegarantier.   

Påvise tiltak og utarbeide 

prosjektutviklingsrapport
Gjennomføre avtalte tiltak

som en totalentreprise.

Bistand fra EPC-

fasilitator; utvelgelse 

bygg, førforbruk, 

forberede utlysning mm. 

2. 
Gjennom-

føring

3.      
Sparegaranti

0.   
Oppstart

1.

Analyse



Energipris i vedtatt "pakke" 0,65 øre/kWh

Tiltaksnr VURDERTE TILTAK Investering Levetid Nåverdi
Inntjeningsti

d
SKOLE [kWh/år] [kW/år]     [kr/år]       [kr] [år]       [kr]          [år]

1 Involvering av lærere og elever                  17 148 0 8 917 6 000 15 86 555 1

2 Optimalisere bassengdriften                  84 272 0 43 821 119 700 20 426 412 3

3 Energioppfølgingssystem (EOS)                  68 591 0 35 667 129 000 15 241 215 4

4 Behovstyring med CO2-giver - 360.03                  20 045 0 10 423 50 100 20 79 799 6

5 Montasje vann-vann varmepumpe               559 339 160 297 256 1 766 100 20 1 938 370 7

6 Isolering av rør og ventiler                    1 600 0 832 7 500 20 2 869 12

 Sum lønnsomme tiltak 750 995 160 396 917 2 078 400 2 775 219 6

7  Nytt ventilasjonsaggregat – 360.05 Fløy C1 og C2, og u.etg B2 og B3               126 652 7 69 709 1 285 800 20 -417 071 52

8  Konvertere oljebrenner til bioolje 0 0 0 62 200 20 -62 200

9  Bytte inngangsdør som ikke lukker tett 543 0 282 82 400 30 -78 059

10  Endre driftstider og bytte vifter – ventilasjonsanlegg 360.02 Fløy A2 og B1 22 852 5 14 633 203 300 20 -20 940

11**  Bytte til LED i svømmehall 5 040 1 3 171 175 000 15 -142 088

13
 Endre driftstider og bytte vifter – ventilasjonsanlegg 360.04 Fløy B2 (1.+2.etg) + B2 

(1.etg) 
4 059 0 2 111 195 200 20 -168 896

14*  Lysstyring på hele skolen (alternativ hvis det ikke byttes til LED) 21 010 0 10 925 302 000 15 -188 600

15  Endre driftstider og bytte vifter – ventilasjonsanlegg 360.03 Aula 3 468 0 1 803 233 100 20 -210 626

17**  Bytte til LED i aula 2 100 1 1 642 312 000 15 -294 957

18  Skifte vinduer i bygg D 10 384 0 5 400 446 000 30 -362 994

19  Tilkobling til nytt toppsystem 16 348 0 8 501 1 362 000 10 -1 296 359

 Sum alle tiltak 952 675 175 510 041 6 953 200 -732 425 24

Besparelse



Skole - eksempler

1. EOS

2. Skifte varmegjenvinner på 
ventilasjonsanlegg

3. Behovsstyre ventilasjon

4. Varmestyring hovedbygg

5. Luft-luft varmepumpe

6. Utskifting ytterdører

7. Isolere rør og ventiler

8. Tetting bygningsmessige utettheter

9. Opplæring lærere og elever

10. Bytte belysning fra T8 til LED

Rådhus/kommunehus

1. EOS

2. Isolering ventiler og rørdeler

3. Konvertering oljebrenner til bioolje

4. Tetting bygningsmessige utettheter

5. Utskifting varmeautomatikk

6. Varmepumpe luft-luft

7. Varmepumpe i eksisterende fyrrom

Bo- og behandlingssenter

1. EOS

2. Energistyring i fløy A, B, C 

3. Skifte varmegjenvinner

4. Varmepumpe væske-vann

5. Isolere ventiler og rør

6. Ventilasjon VA 1, 2, 3, nytt aggregat



Ingenting!
…… så hvorfor er det ikke flere som tar den i 
bruk?

Gjennomføringen kan forbedres

….. hva gjør de som får det til?



