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Notatet beskriver NVEs prosjekt for økt bruk av energistyringssystem i boliger fra starten
høsten 1991 til avslutningsmøtet 26. januar 1993, og hvordan NVE planlegger satsningen
videre innenfor teknologiområdet energieffektive elinstallasjoner.

NVE har i dette prosjektet hatt et nært samarbeid med bransjen (tilbudssiden); leverandører
gjennom Norsk Elvarmeforum, forhandlere gjennom NELF0 og lokale elentreprenører, og
lokale energiverk. Dette prosjektet har vært de1t i tre faser: I. Utarbeide en produktoversikt
(tilbudssiden). 2. Avdekke forbrukernes forhold til energistyringssystem (etterspørrselsiden).
3. Lokale introduksjonskampanjer i fire pilotområder

Konklusjoner forhandlere:
Samarbeidet me1lom everk og elentreprenør i pilotområdene ble bedret.
Deltakerne i pilotområdene mente at de hadde klart å skape oppmerksomhet om
energistyring og satt enøk på dagsorden.
Elentreprenøren ble synliggjort som lokal enøk-aktør, og NELF0 har kommet på banen
med et betydelig engasjement innen enøk.
Sentralt engasjement har stimulert til lokal innsatsvilje.

Konklusjoner leverandører:
Prosjektet har skapt økt oppmerksomhet blant leverandørene om energistyring.
Prosjektet har bidratt til å skape en erkjenne1se om at brukergrensesnittet er svært viktig,
og at dette er et problem for dagens systemer.

VIDEREFØRNG:
Det vil bli nedsatt en felles plangruppe for området energieffektive elinstallasjoner som skal
være et nettverk for viktige interessenter. Plangruppen vil bestå av representanter fra bransjen,
innen forskjellige fagretninger og på forskjellig nivå i forhold til sluttbrukermarkedet.
Gruppen ska1 bl.a. gi NVE innspill ang. aktuelle prosjekter i videreføringen.
To aktuelle prosjekter:

Styrking av salgsapparate+ innen energieffektive elinstallasjoner.
økt brukervennlighet på energistyringsprodukter.
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Forord

Prosjekt for økt anvendelse av energistyringssystemer i boliger ble startet høsten 1991, som
et ledd i NVEs arbeid med introduksjon av effektiv energiteknologi. Totalt disponerte NVE
34,5 mill, kroner til introduksjon av effektiv energiteknlogi i 1992.

Prosjektet som beskrives i denne s1uttrapporten representerer en ny arbeidsform innenfor
dette området. En arbeidsform som vi vil satse på å utvilde videre. Viktige elementer i
denne arbeidsformen er bransjekontakt og samarbeid, noe som også har vært
hovedelementer i dette prosjektet.

Når vi nå presenterer sluttrapporten for prosjektet vil vi derfor benytte anledningen til å
takke NELF0 (Norske elektroentreprenørers forening) ved Truls Hauger for aktivt
samarbeid i forbindelse med planlegging, praktiske detaljer og bransjekontakt. Vi takker
også OFE (Opplysningsaksjon for energiøkonomisering) for samarbeid om kamanjemateriell,
Rogalandsforskning ved Dag Runar Jacobsen for evaluering av pilotkampanjene og råd i
forbindelse med videreføring, Norsk Elvarmeforum for deltakelse i styringsgruppe og
leverandører av energistyringsprodukter som ve1villig har stilt utstyr til disposisjon og
bidratt med innsats og materiell lokalt.

Sist, men ikke minst vil vi takke elentreprenører og everk i pilotområdene Sør-Troms,
Oppdal, Romerike og Nesodden, som med initiativ og pågangsmot har gjennomført
vellykkede 1okale kampanjer.



1. Bakgrunn

Behovet for offentlig innsats innen introduksjon av effektiv energiteknologi begrunnes ut fra
at staten kan gå inn på enkeltprosjekter og ta større risiko enn det private aktører kan.
Staten kan derfor gi støtte til samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter som ellers ikke
ville blitt gjennomført på grunn av for høy risiko for private aktører. På denne måten kan
introduksjon av energiteknologi bli fremskyndet.

Til nå har størsteparten av midlene på området blitt kanalisert mot brukersiden for å øke
etterspørselen etter ny teknologi. NVE mener gjennomslagskraften for ny teknologi vil øke
dersom staten i større grad satser på å styrke tilbudssiden. Dette er forsøkt illustrert i figuren
nedenfor.

BEHOV I
MARKEDET

TILGJENGELIG
TEKNOLOGI

TILBUD AV
RODUKTER OG
TJENESTER
FRA NORSKE

EVERANDØRER

Figuren gjenspeiler tre områder:

"Tilgjengelig teknologi": dette er teknologi som finnes i Norge eller i utlandet, enten
på prototypstadiet eller kommersielt tilgjengelig.

"Behov i markedet": med markedet menes her både markedet i Norge og i utlandet.
Området gjenspeiler de behov som oppleves i disse markedene.

