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Da er det tid for en oppsummering  om hva som har skjedd i prosjektet ENSAMB og Enøk i kommunale bygg i Sør-
Østerdalen de siste månedene. 
 

OM ENSAMB 
ENSAMB er vårt EU-prosjekt som skal varer til juni 2015. Prosjektet er et samarbeid 
mellom kommunene i Sør-Østerdalen (Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot) og 
Hedmark fylkeskommune og  har som mål å oppnå 25% energisparing i de ca. 120 
kommunale byggene i disse kommunene. Dette betyr en årlig sparing på ca. 11GWh.   
 

 
 

 
Besøk fra Danmark og Sverige  
I midten av januar hadde vi besøk av Marcus Eriksson fra Energirådgivningen i Kil 
kommune i Sverige og Jan Hansen fra Fredericia kommune i Danmark. Disse sammen 
med Erik Longva ii Energiråd Innlandet utgjør referansegruppen i ENSAMB. Under 
møtet med referansegruppen ble det utvekslet mange erfaringer og tanker rundt 
energisparing og EPC-kontrakter.  Det ble også en liten tur på kontoret til ordføreren 
i Elverum, Erik Hanstad, for å  hilse på og høre litt om erfaringene til  Elverum i 
ENSAMB-prosjektet og samarbeidet i Sør-Østerdalen. 

 

 
 

 
Enovakonferansen 
Kommunene i Sør-Østerdalen var godt representert på Enovakonferansen. Som 
nevnt i forrige nyhetsbrev hold Svein Arild Nyhus fra Elverum kommune et foredrag 
om EPC-prosjektet i Elverum.   Man kan lese mere om innlegget til Svein Arild på 
Energiråd innlandet sin side:  http://www.energirad-innlandet.no/nyhetsarkiv/5-

bygninger/307-energisparekontrakter-i-elverum .  

  

 
 

 
Lysseminar i Trysil 
I midten av februar holdt vi et seminar om lys og belysning for driftspersonell i 
kommunene. Med 60 deltakere fra både Norge og Sverige ble det et vellykket 
arrangement.  Tor Mjøs fra Norconsult hadde det meste av det faglige innholdet i 
seminaret. Vi lærte blant annet om det grunnleggende innen lys, om hva som finnes 
på markedet og hva man skal passe på når man skal drive innkjøp.  Vi fikk også en 
liten presentasjon av GREEN 2020 prosjektet og om hva Skistar Trysil gjør for å 
redusere energibruken ved lysbruk. Etter foredragene ble det gjennomført 
befaringer både i en garasje med LED-lys og i en testbakke i alpinanlegget i Trysil. 
Kvelden ble avsluttet med en tilstandsbefaring i Trysil rådhus og på Innbygda skole 
for å se hva som sto på av lys o.l. etter at arbeidsdagen var over og det meste av lys 
og ventilasjon burde være slått av.. Vi fant ikke noe spesiell energibruk i disse 
byggene, noe som var veldig positivt. 
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Fremgang EPC i de 4 kommunene 
Analysearbeidet i de 4 kommunene Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Åmot er nå godt i 
gang og vi regner med å være ferdig med alle analyserapportene i mai.  
Vi forbereder nå investeringssaker i 4 kommuner, og gir derfor informasjon til 
Formannskapene NÅ. 
NEE gjør en god jobb og finner gode tiltak i alle bygg. 
 

 

 
Tur til Østerrike 
Gjennom prosjektet FEM (http://www.femweb.nu ) fikk tre av oss i ENSAMB være 
med på studietur til Østerrike. Her besøkte vi bland annet Güssing. En liten by som 
nesten er helt selvforsynt med varme og energi. Vi var også på 'energiesparmesse' i 
Wels, og hadde flere møter med forskjellige 'klynger'. Det ble en lærerik tur med mye 
innhold og reising. 
 

 

 
 

 
Interesse i Europa 
Vårt EU-prosjekt vekker interesse fra aktører i hele Europa. Vi har fått noen 10-talls 
henvendelser fra organisasjoner som ønsker samarbeid i ulike lignende prosjekt.  
Disse takker vi (av kapasitetsgrunner) nei til, men har holt døren ørlite grann på gløtt 
for et Gresk initiativ der vi sammen med Energiråd Innlandet kan bidra med vår 
kompetanse. 
 

 

 
Klimakonferanse "Grønn utvikling i Innlandet" 
På klimakonferansen på Hamar den 20-21. mars skal Svein Arild Nyhus fra Elverum 
Kommune holde foredrag sammen med Erik Longva fra Energiråd Innlandet om 
Energisparekontrakter(EPC) og gjennomføringen av dette i Elverum.  
 

 

 
 

 
GOD PÅSKE 
 Til slutt vil alle i ENSAMB-prosjektet ønske dere en riktig god påske! Nyt vår største 
energikilde fullt ut i påsken og lad opp batteriene! 

 

 

 

 

 