Kartlegging i Norge og Europa



▪ 9 bidrag fra 7 land 

– I forbindelse med utvikling av ny gjennomføringsmodell for EPC  

– Skjema med spørsmål om gjennomføring av EPC modellen

– Leverandører og myndigheter

▪ Annen input – markedsrapporter og utredninger

– Involverer alle markedsaktører

– Vekt på erfaringer fra kundesiden

– Se referanser fra sluttrapport i prosjektet



▪ Alle markeder aktive – ingen "blomstrende"

▪ Ulike syn i samme land – tilbydere vs
myndigheter

▪ Tregt ifølge leverandører – godt ifølge myndigheter

▪ Lite marked svekker leverandørenes interesse

▪ Generelt vurderes EPC-modellen som 
velfungerende

▪ Dokumenterte resultater

▪ Stort sparepotensiale og behov

▪ Modellene/fasene er like, men praktiseres ulikt



Sverige

▪ Ikke vanlig å benytte EPC-fasilitator 

Irland

▪ EPC-fasilitator benyttes ved oppstart og analyse-fasen (fase 0 og 1)

Belgia og Østerrike

▪ Analyser inngår i fase 0 – tilbudsfasen gjøres av leverandørene

▪ Godtgjøres ikke og medfører store kostnader for alle tilbydere

Norge, Danmark, Sverige og Finland …

▪ Har offentlige retningslinjer og "guidlines" for gjennomføring

Alle – foruten Danmark

▪ Lønnsomhet for kunde er tildelingskriteriet som vektes høyest

▪ Beskrives som et problem – samme grunner som i Norge



▪ Ubalanse i kompetanse mellom byggeier og energientreprenører
▪ Lav bestillerkompetanse

▪ Usikkerhet ifm. konkurransegrunnlag, utlysning og politisk behandling

▪ EPC oppfattes som konkurrent til intern gjennomføring

▪ Unøyaktige analyser i fase 1 – kort tid, lav kvalitet, lite kreativt

▪ Liten/ingen kunnskap om samspill – unntatt Danmark

▪ Støtte fra myndighetene avgjørende – både informasjon og 
finansiering

▪ Alle trekker frem fungerende samarbeid som suksessfaktor

▪ Danmark ser ut til å ha vekst i marked
▪ Spesielt sykehussektoren

▪ Flere suksesshistorier



Et eksempel - sykehusbygg

Fase 0

Tildelingskriterier og vektig av disse

▪ Pris – 30 %

▪ Kvalitet på tiltak – 40 %

▪ Kommunikasjon, organisering og samarbeid – 30 %

Tilbud

▪ Garanti på1-3 eksempelbygg basert på analyser i tilbudsfasen

▪ Garanti på hele byggportefølje er et estimat

DK

Size 130.000 m2 

Number of buildings 70-80 (av.74)

Savings 20-30 % 

Length 15-20 years

Investments 6-20 MEUR

Project Characteristics 
2016



Et eksempel

Fase 1 - Analyser

Kontraktsbasert samspill mellom byggeier og leverandør

▪ Hvilke tiltak som skal analyseres gjøres i fellesskap

▪ Omforent tiltakspakke

▪ Samspill erstatter forhandling før fase 2

▪ Lavere oppnådd energibesparelse etter analysefasen –

redusert pris for fase 1

▪ Begge parter kan avbryte kontrakten dersom avtalen ikke 
holdes

▪ Byggherre kan "alltid" gå videre til fase 2



Samspill som gjennomføringsmodell







Kommando 
og kontroll

Relasjoner 
og avtaler

Fellesskap 
og deling



Transaksjonsbasert Relasjonsbasert

Utførelseskontrakter Totalkontrakter Alliansekontrakter

Konkurranseretta Samhandlingsretta

Delte kontrakter Fleirpartskontrakter

ST

SamspillTradisjonell

NS8405
NS8406 

NS8407
OPS

NTK
PPC2000

NEC-contr.

Her mangler norske 
kontraktformat

IPD
Allianse

AS

Optimalisering på kontrakt Optimalisering på business



BP

Byggherre Entreprenør

FORPROSJEKT/DETALJPROSJEKTSKISSEPROSJEKT/FORPROSJEKT



BP2BP1

FASE1

UTVIKLINGSFASEN

FASE 2/3

GJENNOMFØRINGSFASEN

FASE 0

PROGRAM/SKISSEFASEN

Byggherre Entreprenør

Felles



▪ Samspill er basert på en fasedelt kontrakt.

▪ Samspill har en utviklingsfase (fase 1) før inngåelse av kontrakt for 
gjennomføring.

▪ Fase 1 benyttes til å:

▪ enes om partenes mål og prioriteringer i prosjektet

▪ redusere usikkerheten i prosjektet

▪ oppnå en omforent forståelse av leveransen

▪ å enes om konkrete løsninger og produktvalg







▪Samarbeid kontra samspill
Samspill er kontraktsfestet samarbeid brukt i prosjektets 
styringssystem og prosedyrer.

▪Entreprise kontra gjennomføringsmodell
Samspill er en gjennomføringsmodell basert på eksisterende 
og nye entrepriseformer.





Ny gjennomføringsmodell for EPC med samspill i fase 1







Er det ønskelig?

▪ Vilje politisk og hos driftsavdelingen

▪ Høye energikostnader

▪ Ønske om oppgraderinger

Er det levedyktig?