"Tilbud av produkter og tjenester fra norske leverandører": dette området inneholder
alle de produkter og tjenester vedrørende energiteknologi som kan kjøpes fra norske
leverandører. Teknologiene kan være beregnet for det norske markedet og/eller et
utenlandsk marked. Overlappet med området "behov i markedet" gjenspeiler hvilke
teknologier som tilfredsstiller markedets behovskriterier. I dette området med
overlapp er det ingen, eller veldig få, barrierer for salg.
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Introduksjonsvirksomheten har til oppgave å redusere de barrierer som forhindrer at
energiteknologiene blir brukt i den grad som er samfunnsmessig ønskelig. Gjennom
introduksjonsvirksomheten kan man derfor oppnå større grad av overlapp mellom "tilbud av
produkter og tjenester fra norske leverandører" og "behov i markedet".

Gjennom teknologiutvilding innenfor FoU-virksomheten (med høy grad av deltakelse fra
næringslivet), kan en større andel av "tilgjengelig teknologi" tilbys av norske leverandører.
Dette kan også oppnås gjennom å etablere salg av teknologier som er kommersielt
tilgjengelige i utlandet, men ikke i Norge. Grafisk innebærer dette at "tilbud av produkter
og tjenester fra norske leverandører"-området utvides innenfor "tilgjengelig teknologi"-
området.

Arbeidsform

NVE ønsker å organisere introduksjonsarbeidet slik at det startes et samarbeid mellom de
forskjellige bedrifter og organisasjoner som er etablert innen teknologiområdet (tilbuds-
siden). I denne prosessen kan NVE fungere som et samlende punkt for flere
interessegrupper, og initiere og stimulere til samarbeid.

NVEs oppgave vil være å styre arbeidet og sammen med bransjen komme fram til mål for
introduksjonsarbeidet og hvilke tiltak som skal til for å nå målene. Det er av stor betydning
at bransjen får lov til å arbeide etter egne premisser og forutsetninger. NVEs oppgave vil i
selve introduksjonsarbeidet vil være å tilby bransjen en tiltakspakke for å redusere de
barrierer som finnes for økt bruk av teknologien.

Valg av teknologiområder gjøres ut i fra følgende kriterier:

Mulighet for norsk næringsutvikling; Teknologiområder der norsk næringsliv har
utvildingspotensiale vil prioriteres foran andre områder.

Markedet fungerer ikke; Det må kunne identifiseres barrierer i markedet som kan
brytes ved hjelp av statlig innsats.

Energisparepotensialet; Økt bruk av den valgte teknologien må føre til lønnsom
energisparing for brukerne.

Teknologiområdet energistyring av elvarme i boliger

NVE ville bruke teknologiområdet energistyring av elvarme i boliger til å få erfaring med
den arbeidsmåten som er skissert ovenfor.

Vi visste på forhånd at bruk av energistyringssystem i boliger representerer et betydelig
enøk-potensiale (ca 1 TWh). Da gjennomsnitlig energipris til husholdninger var 47,3
øreikWh pr. 01.01.91, tilsvarer dette en besparelse for forbrukerne på ca kr 470 millioner.
Vi visste også at det i Norge var flere betydelige produsenter av elvarmeprodukter, men at
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salget av styringssystemer i tilknytning til disse produktene hadde vært forholdsvis
beskjedent.

Det ble opprettet en styringsgruppe bestående av representanter fra NVE og Norsk
Elvarmeforum som hovedsaklig representerer produsenter av slike system. Første møte i
styringsgruppen ble avholdt 29.10.91.

ringsgruppe: økt' bruk av energistyringsystem i bolige

Norsk Elvarmeforum Aage Amundsen Siemens as

Rolf Gjertsen Nobø Electro as

Arne Nygaard Solberg & Andersen as

NVE Elisabeth H. Lycke

Torfinn Jonassen
(prosjektleder)

Prosjektet ble delt i tre faser:

Utarbeide en produktoversikt (tilbudssiden)

Avdekke forbrukernes forhold til energistyringssystem (etterspørrselsiden)

Introduksjonskampanje

Den siste fasen skulle gjennomføres hvis de to forutgående fasene avdekket et behov for
offentlig innsats.

3.1 Produktoversikt (tilbudssiden)

I november -91 begynte ing. Nielsen & Borge as på en undersøkelse for å lage en oversikt
over de energistyringssystem som finnes på markedet. Oversikten ble klar for publisering i
juni -92. Undersøkelsen viste at det fantes 53 produkt fordelt på 21 produsented-
representanter på markedet som automatisk kan styre varmen i boliger.

3.2 Brukerundersøkelser (etterspørselssiden)

Målet med dette delprosjektet var å avdekke hvilke holdninger forbrukere har til
energistyringssystem.

