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Informasjon fra EPC-Østerdalen Åmot 

Energimerker 

Alle kommunale bygg over 1000m2 skal energimerkes. Åmot 

kommune har valgt å energimerke alle sine bygg som er med i 

EPC-prosjektet. Byggene er merket etter at tiltakene er gjennom-

ført. 

Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uav-

hengig av hvordan bygget blir brukt. Merket består av både en 

bokstav (A-G) og en farge. Bokstaven er en vurdering av byggets 

energibehov, det vil si antall kWh som bygningen trenger pr m2  

ved normalt bruk. Fargen er en oppvarmingskarakter som fortel-

ler om noe av oppvarmingsbehovet kan bli dekket av noen andre 

energikilder enn strøm og olje. Grønt betyr bruk av fornybar ener-

gi, mens rød betyr bruk av fossilt brensel.  Er fargen imellom det-

te betyr det at det er en energimiks.  

Energimerkingen av byggene er nå gjennomført og de kommer til å dukke opp på veggen i byggene i 

løpet av høsten slik at den er synlig for brukerne for bygget.   

Kilde: energimerking.no 

Fremdrift 

Bygg 

Alle bygningsmessige arbeider er gjennomført, bortsett fra isolering av loftet på Ryslingmoen. Dette 

blir gjort når det nye ventilasjonsaggregatet er montert.  Sannsynligvis i uke 40/41 

Rør: 

All innkapping og rørarbeider i forhold til andre fag er utført.   

Ventilasjon: 

ORAS har mottatt alle vifter og er klare til å starte arbeidet på byggene. Ryslingmoen blir det første 

bygget som får nytt ventilasjonsaggregat. 

Elektro: 

Alle luft/luft varmepumpene er montert. Kommunikasjonskabling for det nye SD-anlegget er utført.  
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Varmepumpe 

Osen pensjonistheim har fått installert en luft/luft  

varmepumpe. 

Varmepumpen er plassert i fellesrommet hvor den kan 

dekke et stort areal.  

Foto: Ola Rypaas 

Nye vinduer 

Åmot Ungdomsskole har fått  nye vinduer i bygg A1 og 

A2. De gamle vinduene var fra 1984 og var i dårlig 

stand. De hadde plastkarmer og noen vinduer var 

skrudd igjen fordi de ikke kunne lukkes ordentlig. 

De nye vinduene har en bedre u-verdi slik at varmeta-

pet ikke er like stort, man kan nå åpne og lukke vindue-

ne igjen og det trekker ikke lenger kaldt fra vinduene. 

Foto: Ola Rypaas 

Ny dører 

Deset Aldersheim har fått ny ytterdør. De gamle var 

slitte med glipper rundt kantene.   

Foto: Ola Rypaas 


