
 

 

Nyhetsbrev nr. 1  
 
Godt nytt år! Her kommer en liten oppsummering om hva som har skjedd i prosjektet ENSAMB og Enøk i kommunale bygg i Sør-
Østerdalen i slutten av 2012, og litt om planene i 2013. 
 

ENSAMB 
Vi er nå et halvt år ut i vårt EU-prosjekt som varer til juni 2015 og har kommet veldig godt i gang. 
Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene i Sør-Østerdalen (Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, 
Trysil og Åmot) og har som mål å oppnå 25% energisparing i de ca. 120 kommunale byggene i 
disse kommunene. Dette betyr en sparing på ca. 11GWh/år.  
Vi ligger godt an på fremdriftsplanen og på en del punkter ligger vi også foran skjema.  

 
Status på EPC for 4 kommuner. 

Nå er endelig kontrakt for Fase 1 signert for de 4 kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. Det var Norsk Enøk og Energi 
(NEE) som fikk kontrakten og oppstart med analyser på de 71 byggene vil starte så fort som mulig. 

 
Så langt er man kommet i Elverum. 

I Elverum har man kommet godt i gang med EPC arbeidet og er nå midt inne i Fase 2 som er utførelse av tiltakene på  byggene.  
Fase 2 er delt inn i tre delprosjekter med omtrent like mange bygg pr. delprosjekt. Delprosjekt 1 er nå ferdig, og vi er i gang med 
delprosjekt 2 hvor det er lagt vekt på de tiltakene som ikke berører varmeanlegg. Varmeanleggene blir ombygd på 
sommerhalvåret. Hele prosjektet skal stå ferdig 1. oktober 2013, med prøvedrift fra til 31.12.2013. Fra og med 01.01.2014 
starter garantiperioden, fase 3. 
  

Interesse for prosjektet 

Det er stor interesse for det vi driver med i Sør-Østerdalen. Svein Arild fra Elverum kommune skal holde foredrag på 
Enovakonferansen om EPC-prosjektet i Elverum nå i slutten av januar, og Prosjektleder Alf Kristian har holdt foredrag om 
prosjektet på Kursdagene ved NTNU. Det er moro å vise frem hva vi får til i Sør-Østerdalen og spre kunnskap rundt om i landet! 
 

Ny medarbeider 

Vi har fått en ny medarbeider på prosjektet. Helle Sætre begynte 1.desember og er nå godt i gang med å sette 
seg inn i prosjektet og planlegge seminarer og møter. Helle kommer rett fra studiene ved Universitetet for miljø 
og biovitenskap, hvor hun studerte til master i Miljøfysikk og fornybar energi.  
 

Ny runde på kompetanse-aktivitetene 

Vi er i gang med å planlegge flere seminarer for driftspersonell. Første er allerede et lysseminar i begynnelsen av februar (se 
neste avsnitt). Andre seminarer vi har tenkt å gjennomføre i løpet av 2013 er (med forbehold om endringer) «bygget som 
energisystem», «ventilasjon og varmegjenvinning» og «driftskontroll». Disse vil bli fordelt utover året med et før påske og to til 
høsten igjen.  

 

Lysseminar i februar 

Det blir et fagseminar i Trysil den 6.februar om belysning . Her har vi hentet inn Tor Mjøs fra Norconsult til å 
holde det faglige innholdet. Det blir også en del praktiske øvelser som  befaring og vurdering. En befaring til 
Trysilfjellet for å se på LED belysning i slalåmbakke og garasjeanlegg skal det også være.  
 

Konkurransen for 10. klasse 

Rett før jul avsluttet vi konkurransen vi har hatt med 10.klassene i kommunen. Her engasjerte vi Hamar naturskole til 
å holde et lite foredrag om holdninger og valg om energi, og gjennomføring av en konkurranse-quiz. Første, andre og 
tredjeplassen på quizen ble premiert med henholdsvis kr 5000, kr 3000 og kr 2000. Til sammen var det 11 klasser 
som deltok i de 5 kommunene og resultatene av quizen var varierte, men jevnt over veldig bra. Ungdommen kan 
mye om energi og miljø! De som fikk premie var: 1: Elverum ungdomsskole kl. 10A 

2: Trysil Ungdomsskole kl. 10A 
3: Stor- Elvdal ungdomsskole kl. 10A 

Ny internettside 

Vår nye internettside er under oppbygging og du finner den på www.ensamb.no. Her vil finner du informasjon om prosjektet og 
nyeste oppdateringer vil bli lagt ut. 