NVE innhentet først data fra gjennomførte undersøkelser, og resultatene fra tre relevante
undersøkelser kan oppsummeres slik:
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BetalingsvillighetengLr drastisk ned når prisen på produktene overstiger kr 5.000,-
(Uppdrag 2000 - Stockholm Energi/Vattenfall)

Krav til tilbakebetalingstid på 2,8 år (Uppdrag 2000 - Stockholm Energi/Vattenfall)

Inntekt og boligens størrelse ser ikke ut til å innvirke på etterspørselen (Uppdrag
2000 - Stockholm Energi/Vattenfall)

13% har i dag automatikk for nattsenkning av temperaturen (Energidata)

55% har i dag termostat på alle ovnene (Energidata)

32% setter ned innetemperaturen i oppholdsrommene om natten (Energidata)

Brukervennlighet

For å vite mer om forbrukernes holdninger til energistyringssystemer innledet vi et
samarbeid med konsulentfirmaet Human Factors Solutions (HFS) som har brukertilpasning
av teknologi som sitt forretningsområde. Vinter/vår -92 gjennomførte de en undersøkelse for
NVE med følgende målsetning:

"Prosjektets mål er å identifisere brukemes behov for energistyringssystemer med
henblikk på å identifisere hva en informasjonskampanje høsten 1992 skal vektlegge.
Et sekundært mål er å gi tilbakemeldinger om brukervennligheten av fire utvalgte
energistyringssystemer til produktleverandørene."

Analysen som bl.a. omfattet besøk hos brukere, og samtalegrupper både med brukere og
ikke brukere ga følgende konklusjoner;

Dagens produkter er for lite brukervennlige.

Produsentene må komme i nærmere kontakt med brukerne.

Elentreprenørene må tilpasse systemene til kundenes behov.

HFSs analyse viste at de viktigste argumentene for salg av energistyringsprodukter er;

Spare penger
Forbrukersamvittighet
Miljø
Bo-komfort

Konsekvensen for en introduksjonskampanje mot forbrukerne er at en ikke kan fokusere på
at dagens produkt er enkle å bruke, fordi dette ville være direkte misvisende. For
produsentene innebærer det at de må ta sitt konsept for produktutforming opp på nytt.
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Som en videreføring av dette prosjektet fikk HFS i oppdrag å avklare en strategi som kan
bidra til at norske produsenter av energistyringssystemer blir i bedre stand til å utvikIe
brukertilpassede systemer.

3.3 Introduksjonskampanje

På et tidlig stadium i prosjektet ble det besluttet at en eventuell introduksjonskampanje
skulle ha en lokal forankring, da vi mente det er viktig å ha med seg både de lokale
elentreprenørene (de som selger produktene) og everket. Før en evt. lokalt anlagt
landsdekkende satsning ville vi teste ut opplegget i noen pi1otområder.

I januar -92 tok NVE kontakt med NELF0 som sa seg interessert i å være med i den videre
utvikling og gjennomføring av en introduksjonskampanje.

Etter samtaler med Audun Wilberg i NorEnergi ble vi anbefalt å ta kontakt med everkene
på Nesodden, Oppdal og Sør-Troms for å finne lokale samarbeidspartnere.

Sammen med styringsgruppen, Oed, OFE og NELF0 b1e Nesodden Everk v/Per Johnsen,
Oppdal Everk v/Oddbjørn Jamtøy og Sør-Troms Everk v/Vidar Knutsen invitert til et
informasjonsmøte i Oslo 23. april -92. Alle representantene fra everkene sa seg der villig til
å samarbeide om en lokalt anlagt introduksjonskampanje.

I slutten av mai -92 holdt NVE møter med de nevnte everkene for å diskutere en
handlingsplan for lokale kampanjer.

3.3.1 Innledende informasjonsmøter

Sammen med Truls Hauger i NELF0 b1e det gjennomført informasjonsmøter for
e1entreprenørene i Sør-Troms og Oppdal henholdsvis 22. og 24. juni -92. Hensikten med
møtene var å lodde interessen for å gjennomføre lokale kampanjer.

På informasjonsmøtene bIe det presentert en intensjonsavtale der den enkelte bedrift
forpliktet seg til å gi god intern informasjon i egen bedrift, samt motivere de ansatte i
henhold til de nedfelte prosjektmål. Videre skulle bedriften gjennomføre de aktiviteter som
ble nedfelt i en lokal utarbeidet prosjektplan (kampanje). NVE på sin side skulle utarbeide
relevant opplæring, samt nødvendig demo- og informasjonsmateriell.

I Harstad var oppmøtet og interessen til informasjonsmøtet Iav. Gjennom direkte
engasjement i ettertid fra NELF0 sentralt ble dette snudd, slik at 12 elentreprenører
etterhvert inngikk intensjonsavtale med oss.

Leveringområdet til Sør-Troms everk som var det opprinnelige "pilotområdet" innbefatter en
rekke små kommuner i tillegg til Harstad. NVE bes1uttet å konsentrere kampanjen til kun
Harstad. Området ble utvidet til også å gjelde Narvik, da elentreprenørene i byen er
organisert i samme lokalforening som entreprenørene i Harstad.
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På Oppdal deltok begge stedets elentreprenører. Begge var positive til et kampanjeopplegg
og inngikk intensjonsavtaler med NVE.

