
Hvor mye strøm bruker bedriften når de ansatte er på juleferie?
Denne julen ligger det godt til rette for en lang juleferie. Nylig gjennomførte TNS Gallup en undersøkelse på
vegne av Hafslund Strøm. Undersøkelsen viser at 6 av 10 bedrifter har iverksatt tiltak for å redusere
strømutgiftene. Men hvordan vet man hvor mye strøm bedriften bruker når de ansatte er på juleferie?

Like før jul gjennomførte Hafslund Strøm en ENØK-analyse av IndustriParken Eiendom AS i Trondheim. Resultatet her viser at en
stor andel av strømforbruket påvirkes kun av utetemperaturen, selv om det ikke er aktivitet i bygget. Det er derfor mye å hente på å
gjennomføre enkle ENØK-tiltak før juleferien starter.
 
Kan spare tusenlapper i juleferien
 
– Dersom man gjør enkle tiltak kan man redusere energikostnaden i juleferien med opptil ti prosent. For en bedrift kan dette bety
besparelser på mange tusenlapper, sier Jostein Lindbo, markedssjef i Hafslund Strøm AS.
 
IndustriParken har nylig tatt i bruk Hafslund Online Pluss, et energiovervåkningsverktøy for bedrifter som gir en god innsikt i hva
som påvirker strømforbruket.
 
Berit Ianssen i Industriparken har etter ENØK-gjennomgangen fått øynene opp for hvor stort sparepotensiale som finnes:
 
– Med hjelp av en god ENØK-gjennomgang og med flott system er det opp til oss selv nå. Vi har faktisk ikke lengre noen
unnskyldning for å sløse, og jeg ser at her kan det bli spart ganske mye energi og penger, sier Ianssen.
 
Video: Hvor mye strøm bruker bedriften din når ingen er på jobb?

https://www.youtube.com/watch?v=1sbRjsuYgVU&list=UUOUkfJ6U6RMEa6cwYP0PvIg 
 
Enkel oppskrift
 
Jarle Johannesen i Termoenergi, en samarbeidspartner av Hafslund Strøm, gir landets bedrifter noen enkle tiltak som han
anbefaler at alle gjennomfører før juleferien setter inn:

Ikke sett PC i hvilemodus, men slå den helt av
Var nøye med lukking av dører, vinduer og porter og kontrollere dem for trekk
Pass på at avtrekksvifter og ventilasjonsanlegg ikke driftes unødig. Er det nødvendig å ha full ventilasjon hele ferien?
Slukk lys i lokaler som ikke er i bruk
Ved å senke innetemperaturen med 1°C vil man redusere kostnader til oppvarming med cirka fem prosent
Det er uavhengig av ferie lurt å bevisstgjøre alle ansatte ved å synliggjøre forbruket og distribuere lister og påminnelser

Noen synes det er et paradoks at et strømselskap hjelper kundene til å bruke mindre strøm, men ikke alle er enige. Det er
adskillige tusen kroner å spare på rett og slett å ta kontroll.
 
– Å velge å ta kontroll gir både mer penger til bedriftens egentlige virke og er med på å spare miljøet. Mange synes det er en
paradoks at vi ønsker at kundene våre skal bruke mindre strøm, men det er det ikke. Er kundene fornøyde blir de lengre hos oss,
og vi ønsker fornøyde og lojale kunder, sier Jostein Lindbo.
 
Fakta

Industriparken Eiendom AS driver utleie av næringslokaler til 25 spesialiserte håndverksbedrifter. De holder til på Selsbakk i
Trondheim og har om lag 7000 kvadratmeter med næringslokaler fordelt på to områder, øvre og nedre fabrikkområde.
 
Termoenergi Norge AS er spesialister på energisparende tiltak innen byggenæringen, og utfører energimerking, energivurdering
av tekniske anlegg, energirådgivning, ENØK-analyser, termografering og trykktest av alle typer bygg.
 
Hafslund Strøm AS leverer strøm til privat- og bedriftskunder i hele Norge. Hovedkontoret ligger i Oslo, og selskapet har lokalt
kontor i Trondheim. Hafslund Strøm legger til rette for at kundene skal få konkurransedyktige og kundetilpassede avtaler og
tjenester, og gir råd om hvordan de kan bruke strøm mest effektivt.
 
For mer informasjon, ta kontakt med Katarina Finneng, informasjonssjef Hafslund Marked, tlf 950 25 685.
 
Bilder:

1. Berit Ianssen ved IndustriParken i Trondheim går igjennom byggene, og får viktige ENØK-tips fra Hafslund Strøm og Termoenergi.
 



 
2. Hafslund Strøm og samarbeidspartneren Termoenergi dro til kunden Industriparken i Trondheim for å bidra til redusert strømregning.

Fra venstre: Johannes Kadomi og Jarle Johannesen, Termoenergi, Berit Ianssen, IndustriParken, og Jostein Lindbo, Øyvind Skogstad
og Lars Kaareng Rotegård fra Hafslund Strøm.
 


