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NAVN:           KJETIL INGEBERG  FØDSELSÅR: 1961 
STILLING:           Partner 

SPESIELL KOMPETANSE:  

Energisektorspesialist innen kraft, gass og varme. Hovedfokus 
på infrastruktur (el og gass), ny og fornybar energiproduksjon, 
offentlig forvaltning på energi- og miljøområdet 
Mange og varierte prosjekter innen ulike deler av kraft- og 
gassbransjen. Har hatt ansvar for og deltatt i prosjekter innen 
strategi og forretningsutvikling, effektivisering, store 
investeringsprosjekter, markedsorganisering, nettregulering, 
virkemiddelutforming, verdivurderinger, rapportering, 
kvalitetssikringssystemer m.m.. 

 

UTDANNELSE: 

1984-85 : Utvekslingsstudent, L'Ecole des Hautes Etudes Commerçiales, Paris 
1988 : Siviløkonom Norges Handelshøyskole 

Master of International Business (MIB), Norges Handelshøyskole 
Språk : Engelsk flytende fransk godt, tysk grunnleggende 

 

STILLINGER: 

2012-  Partner og eier Kanak AS. Strategiarbeid, forskning og utvikling, sammenliknende analyser 
(benchmarking), rådgivningsvirksomhet og admistrativ støtte innen energirelaterte prosjekter. 
Assosiert Partner i Energidata Consulting AS, samarbeid med Xrgia AS   
 

2005-2012  Partner og daglig leder, Xrgia AS. Oppdrag innen fornybar energi, infrastrukutur for energi og 
energibruk. Daglig ledelse av selskap med 6-7 ansatte, salg, prosjektledelse, oppdragsansvarlig mv 
 

2003-2005  Seksjonsleder, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Oppgaver: Ansvarlig for eksisterende 
og fremtidig regulering av norske nettselskaper, ledet seksjonen med 10-11 ansatte, arbeidet med 
fremtidig regulering fra 2007, kontroll og rapportering fra ca 175 nettselskaper og kontakt mot 
myndigheter og media. 
 

2001-2003 
 
 
 
 
 
1999-2001 
 

 Direktør/sjefskonsulent, PricewaterhouseCoopers  (PwC) DA. Oppgaver: Ansvar for salg av 
rådgivningstjenester til kunder i kraftbransjen og olje- og gass-selskaper. Senior prosjektleder på 
større prosjekter og ansvarlig for sentrale kunderelasjoner. Oppbygging av tjenester innen olje- og 
gassnæringen, styrking av PwCs kompetanse på energiområdet og miljø- og klimaområdet.  
Prosjektleder og coach for yngre konsulenter.   
 
Vice President, SKM Energy Consulting. Oppgaver: Prosjekter innen strategi, risikostyring i 
krafthandel, og infrastrukturprosjekter. Salgsansvar og prosjektledelse 
 

1997-1999  Seniorkonsulent / Sjefskonsulent, PricewaterhouseCoopers Management Oppgaver:  
Prosjektledelse, salgsansvar, nøkkelkundeansvarlig, coach for yngre konsulenter 
 

1993-1997  Økonom/seniorøkonom, ECON Senter for økonomisk analyse. Oppgaver: Konsulenttjenester i 
energibransjen, FoU-prosjekter og prosjektledelse 
 

1993  Amanuensis, Agder distriktshøgskole. Oppgaver: Utvikling av studiemateriell, undervisning av 
siviløkonomstudenter 
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1989-1993  Økonomikonsulent/controller, Elkem A/S, hovedkontoret. Oppgaver: Controller for 
forretningsområdet aluminium og materialer, støttefunksjoner for ledelsen I forretningsutvikling, 
regnskap og rapportering 
 

1988-1989  MBA trainee, Ford Motor Co Norway A/S. Oppgaver: Delta på traineeprogram, herunder salg, 
flåtesalg, markedsføring, logistikk og planlegging. 

 

PROSJEKTEKSEMPLER: 

År Kunde Prosjektbeskrivelse Rolle 
2012 Energi Norge Statnetts prisstrategi 

Vurdering av fordelingsmessige og effektivitetsmessige 
konsekvenser av Statnetts forslag til prisstrategi 2014-2018 

Prosjektleder 

2012 Nettselskap Verdivurdering 
Verdivurdering av nettvirksomhetr  

prosjektleder 

2012 Energi Norge Dynamiske nettariffer 
Utredning om nytte og gjennomføringsmodeller med dynamiske 
nettariffer, herunder hvordan de kan redusere energi- og 
effektbehov i bygg 

prosjektleder 

2011-
2012 

Oslo kommune, 
BYM 

STREK-2020: Strategi for mer energieffektive og klimanøytrale 
bygg i Oslo 
Beregne potensialer for redusert energibruk, klimagassutslipp og 
andre utslipp fra tiltak knyttet til innføring av passivhus, utfasing 
av oljefyring og alminnelig energieffektivisering. Gi anbefalinger 
for kommunens egen agering og virkemiddelbruk, og for 
samordning med Enova  

Projekt-
medarbeider, 
oppdrags-
ansvarlig 

2011 
 

Rambøll (Enova) Potensial- og barrierestudie for passivbygg 
Beregne potensial for energibesparelse ved bygging av og 
rehabilitering til passivbygg. Avdekking av barrierer forbundet 
med dette, samt kobling av potensial til og forskjellige barrierer. 