Etter forslag fra NELF0 ble også Romerike tatt ut som pilotområde. NVE innledet da et
samarbeid med lokalforeningen til elentreprenørene på Romerike (ROF0). Det ble avholdt
to informasjonsmøter for Romerike henholdsvis 14. og 28. juli -92. Etter disse møtene
inngikk 25 e1entreprenørbedrifter og 12 everk intensjonsavtaler med NVE om å delta i en
kampanje.

På Nesodden vurderte ble behovet for informasjonsmøte med elentreprenørene vurdert som
lavt, da everket egen installasjonsavdeling hadde en stor del av det lokale markedet.
Imidlertid så vi det etterhvert som ønskelig også å trekke inn andre elentreprenører. 18.
august ble det avholdt informasjonsmøte med everket, everkets installasjonsavdeling og to
elentreprenørfirma. Senere kom også et tredje elentreprenørfirma med i prosjektet.

3.3.2 Lokal organisering og planlegging

I alle pilotområdene ble det organisert prosjektgrupper, som skulle utarbeide loka1 plan for
kampanje-gjennomføring. Gruppene ble ledet av en koordinator som også skulle ha
kontakten med NVE. I Oppdal og Nesodden kom koordinatoren fra everket, mens i
Harstad/Narvik og Romerike kom koordinatoren fra elentreprenørenes lokalforening.

NVE signalerte både på informasjonsmøtene og på annen måte at det var ønskelig at det ble
planlagt og gjennomført kampanjer etter lokale tilpasninger. I prinsippet kunne det lokalt
gjennomføres et fullt ut 1oka1t opplegg uten hjelp og bistand fra NVE. NVE ville etter
behov stille opp med både kampanjemateriell og opplæring hvis dette var ønskelig.

Det ble etterhvert et uttalt behov for at NVE klarla hva vi kunne ti1by de enkelte
pilotområdene. En oversikt over materiell og annet som kunne være aktuelt ble sendt ut til
pilotområdene. De lokale prosjektgruppene skulle så foreta prioriteringer ut i fra denne
oversikten, og gi tilbakemelding til NVE. På bakgrunn av de tilbakemeldingene vi fikk,
sendte NVE 24. august -92 ut en endelig oversikt over hvilken type materiell og støtte vi
kunne tilby.

Følgende materiell b1e laget til bruk i de lokale pilotområdene:

Elentreprenøren
Ekstranummer om energistyring.

Pressemeldinger
Til lokal redaksjonell omtale.

Kampanjebrosjyre
Gir en gjennomgang av prinsippene for energistyring og hvilke produkttyper som
finnes.
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Direkte Reklame (DR)
A-5 format basert på kampanjebrosjyren.

Annonsemateriell
Annonsen inneholdt en kupong som skulle sendes til OFE. Som respons på
kupongen ville innsenderen motta kampanjebrosjyren.

Plakater om energistyring

TV-spots
Spotten på 45 sek., oppfordret seere til å ringe et 050-nr. for å få tilsendt
kampanjebrosjyren.

Radio-spot
En spot på 45 sek., oppfprdret lyttere til å kontakte det lokale everk.

Standsmateriell
Bord-display, gulv-display og 5 veggers messe-stand.

Kurs for bransjen
Omhandlet tema om enøk generelt, tilskuddsordningen for boliger, markedsføring av
enøk-produkter og -tjenester og energistyring.

Beregningsmetode
En enkel håndregningsmetode for beregning av energisparepotensialet ved
energistyring i boliger. Metoden kan brukes av personer uten avanserte
varmetekniske kunnskaper. (Ble ikke ferdig før kampanjestart.)

Produktoversikt
En produktoversikt i hefte-form.

Transparent-sett m/foredragsmanus
For lokale informasjonsmøter.

Det meste av det materiell som er beskrevet ovenfor ble bestilt og levert til alle
pilotområdene.

To av pilotområdene søkte om direkte økonomisk støtte fra NVE til dekking av lokale
utgifter i forbindelse med kampanjen. Dette avslo NVE da en av våre intensjoner med
pilotkampanjene var å stimulere til lokalt engasjement gjennom aktører (elektroentreprenører
og everk) som hadde egeninteresse i prosjektet. Å betale disse lokale aktører for å
gjennomføre kampanjen, ville derfor ikke være forenelig med våre intensjoner.
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3.3.3 EN0K-92, Høstkampanjen

Opplysningsaksjon for enøk (OFE) gjennomførte våren 1992 en landsdekkende enøk-
kampanje (ENØK -92). Oppfølgeren til denne skulle gjennomføres høsten 1992. I mai/juni
ble "energistyring i boliger" lansert som tema, og tidspunktet for kampanjen var fastsatt til
28.9 - 11.10.

I utgangspunktet var 0I-Es høstkampanje, ENØK-92, og NVEs pilotkampanjer separate
prosjekter. NVE fant det hensiktsmessig å samordne disse, og pilotområdene ble oppfordret
til å gjennomføre sine lokale kampanjer på samme tidspunkt som OFEs landsdekkende
kampanje. Dette for å oppnå maksima1 effekt.

