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Nyhetsbrev nr. 5         April 2015 

ENSAMB går inn i sluttfasen 

Vårt EU-finansierte prosjekt går nå inn i en sluttfase. Det ble opprettet i juni 2012, og skal avsluttes i 

oktober i 2015. Det er selvsagt for tidlig å trekke noen konklusjoner på hva som er oppnådd, men vi vil 

likevel kort nevne i stikkords form: 

 Tekniske tiltak gjennomført i over 100 bygg 

 Skapt møteplass for Eiendomssektoren 

 Teknisk opplæring av Vaktmestere. Mange samlinger med 50-70 deltagere 

 Holdningsarbeid, Energi-dager, Skole-arbeid 

 Utløst mange millioner i støtte, blant annet fra ENOVA 

 Bygget nettverk nasjonalt, Sverige, EU 

 Kunnskap om støtteprogram Norge, EØS, EU 

 Bygget et positivt image for kommunene i Sør-Østerdal 

Så spør vi oss: Er jobben gjort, eller bør det jobbes videre? Dette er en dialog vi har med både 

politikere og administrasjon i Sør-Østerdal. Vi ser at det fortsatt er mye å ta tak i! 

 

Første driftsåret av Elverum sin EPC-avtale ga godt resultat 

39 av Elverum sine kommunale bygg 

har gjennomgått en betydelig 

energimessig oppgradering gjennom 

2013, og energigarantien har begynt å 

løpe. Det har vært utført arbeider for 

over 32 millioner og over 300 enkelt-

tiltak er gjennomført.  

Etter en spennende start på 2014 der 

det viste seg at enkelte innjusteringer 

var nødvendig, så erfarte vi at 

innsparingene stadig bedret seg. 

Både 3. og 4. kvartal ga gode 

resultater. Ser vi samlet for hele 2014, 

så viser de temperaturkorrigerte 

tallene at besparelsene i sum lå innenfor det "kontrakts-vinduet" som er avtalt. Det er alle parter 

meget fornøyd med.  

 

For 2015 er vi også optimister. Tallene fra 1. kvartal 2015 viser klart bedre innsparing enn tilsvarende 

periode i 2014. Dersom denne utviklingen fortsetter så kan det bli en gevinst som skal deles mellom 

kommunen og Siemens. Altså en på alle måter vinn-vinn-vinn situasjon. For også klimaet og miljøet 

blir en vinner! 
(Bildet: Driftslederne Rune Skybak og Terje Smedbakken foran varmepumpene ved Moen sykehjem) 
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EPC-avtalen i Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot går nå over i driftsfasen. 

71 av de kommunale bygg har gjennomgått en betydelig energimessig oppgradering gjennom 2014. 

Det har vært utført arbeider for rundt 40 millioner og 446 enkelt-tiltak er gjennomført. Ved årsskiftet er 

arbeidene fra NEE og deres underleverandører avsluttet, og leveransen tas nå etter hvert over av 

kommunene. Selv om enkelte mindre etterarbeider og justeringer gjenstår, så vil energispare-

garantien gjelde fra 1. januar 2015. Dermed er vi over i en ny fase!  

 

Nå gjelder det at vi alle samarbeider om å få til de energibesparelser på ca 30 % som avtalene har 

lovet. Og ennå bedre: Dersom dette overoppfylles så blir det en gevinst som skal deles mellom 

kommunene og NEE.  

 

 

EPC- og ENSAMB-erfaringer utveksles  

Hedmark sitt nabofylke i øst – Dalarna – er også en 

pioner innen EPC. Spesielt tidlig ute var Ludvika 

Kommune som har arbeidet med denne metodikken i 

over 10 år. 

 

I samarbeid med "Gränskomiteen Hedmark – 

Dalarna" arrangerte vi i mars 2015 et erfarings-

seminar om EPC.  

Fra Svensk side deltok kommunen Ludvika, Leksand 

og Malung-Sälen, og fra Norge var vi representert 

med kommunene Elverum, Trysil, Åmot og Røros. 

Alle kommunene var spesielt invitert fordi vi valgte 

kommuner som sto på ulike stadier i sitt energi-

arbeid. 

 

 

Dette arrangementet må sies å være meget vellykket. Mange gode (og ikke fullt så gode) opplevelser 

ble utvekslet, og vi fikk god innsikt i hvordan så vel beslutningsprosessen som gjennomføringen 

hadde vært i de ulike land og kommuner. Vi avdekket en del mindre forskjeller i måten det har vært 

jobbet på, mye kan noteres som gode tips. En samlet forsamling var enig om at en slik praktisk 

erfaringsutveksling er uhyre lærerik, og burde tilbys til alle som tenker å ta i bruk dette effektive EPC-

verktøyet. En oppfølger er derfor foreslått, og blir trolig gjennomført på senhøsten 2015. Denne ballen 

ligger nå hos "Gränskomiteen" og vil bli fulgt opp av oss. 
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Nå foreligger Norsk Standard om EPC 

Helt siden ENØK-prosjektet startet, så har vi 

vært involvert i utviklingen av en Norsk 

Standard for EPC. Det er viktig at denne måten 

å arbeide på er ensartet, og basert på nøytrale 

spilleregler. Vår organisasjon KS – 

Kommunenes Sentralforbund – har vært en av 

pådriverne til dette, og som medlem i 

arbeidsgruppa har også vår rådgiver Kjell 

Gurigard vært med. 

 

Å lage en standard er et stort arbeide. Ikke 

bare skal det være nøytralt og juridisk korrekt, 

det skal også være gjenstand for høringer og 

uttalelser fra ulike grupper av berørte. I tillegg 

må det samordnes med andre Norske 

Standarder og ikke minst med tilsvarende 

standarder i EU og andre land. Derfor tar dette 

lang tid. Men nå er den alts her, og har fått 

navnet NS6430:2014.  

 

Vi har selvsagt satt oss inn i den og kan med 

tilfredshet konstatere at våre avtale (som ble 

inngått i 2012 og 2013) ligger svært nær opp til 

standarden som nå blir det dominerende 

dokumentet i framtidige EPC-avtaler i Norge.  

 

ENSAMB vekker fortsatt  internasjonal interesse 

EU-organisasjonen i Brussel har ved ulike anledninger ønsket en orientering om prosjektet vårt, og vi 

har orientert om framdrift og oppnådde resultater både skriftlig og muntlig. 

Stadig vekk blir vi invitert til ulike fora for å fortelle om metodikk og 

resultater av prosjektet. Det mest eksotiske er vel for en gruppe av 

parlaments-medlemmer fra Namibia som var på studiebesøk i 

Elverum.  Også i ulike sammenhenger i Sverige, Danmark og i 

Baltikum (Latvia og Estland) deler vi av vår kunnskap og erfaring. 

Dette er en integrert del av prosjektrapporteringen som vi har 

forpliktet oss til, og som dekkes av IEE.  

Selvsagt deltar vi i fagmiljøene også i Norge, her er samarbeidet 

med Energiråd Innlandet meget sentralt.  

Vi planlegger flere Norske arrangement utover høsten. 

http://www.google.no/imgres?biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbnid=9areENtZnEVtpM:&imgrefurl=http://www.bikeport.no/2012/02/03/trafikkinformasjon-pa-norsk-i-europa/&docid=Y8RgnJv_xbBcFM&imgurl=http://www.bikeport.no/wp-content/uploads/2012/02/Eu-kart.jpg&w=340&h=349&ei=0tj4Uue3CsGTywOjmoGwAQ&zoom=1&ved=0COUBEIQcMCg&iact=rc&dur=1903&page=3&start=37&ndsp=24

