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Entra kort fortalt

• Ledende eier, forvalter og utvikler av 
kontoreiendom i Norge 

• Offentlig sektor utgjør ca. 64 prosent av 
kundeporteføljen

• 88 eiendommer, totalt areal 1,3 millioner kvm

• Gjennomsnittlig leietid 7,4 år

• 156 ansatte
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Målsetninger Entrabygg for beliggenhet, energi og miljø

• Etablering i store byer, Oslo og nærområder, 
Stavanger, Bergen og Trondheim

• Nærhet til kollektivknutepunkter

• Nybygg skal ha minimum energiklasse A og 
Breeam excellent

• Rehabilitering  av bygg skal ha minimum 
energiklasse B og Breeam very good

• Forankring i ledelsen i selskapet og på alle nivåer i 
organisasjonen

• Entra har ikke tatt i bruk ISO 50001, vi bruker 
energiklasser og Breeam som måleparameter

• Diskusjon pågår internt om dette er noe vi skal 
begynne å se på
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Målsetninger Entrabygg energi og miljøkrav - Powerhouse

• Vi ser på muligheter for alternative 
energikilder, solceller, brønnparker etc

• Dette er etablert i flere av våre bygg

• Powerhouse alliansen er etablert og blitt ett 
begrep hvor Entra er pådriver

• Vi har foreløpig rehabilitert 5 blokker på Kjørbo
(Sandvika) ca 16.000 m2

• Forbruk under 40kWh/m2 målt på de eldste 
blokkene – ferdig 2015

• Pågår nybygg i Trondheim PHB med samme 
konseptet, første overtakelse 1.mars 2019

• Start byggherretest denne uke

4



Innsamling av energidata skjer via bygningsautomatisering (BAS)

• Entra har valgt 3 definerte leverandører på 
leveranser som forespørres i tilbud/anbud

• Egen kravspekk definerer nivå både på BAS-anlegg 
og energiregistrering

• BAS leveransen kjøres som egen entreprise, 
likestilt med rør, vent og elektro

• Vi prøver fortrinnsvis at BAS-leverandøren leverer 
alle energimålere i prosjektet

• Målerstruktur blir definert i stor grad av krav fra 
Breeam, samt våre egne interne krav 

• BAS-anlegget overfører energidata til felles 
energiprogram, format avklares med BAS-
leverandør og leverandør av energiprogrammet
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Energidata i BAS-anlegget for driftsansvarlig

• Normalt oppstartsbilde i BAS-
anlegget

• Samlet oversikt over alle tekniske 
anlegg som er tilknyttet

• Samlet momentant energiforbruk 
for strøm og fjernvarme

• Speedometer viser aktuelt forbruk 
dynamisk

• Målet er at driftsansvarlig har ett 
eksakt bilde av forbruk og kan 
aksjonere raskt ved avvik
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Oppstartsbilde BAS-anlegg

• Samlet forbruk vises her mer 
som speedometer og med 
fargekoder
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Detaljer seriemålere i BAS-anlegget for drift

• Presentert i BAS-anlegget hver 
enkelt måler både for strøm og 
fjernvarme. Dette er 
momentanverdier

• Ingen foreløpige alarmer for 
grenseverdier er lagt inn

• Timesverdier blir overført til 
overordnet energiprogram 
(målerstand)
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Uttesting av programvare for presentasjon av solcelleproduksjon

• Grafisk og dynamisk  
presentasjon for produksjon av 
solcellestrøm

• Enkelt og forstå for alle, passer i 
resepsjonsområdet og som 
presentasjon for almennheten
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Hvordan oppnå gode energimål i tillegg til overordnede krav

• Deltakelse i byggeprosjekt fra design til bygging

• Påvirkning av gode løsninger, drift sitter på mange 
av dem, men kommer ofte «ikke til bordet»

• Entra har eget teknisk fagteam som deltar hele 
veien

• Etablering av gode digitale verktøy

• Vi er svært nøye med befaringer hele veien og 
spesielt før overtakelse

• Gjennomføring av egne funksjonskontroller

• Konseptet 1. driftsår har vi gjennomført siden 
2015 – egen kravspekk, alternativt NS 6450

• Her avdekkes mange avvik både på funksjon og 
unødig bruk av energi - optimalisering

10



232 221 211 211 208 202 199 188
171

155 152 143

-50

0

50

100

150

200

250

20

~21

66 

kWh/m2/år

20112008 2012 20132010200920072006 2014

1. Plusshus som produserer 41 og forbruker 20 kWh/m2/år  2. Faktisk målt energiforbruk iht. Enova
for 2015, korrigert for klima og justert til Oslo-temperatur  3. Arealvektet snitt. Kilde: Entra; Enova

Powerhouse Kjørbo:    - 21 kWh/m2/år1

Brattørkaia 15: 63 kWh/m2/år

Papirbredden 2: 74 kWh/m2/år

Fredrik Selmers vei 4:   84 kWh/m2/år

Bransjen: 173 kwh/m2 i 2016
(Enova)2

2015

Fokus på energibesparelse gir resultater

Helhetlig miljøfokus gir resultater

Miljøfyrtårnene gir ekstraordinære resultater
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Felles energiprogram for alle våre bygg, tilgjengelig for de fleste i 
organisasjonen
Hva forventes av funksjoner av ett godt energiprogram?

• Utarbeide gode rapporter som kan 
forstås på alle nivåer

• Entra satte seg som mål i 2014 å 
redusere energiforbruket til 
150kWh/m2 i 2017, en reduksjon på 
ca 10%

• Resultatet ble 143kWh/m2 samlet for 
alle våre bygg

• Resultatene er godt mottatt internt og 
også hos leietakere

• Gjennomført grønne tiltaksavtaler på 
ca 50 bygg
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Sammenligning av bygg

• Oversikten viser forbruk siste år, alle bygg i 
eiendomsmassen
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Enkle rapporter for leietakere

• Mulighet for å lage enkle rapporter for 
leietakere på utvikling av forbruk

• Inndeling av energiblokker
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Rapport på leietakerforbruk

• Kan deles opp på leietakernivå avhengig 
målerstruktur

• Eksempel fra ett datarom, her har ikke 
driftsansvarlig mulighet til å påvirke i noen 
særlig grad

• Presenteres i leietakermøter
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Makseffekt, timesverdier, ET-kurver, avvikslogg 

• Systemet skal ha mulighet for 
diverse rapporter for analyse og 
informasjon

Makseffekt Timesverdier

ET-kurver Avvikslogg
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Veien videre – maskinlæring, sensorteknologi ????

• Hva kan dataene brukes til videre bortsett 
fra energiforbruk?

• Værdata, bruksmønster, driftsinfo 
sammenlignet med andre datakilder

• Vi har informasjon om inneklima, 
værprognoser, bygg i bruk, hvor mange til 
stedet, når, renhold?

• Dimensjonering av tekniske anlegg, vp-
kjølemaskiner, vekslere, luftmengder etc?

• Svært ofte er disse installasjonene 
overdimensjonert, noe som gir økt 
forbruk, dårlig reguleringsevne og høyere 
kostnader under bygging

• Vi har mye ugjort her ennå
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• Takk for oppmerksomheten
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