Det ble også innledet et samarbeid med OFE om innhold og utforming av
kampanjemateriell, slik at forbrukerne lokalt kunne oppfatte det hele som en kampanje.

Rollefordelingen var at NVE skulle stå for det faglige innholdet i kampanjemateriellet, og
OFE skulle stå for utformingen.

EN0K-92 høstkampanjens slagord var:

"Varmt der du trenger det - når du trenger det."

ENØK-92 høstkampanjen var i stor grad basert på TV-spots. Alle de betydelige TV-
stasjonene var representert, i tillegg var det innslag i loka1stasjonene tilknyttet Norgesnettet.

Det ble også annonsert i riks- og regionalaviser. Både TV-spot`en og annonsene hadde et
humoristisk preg, der det ble oppfordret til å ringe et 050-nummer eller sende inn en
svarkupong for å få tilsendt kampanjebrosjyren.

3.3.4 Gjennomføring

Det ble gjennomført kampanjer i perioden 28. september til 11. oktober i alle
pilotområdene.

I alle pilotområdene ble aktiviter rundt messestandet et viktig element. Disse ble i stor grad
basert på materiale fra NVE, men i flere av områdene ble det supplert med generell enøk-
plakater samt materiell fra enkelte produsenter. I tillegg ble det sendt ut direkte reklame,
annonser i lokalaviser samt laget reportasjer i lokalradio og -aviser.

I flere av pilotområdene ble det også i samarbeid med produsenter arrangert kurs for
montører.

Evalueringsrapporten (RF 41/93), tar for seg aktivitetene i alle pilotområdene, og det
henvises derfor til denne får det gjelder mer detaljerte opplysninger om aktivitetene i de
forskjellige pilotområdene.

TJ0/02.03.93/Sluttrapport 8



4. informasjon til produsentene

9. oktober -91 hadde NVE første kontakt med Norsk Elvarmeforum (NE) i forbindelse med
dette prosjektet, der vi forespurte om et samarbeid om en markedsanalyse innen området.

I styringsgruppen for prosjektet som ble etablert i slutten av oktober -91, satt det
representanter fra NE.

I forbindelse produktundersøkelsen ble det 9. oktober -91 sendt ut brev fra NVE til alle
leverandører der det fremgår at NVE planlegger et aktivt markedsmessig engasjement på
området.

Fire av leverandørene deltok i brukerundersøkelse som ble gjennomført av HFS. Disse fire
fikk en egen rapport som omhandlet deres produkter spesielt.

6. juli -92 ble oppsummeringsrapporten ti1 brukerbehovsundersøkelsen (HFS) og
produktoversikten sendt ut til alle medlemmer av Norsk E1varmeforum.

8. juli -92 ble det innkalt til informasjonsmøte 20. august -92 om ENØK-92, høstkampanjen.
I innkallingen ble det også gitt en kort orientering om kampanjen. På informasjonsmøtet var
alle de store produsentene representert.

I forbindelse med utarbeidelse av kampanjebrosjyren og stands, kontaktet vi de fleste
leverandører av styringsutstyr for å få tilsendt produkteksempler.

Før kampanjestart (9. og 14. september) ble det i samarbeid mel1om NVE og NELFO utgitt
et temanummer av fagbladet Elentreprenøren. Temanummeret omhandlet spesielt kampanjen
og energistyring, men også enøk generelt. Det var stor etterspørsel etter temanummeret som
ble distribuert i 1.400 eksemplarer.

Både gjennom initiativ fra leverandører og lokale elentreprenører ble det avholdt møter/kurs
i pilotområdene, der leverandørene presenterte sine produkter.

5. Evaluering

Da dette prosjektet representerer en ny måte å arbeide på for NVE innen vårt arbeid for
introduksjon av effektiv energiteknologi, anså vi det som viktig at prosjektet ble grundig
evaluert.

Arbeidet med evalueringen har vært todelt:

Evaluering av introduksjonskampanjene

Spørreundersøkelse blant leverandørene
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5.1 Evaluering av introduksjonskampanjene

Evalueringen av introduksjonskampanjen er gjennomført av Rogalandsforskning. Denne
evalueringen er hovedsakelig basert på intervjuer med lokale deltakere i kampanjen.

NVE anså det som viktig at de lokale deltakerne i introduksjonskampanjene fikk anledning
og komme med tilbakemeldinger direkte til oss i NVE. Vi arrangerte derfor
oppsummeringsmøter i alle pilotområdene i 1. halvdel av november. Dag Runar Jacobsen
fra Rogalandsforskning var med på møtene som observatør.

Vi har nedenfor fremhevet noen momenter fra evalueringen som NVE ser som viktige å få
fram.

Problemer og mangler

Prosjektets mål om å få flest mulig husstander i Norge til å ta i bruk gode
energistyringssystem var for langsiktig og uangripelig i forhold til de lokale aktørene
pilotområdene. Dette var en svært vidt formulert målsetning, som det viste seg vanskelig å
identifisere seg med lokalt. Målsetningen kunne skape urealistiske forventninger om
kortsiktig salgsøkning.