Prosjektleder 

2011 NVE Hovedundersøkelsen om energibruk i husholdninger 
Formålsfordele husholdninger elektrisitetsforbruk på forskjellige 
typer apparater og belysning. Gjennomføre spørreundersøkelse 
og bygge modell på nasjonalt nivå.  

Oppdrags-
ansvarlig 

2010 Stor bykommune Strategisk vurdering av avfallsforbrenning 
Gjennomgang av strategisk posisjon ift store investeringer i 
avfallsforbrenning. Analyse og dokumentasjon. 

Prosjekt-
medarbeider 

2009-
2011 

Stort regionalt 
energiselskap 

Strategibistand 
Bistand i utvikling av strategiplan på konsernnivå. 
Verdivurderinger av nettvirksomhet.  Analyse og 
dokumentasjon. 

Prosjektleder 

2009-
2010 

Statkraft Prosessutvikling og strategi for vindkraft 
Prosessutvikling og strategistøtte for vindkraft 
forretningsutvikling. Prosessledelse, analyse, fasilitering og 
dokumentasjon 

Prosjektleder 

2009- 
2010 

SAE Vind Prosessutvikling og strategi for vindkraft 
Prosessutvikling for vindkraft, for forretningsutvikling, bygging 
og drift. Strategiplan for drift. Prosessledelse, analyse, fasilitering 
og dokumentasjon 

Prosjektleder 

2011 Enova Potensialstudie fornybar varme og kjøling 2020 og 2030 
Kommunevise fremskrivinger av byggareal og energibehov i bygg 
frem mot 2030. Konkurranseanalyse mellom 
oppvarmingsløsninger. Analyse av potensialet for fornybar 
varme, og effektiv virkemiddelutforming for Enova. Lenke 

Prosjekt-
medarbeider 

2011  Statnett  Framskrivninger av elektrisitetsbehov 
Kommunefordelte scenarioer for elektrisitetsbehovet i Norge 

Oppdrags-
ansvarlig 

http://naring.enova.no/file.axd?fileDataID=77933bea-a801-4910-81c8-cd27135f4af3
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År Kunde Prosjektbeskrivelse Rolle 
mot 2030 basert på Xrgias bottom up modellapparat for 
energibehov. 

2011  
 

Statnett Bistand til Masterplan Oslo og Akershus 
Bistand til Statnett i forhold til å etablere energi- og 
effektprognoser frem mot 2050 i Oslo og Akershus. Arbeidet skal 
brukes i forbindelse med Statnetts langsiktige nettplanlegging. 

Oppdrags-
ansvarlig 

2010 Enova Fungerende pelletsmarked, prinsipiell analyse og 
markedsanalyse 
Utvikling av konkurranseanalysemodell og realopsjonsmodell for 
alternative oppvarmingsløsninger i bygg. Anbefalinger for 
effektiv virkemiddelbruk, vurdering av realistisk 
markedspotensial og målkonflikter. Lenke 

Prosjektleder 

2010 Avfall Norge Analyse av forbrenningsavgiften som virkemiddel 
Samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk analyse av 
forbrenningsavgiften.  

Oppdrags-
ansvarlig 

2009 Stort 
energiselskap 

Strategiplan forretningsutvikling 
Strategiplan for forretningsutvikling i stort energikonsern. 
Prosessledelse, analyse, fasilitering og dokumentasjon 

Prosjektleder 

2009 Stort 
energiselskap 

Strategiplan vindkraft 
Strategiplan for storskala satsning på vindkraft i Norge. 
Prosessledelse, analyse, fasilitering og dokumentasjon 

Prosjektleder 

2009 NVE Bistand i forbindelse med Klimakur 2020 
Utredning om energibruk i bygg og fremskrivning av byggarealer 
i Norge. I prosjektet ble det etablert en referansebane for 
utvikling av energibehov og energibruk i boliger og næringsbygg, 
med perspektiv 2030. Det ble utviklet et modellapparat og 
datasett for fremskriving av byggareal og energibruk for aktuelle 
bygningstyper. En sentral del av prosjektet var analyse av effekt 
av aktuelle energieffektiviseringstiltak. Lenke 

Prosjektleder 

2009 Energi Norge Analyse av sammenheng mellom investeringsincentiver og 
effektivitet.  
To spørreundersøkelser, i 2008 og 2009, hvor nettesleksapenes 
begrunnelser for å foreta investeringer ble anlaysert 

Prosjektleder 

2008 Stort norsk 
energiselskap 

Strategiprosess Hydrogen 
Utarbeidelse av strategiplan for satsing på hydrogen i transport i 
Nord-Europa. Xrgia stod for prosessledelse, fasilitering, analyse 
og dokumentasjon 

Prosjektleder 

   

 

http://www.enova.no/minas27/publicationdetails.aspx?publicationID=543
http://xrgia.no/publikasjoner/content_1/text_6bceacc3-2119-47fd-8578-04b49a4e8d31/1296210380627/klimakur_2020.pdf

