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Fremdrift 

Bygg 

Nymoen og Joten har fullført alle sine arbeider i hele kommunen. Dette betyr at det er isolert på byg-

gene Helsesenteret, Fjellheimen, Engerdal Barnehage, Barnebasen. Nye vinduer har kommet på plass 

på barnebasen og ved biblioteket/ungdomsshuset, og noe småting som tetting av utettheter og tette-

lister er montert på noen steder.  

Rør: 

Er nå ferdig med innkapping– og rørarbeider som kan utføres i forhold til andre fag. Har også utført 

noen småtiltak som f.eks bytting av dusjhoder og servantbatterier ved helsesenteret. 

Ventilasjon: 

ORAS har mottatt alle vifter og er godt i gang med montasjen av nye aggregater. (mere info neste 

side) 

Elektro: 

All kommunikasjonskabling for nytt SD-anlegg skal være utført og nå står montering og oppstart av 

luft/luft varmepumpene for døren.  

Varmepumper: 

Montasjearbeidet av varmepumpene startet i uke 36. De antar å være ferdig med arbeidet i løpet av 

3 uker.   

Energimerker 

Alle kommunale bygg over 1000m2 skal energimerkes. Engerdal 

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 

energi, mens rød betyr bruk av fossilt brensel.  Er fargen imellom 

dette 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 
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Ventilasjonsanlegg 

Nytt ventilasjonsanlegg. Gutta fra ORAS 

har  skiftet ut ventilasjonsanlegget ved 

Rådhuset Enger, Helsesenteret og Fjellhei-

men leirskole. Det blir skiftet vifter i et 

aggregat ved EBUS.  

Bildet er av det nye aggregatet ved  

Helsesenteret. 

Foto: Ola Rypaas 

Fundament varmepumpe 

Fundamentet til luft/vann varmepumpen  

ved helsesenteret er nå ferdig. Rørene 

inn til fyrrommet er også lagt, så  nå er 

det klart  til at varmepumpen kan plas-

seres og kobles til anlegget på bygget. 

Isolasjon 

Her er det ferdig  isolerte loftet ved bar-

nebasen. Det er lagt gangbaner over iso-

lasjonen for lettere adkomst 
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