Svært knapp planleggingsstid både sentralt og lokalt ble kilde til mange av
enkeltproblemene underveis i prosjektet.

Manglende opplæring fra sentralt hold ble pekt på som et problem og dette medførte at flere
følte at NVE ikke fylte sin del av intensjonsavtalen.

Fra alle pilotområdene ble det kritisert at det ble gitt mangelfull informasjon om
kampanjemateriellet. Dette skapte problemer og usikkerhet for planleggingen lokalt.

Organisering

Det ble pekt på at rollefordelingen mellom NVE, OFE og NELF0 var uklar.

Rollefordelingen mellom elentreprenør og everk var noe forskjellig i de fire pilotområdene.
En positiv virkning var at everket ble oppfattet som nøytral og kunne fungere som samlende
mellom kommersielt konkurrerende elentreprenørbedrifter. I et av pilotområdene, der
everkene oppfattet at lokalforeningen til elentreprenørene var faglig ansvarliggjort oppstod
det problemer i samarbeidsforholdet.

Lokal suksess

I alle pilotområdene var det bred enighet om at kampanjen var en suksess. Denne suksessen
var i hovedsak sett i forhold til "nye" lokale mål. Det ble en vridning fra det som ble
oppfattet som et fokus på salg til fokus på informasjon. Den vidt formulerte sentrale
målsetningen ble omformet til aktivitetsmål. Det å gjennomføre en lokal anlagt kampanje
ble et mål i seg selv.
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Fra sentralt hoId ble lønnsomhet og økonomi i tilknytning til energistyring framhevet som
viktig. Flere elentreprenører og everk tonet dette ned overfor kundene til fordel for komfort
og innemiljø.

Av de forhold som kan forklare at kampanjen lokaIt b1e oppfattet som en suksess vil vi
fremheve følgende:

Samarbeidet mellom everk og elentreprenør ble bedret. Prosjektet ble en sosial arena,
der folk og bedrifter med forskjellig bakgrunn kom sammen for å gjennomføre et
felles prosjekt. Prosessen fra planlegging til gjennomføring ble av mange trukket
frem som svært positiv og lærerikt..

Det ble gjennomført lokale kampanjer i alle områdene. Deltakerne mente at de hadde
klart å skape oppmerksomhet om energistyring og satt enøk på dagsorden.

Et viktig aspekt med prosjektet er at det har synligjort elentreprenøren som en lokal
enøk-aktør.

For enkelte elentreprenører ga kampanjen mersalg. Dette er bedrifter som har satset
aktivt for å nå kunden.

Sentralt engasjement

Prosjektet har vist at sentralt engasjement her har stimulert til lokal innsatsvilje. NVE har
vært samarbeidssøkende, og vi har prøvd å finne løsninger for piIotområdene etterhvert som
problemer dukket opp. Det ble fremhevet som viktig at de lokale aktørene fikk møte folk i
NVE direkte. Dette var med på å forplikte dem til å gjennomføre sitt opplegg i større grad
enn hvis de bare hadde måttet forholde seg til papirer.

NVEs engasjement har også bidratt til å legitimere elentreprenørene som enøk-aktører. Som
en følge av dette prosjektet har NELF0 kommet på banen med et betydelig engasjement
innen enøk.

5.2 Spørreundersøkelse blant leverandørene

I desember -92 gjennomførte NVE en ringerunde til norske importører/produsenter av
energistyringssystem for elvarme. Hensikten med undersøkelsen var å få et inntrykk av
hvordan leverandørene har oppfattet prosjektet.

Vi har skilt mellom bedrifter med egen produksjon/utvikling og importbedrifter, da disse to
gruppene skiller seg klart fra hverandre. Telefonintervju ble gjennomført med alle de
bedriftene som har egen produksjon/utvikling og et bredt utvalg av importbedrifter.
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Bedriftermed egen
produksjon/utvikIing Importbedrifter

NOBØ Electro as SoIberg & Andersen as
Siemens as Holst & Fleicher as
Glamox as Hillco Norge as
Adax as Carl A. Haakensen as
Beha Elektro as Tour & Anderson as
Electrolux Industrier as Norwesco as

Danfoss Norge as
Danyco as
Energikontroll as
Phillips Norge as
EFA Elektro as
Honeywell Norge as
Micro Matic Norge as
DE-VI Elektrovarme sa

5.2.1 Importbedrifter

Av importbedriftene var det få som uttrykte særlig interesse for NVEs prosjekt.
Kjennskapen til prosjektet var lav og aktivitetene i forbindelse med både de lokale
kampanjene og EN0K-92 Høstkampanjen, var få. Selv om de hadde fått vite mer om
prosjektet på et tidligere tidspunkt, var det få som ville ha gjennomført markedsaktiviteter i
den forbindelse.

De fleste av disse bedriftene er små eller har elvarme/styring som en liten del av sitt
produktspekter, ressursene som kan avsettes til markedsføring og salg blir derfor også
begrenset.

Noen av importørene hadde en viss aktivitet, og en av disse hadde valgt å rette sin innsats
mot grossistene.