▪ Er det nok potensial i byggene?

Er det oppnåelig?

▪ Kapasitet og ressurser 

Er det verdt å investere i?

▪ Forventet budsjett, besparelse, inntjeningstid og 
andre gevinster



1: Hvilke bygg som skal med i prosjektet?

2: Grunnlagsdata (Baseline):

▪ Tegninger, byggeår, arealer, tekniske anlegg, 
driftstider

▪ Vedlikeholdsplaner

▪ Ønskede oppgraderinger

▪ Finnes det asbest/radon i noen av byggene?

▪ Vernede eller fredede bygg?

3: Bestem tilbudsbygg - NY!

▪ Valg av tilbudsbygg (1-3 representative bygg)

4: Spesielle ønsker og kvaliteter?

▪ Finn fram evt krav til kvaliteter (eks: SD-anlegg, 
EOS, fjernvarme beholdes, inneklimakrav, etc)



Dagens maler finnes på Enovas hjemmesider

NYE MALER: 

▪ Oppdaterte konkurransegrunnlag, med 
forslag til nye tildelingskriterier

▪ Samspillskontrakt Fase 1

▪ Oppdatert mal for enøkanalyser og 
prosjektutviklingsrapport

▪ Vedlegg til kontraktene for fase 2 og 3



1. Lønnsomheten veier tungt i tilbudet

Nytt: Nye tildelingskriterier som sikrer byggeiers 

interesser

2. Krav om besparelsesgaranti på bygg som ikke er 

befart

Nytt: Tilbudsbygg befares og garanteres for



3. Det er satt krav til tilbudet som ikke lar seg gjennomføre

Nytt: Tildelingskriterier og byggeieres mål og ønsker 
samkjøres

4. Krav til utforming, som begrenser samarbeidet i Fase 1

Nytt: Omforent samspillsavtale som gjelder til fase 1 er 
avsluttet

5. Feil valg av rådgiver/konsulent



NYTT
▪ Prekvalifisering - likviditet og kompetansekrav

▪ Alle gjennomfører tilbudsanalyser på utvalgte bygg, etter en gitt 
mal

▪ Tiltakene beskrevet i tilbudsanalysene legges til grunn for tiltakene 
som skal utarbeides for resterende bygningsmasse i porteføljen i 
fase 1 

▪ Beskrevne kvaliteter for tiltak i tilbudet videreføres til tiltak i samme 
kategori for resterende bygg i porteføljen.  

▪ Dette gjelder også kostnadsnivå på tiltak og for besparelse

▪ Etter inngåelse av kontrakt for fase 1 skal tilbyderen framvise 
kalkyler og beregninger for alle tiltak oppgitt i tilbudsanalysene



▪ Omforent samspillsavtale

▪ «Åpen bok» - ingen «hemmeligheter»

▪ Tiltakene utarbeides sammen

▪ Ender med en omforent tiltakspakke

▪ Begge parter eier underlaget

▪ Alle fornøyd og ønsker å gå videre

▪ Energientreprenøren er fortsatt 

prosjekteringsansvarlig i alle faser☺



▪Aktuelle tiltak og bygg

▪Kvaliteter på produkter og løsninger

▪Økonomi - åpen bok

▪ Alle dokumenter tilgjengelig for alle

▪ Energientreprenøren sender kalkyler

▪ Påslag fremkommer av prisskjemaet



NS6430 kontraktsbestemmelser      
for EPC

▪ Alle tiltakene omforent mellom byggeier 
og entreprenør – både funksjon, pris og 
kvalitet

▪ Fører til lite tillegg og endringer

▪ Gjennomfører tiltakene bestemt i Fase 1

▪ Varigheten for Fase 3 bestemmes i Fase 1

▪ Entreprenøren garanterer for 
energibesparelsen 





▪ Bevisstgjøring om sparepotensialet i 
egne bygg

▪ Intern forankring for ønske om EPC

▪ Enkel tilgang til tilrettelagte maler og 
konkurransegrunnlag

▪ Et balansert og fleksibelt avtaleverk

▪ Økt kunnskap om EPC som kontraktsform

▪ Informasjon om mulige modeller for 
gjennomføring

▪ Dokumenterte resultater og suksesshistorier

▪ Gode økonomiske støtteordninger 





▪Marte Paus Vadem, WSP

▪mpv@wsp.com

▪ 99321701

▪Hans Petter Renskaug, Caverion

▪Hans-petter.renskaug@caverion.com

▪ 97573077

▪ Liv Randi Lindseth, LinKon

▪ liv@linkon.no

▪ 95220482

▪Anders Solem, Enova SF

▪ Anders.solem@enova.no

▪ 47901109
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