
Enovas nye informasjonsvirkemiddel for 
energiledelse

Seminar: Ta grep om energien med ISO 50001, 27.1.2020



• Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.
• Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar 

forsyningssikkerheten og skaper nye verdier.
• Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og 

bidra til nye energi- og klimateknologier.

Livskraftig forandring

Foto: Ivar Kvaal 
(powerhouse.no)



• Støtte til innføring i energiledelse 2012-2018
• 360 MNOK til 780 bedrifter

• Tilgjengeliggjøre kunnskap og informasjon gjennom digitale 
verktøy.

• Motivere til innføring i energiledelse og gjennomføre lønnsomme 
energieffektiviseringstiltak.

• Svare opp Norges forpliktelser i Energieffektiviseringsdirektivet. 

Bakgrunn og mål for Kunnskapsportalen



Kunnskapsportalen er en digital introduksjon til energiledelse hvor 
bedriftene skal kunne:

 få hjelp til å kartlegge energibruken sin og sette seg mål for 
effektivisering
 sammenligne energibruken i sin bedrift over tid og med andre 

bedrifter i samme bransje
 få veiledning og motivasjon til å gjennomføre 

energieffektiviseringstiltak

Primær målgruppe: bedriftsledelsen i SMB innen transport, bygg og 
industri

Konsept Kunnskapsportalen

Nb! Skissene til venstre er kun 
foreløpige eksempler på skisser!



• Kurs i innføring i energiledelse
• Energioppfølgingssystem
• Konsulentbransjen 
• Energimerkeordningen

Kunnskapsportalen samspiller med etablerte 
tilbud i markedet



• Samle og dele erfaringer og kunnskap:
• Prosess
• Tiltakslister
• Benchmarking
• Statistikk
• Økonomiske beregninger
• Forbildehistorier

Videreutvikling: Q3 2020 

• Automatisk datainnhenting
• Kobling mellom data og relevante tiltak 
• Automatisk benchmark
• Flere integrasjoner

Stegvis lansering av funksjonalitet

Minimumsløsning: Q2 2020



Digital læringsplattform

Verktøy for stegvis introduksjon til forenklet energiledelse

• Interaktivt
• Motivere og inspirere med:

• Korte filmer
• Enkle visualiseringer/grafer
• Sjekklister 
• Podcast
• Quiz
• Konkurranser
• Påminnelser



Ti avgjørende år

28.-29. januar i Trondheim

Spørsmål og tilbakemeldinger?

tove.krogstad.johnsen@enova.no

Takk for meg! 

mailto:tove.krogstad.johnsen@enova.no
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