5.2.2 Bedrifter med egenproduksjon/utvikling

I denne gruppen skilte en bedrift seg ut, ved at den hverken var interessert i eller hadde tro
på offentlig engasjement på dette området. Bedriften hadde også lav aktivitet i forbindelse
med kampanjen.

De andre bedriftene uttrykte en positiv holdning til prosjektet.

Informasjon

De fleste av bedriftene mente at informasjonen om prosjektet var tilstrekkelig. To av
bedriftene mente at informasjon om kampanjen kom for sent, slik at planleggingstiden for
bedriftens egne kampanjeaktiviteter ble for kort. Disse to ville også ha satset mer på
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kampanjen hvis planleggingstiden hadde vært lengre. Ett års planleggingstid mener denne
ene av disse to er et minimum.

Brukervennlighet

Fire av bedriftene har fokusert mer på brukervennlighet som følge av prosjektet. Dette har
resultert i at to har omarbeidet brosjyre/bruksanvisning, og at tre vil se nærmere på
konseptet for brukergrensesnittet til sine produkt.

Aktiviteter

Fem av bedriftene har gjennomført aktiviteter i forbindelse med kampanjen. Aktivitetene
varierte en god del mel1om bedriftene, men de fleste hadde annonsert i fagpressen. Flere var
også direkte engasjert gjennom pilotområdene med kurs og egne stand-/displaymateriell. Et
par hadde også annonsert i dagspresse og en i TV.

Respons

Fem av bedriftene hadde opplevd økt fokus på styring av elvarme som følge av prosjektet.

Salg

To av bedriftene har hatt markert salgsøkning som til en viss grad kan tilskrives prosjektet
(30% og 50%).

5.3 Konklusjoner

Prosjektet har bidratt å skape en erkjennelse om at brukergrensesnittet er svært
viktig, og at dette er et problem for dagens systemer.

Prosjektet har skapt økt oppmerksomhet blant leverandørene om energistyring.

To av bedriftene har fått en betydelig økning av salget. Dette kan til en viss grad
tilskrives prosjektet, men den offensive holdningen til bedriftene og villigheten til å
satse, er sannsynligvis den viktigste årsaken.

6. Videreføring

Den arbeidsformen som er skissert i kap. 2 vil også for videreføringen av prosjektet bli 1agt
til grunn. Her ønsker NVE å organisere arbeidet gjennom et samarbeid mellom forskjellige
bedrifter og organisajoner som er etablert innen tekno1ogiområdet. I denne prosessen kan
NVE fungere som et samlende punkt for flere interessegrupper, og initiere og stimulere ti1
samarbeid.
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dette avsnittet vil vi med bakgrunn i evalueringen og egne erfaringer fra pilotprosjektet
skissere hvordan arbeidet vil bli langt opp videre. Fra evalueringen har følgende
hovedpunkter stor betydning for videreføringen:

Målformulerin en: Det uttalte målet for prosjektet var å få flest mulig husstander i
Norge til å ta i bruk gode energistyringssystemer. Dette var en svært vidt formulert
målsetning, som det viste seg vanskelig å identifisere seg med lokalt. I praksis ble
målsetningen (både fra NVEs og pilotområdenes side) avgrenset til å gjennomføre
gode lokale kampanjer med hensyn på informasjon og salg. Målet ble i flere tilfeller
også utvidet til å gjelde flere "enøkprodukter".

Tidsaspektet: Kort planleggingstid både sentralt og lokalt ble kilde til mange av
enkeltproblemene underveis i prosjektet.

Organisering: Prosjektets organisering og ansvarsforhold var ikke klart nok definert.
Dette var bl.a. noe av årsaken til sviktende informasjon om kampanjemateriell m.v.

Opplæring: Manglende opplæring fra sentralt hold ble pekt på som et problem, og
dette medførte at flere følte at NVE ikke fylte sin del av intensjonsavtalen.

Sentralt en as'ement: Sentralt engasjement stimulerte til lokal innsats, samtidig som
det legitimerte den lokale innsatsen overfor målgruppen.

Først og fremst må målet gjøres mer håndterlig for bransjen. Dette gjør vi bl.a ved å
definere "energieffektive elinstallasjoner" som et arbeidsområde, for så å definere snevrere
delmål/prosjekter innenfor dette. Med elinstallasjoner menes i denne sammenheng faste
installasjoner i boliger og yrkesbygg (hovedsaldig lys og varme). Denne utvidelsen er gjort
fordi det ble sett på som et problem i pilotprosjektet at man bare skulle informere om
varmestyring, når det også finnes andre "enøk-produkter" som er interessante for samme
målgruppe. For NVE som i første rekke retter sin innsats mot tilbydersiden, er dette også
en fornuftig utvidelse av målet. Det er imidlertid viktig at det nye målet brytes ned i
delmål/prosjekter, slik at man lettere kan se resultater av arbeidet.

De delmålene/prosjektene som i første omgang reiser seg i kjølvannet av pilotprosjektet er
"styrke salgsapparatet innen effektive elinstallasjoner" og "øke brukervennligheten på
energistyringsprodukter". Prosjektforslag til disse delmålene er skissert i 6. 1 og 6.2. Flere
delmål/prosjekter kan komme til etterhvert.

Det vil bli nedsatt en felles plangruppe for området energieffektive elinstallasjoner som skal
være et nettverk for viktige interessenter. Gruppen skal bistå NVE i strategiske valg m.h.t
mai, avgrensing, operativt mi1j osv, innen aktuelle prosjekter. Plangruppen står også fritt
til å foreslå nye prosjekter.

Plangruppen vil bestå av representanter fra bransjen, innen forskjellige fagretninger og på
forskjellig nivå i forhold til sluttbrukermarkedet.
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6.1 Styrking av salgsapparatet for energieffektive elinstallasjoner

Prosjektets mål er gjennom valgte aktiviteter å styrke salgsapparatet for energieffektive
elinstallasjoner (dvs, lys og varme).

Prosjektet og dets mål er et delmål/virkemiddel for å fremme energieffektive
elektroinstallasjoner. Ut fra hovedpunktene i evalueringen av pilotprosjektet, ser vi behovet
for økt fokus på styrking av salgsapparatet, f. eks ved opplæringstilbud, og mindre fokus i
denne omgang direkte mot forbruker.

Siden prosjektets mål er å styrke salgsapparatet innen energieffektive elinstallasjoner, er det
viktig at bransjen får lov til å melde sine behov før prosjektets innhold blir bestemt. Det vil
derfor bli satt ned en referansegruppe bestående av personer med kjennskap til bransjens
behov, i hovedsak representanter fra pilotområdene. Denne skal ivareta bransjens behov ved
å foreslå prosjektets aktiviteter. NVEs representant i gruppen har ansvaret for å trekke
trådene sammen og føre et prosjektforslag i pennen. Når et forslag foreligger skal
referansegruppen vurdere dette.

Vi foreslår følgende forløp fram til oppstart av prosjektet:

Milepæl I produkt Ansvar Kontroll

Etablering av plangruppe (PG) NVE

Prosjektmål og mandat for ref.gruppe NVE/PG

Etablering av referansegruppe (RG) NVE/PG

Ide.dugnad NVE/RG

Prosjektskisse RG PG

Valg av operative miljø NVE/PG

Gjennomføring av prosjektplan OM PG

Forkortelser: PG = Plangruppe, RG = Referansegruppe, OM = Operativt miljø

6.2 Økt brukervennlighet på energistyringsprodukter

Gjennom brukerkravanalysen som ble gjennomført i forkant av pilotprosjektet, kom det fram
at dagens energistyringssystemer var lite brukervennlige. Gjennom prosjektet har de norske
produsentene av slikt utstyr blitt bevisstgjort i forhold til brukervennlighet, og vi ønsker å
bygge videre på denne bevisstheten.

Målet for prosjektet skal være å gi et grunnlag for mer brukervennlige
energistyringsprodukter.
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Dette er et prosjekt som produsentene selv må føle et stort ansvar for, og i utstrakt grad
finansiere selv.

Før en eventuell prosjektgruppe dannes, vil NVE rådføre seg med de enkelte
elvarmeprodusentene. Det skal arrangeres møter med aktuelle norske produsenter, hvor
interessen for et slikt prosjekt diskuteres.

Dersom det viser seg å være interesse for prosjektet, settes det ned en arbeidsgruppe som ut
fra produsentenes behov skisserer et prosjektforslag. Når denne gruppen har kommet fram
til et forslag som de ønsker å gjennomføre, sendes tilbudsinnbydelse ut til aktuelle
operatører og endelig kostnadsramme avklares. Invitasjon til deltakelse i prosjektet skal
sendes til alle norske produsenter av energistyringsprodukter (evt. de produkter
prosjektforslaget avgrenser seg til).

Følgende aktivitetsplan foreslås fram til prosjektets oppstart:

troll

Møter med produsenter

Prosjektmål og mandat for arbeidsgruppe

Prosjektskisse

Valg av operative miljø

Endelig prosjektplan, kontrakt

Gjennomføring av prosjektplan

NVE

NVE/PG

AG PG

NVE/AG PG

AG/OM PG

OM AG/PG

Forkortelser: PG = Plangruppe, AG = Arbeidsgruppe, OM = Operativt miljø
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Rapporter og brosjyrer

Brosjyrer:

Energistyring92: Oversikt over energistyringsprodukter på det norske markedet

Varmestyring: Kampanjebrosjyren

Rapporter:

AdamBalfour: Elfaringsovetføring - Identifisering av brukernes behov i
forhold til energistyringssystemer

Telefonundersøkelse med brukere av energistyringssystemer

Besøk hos dagens brukere av energistyringssystemer

Samtalegrupper med brukere og ikke-brukere av
energistyringssystemer

Oppsummering - av brukernes behov i forhold til
energistyringssystemer.

HumanFactor Solutions1992

Dag Runar Jacobsen: Skal det være en kampanje?!

Rogalandsforskning1993
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