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Utg: 2/ Måned: September / År: 2014 
 

Energimerker 

Alle kommunale bygg over 1000m2 skal energimerkes. Stor-

Elvdalkommune har valgt å energimerke nesten alle sine bygg 

som er med i EPC-prosjektet. Byggene er merket etter at tiltake-

ne er gjennomført. 

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 

Fremdrift 

Bygg 

Alle tiltak bortsett fra de på SEUS er gjennomført. Disse vil bli tatt da det er høstferie på skolen. 

Rør: 

Har utført all innkapping og rørarbeider i forhold til andre fag. Har begynt med Koppang skole og  

Stor-Elvdal ungdomsskole for å klargjøre de til montering av varmepumpene. 

Ventilasjon: 

ORAS har mottatt alle vifter. Montasje av disse vil skje i uke 37/38. 

Elektro: 

De aller flest tiltakene på elektro blir gjennomført i løpet av uke 36 og 37. 

Varmepumper: 

De nye luft/vann varmepumpene til Koppang skole og Stor-Elvdal ungdomsskole er bestilt og vil bli 

montert så snart de ankommer fra leverandøren. Rørlegger etablerer nå på forhånd de nødvendige 

rørtekniske installasjonene for å koble varmepumpen til varmeanlegget. 
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Isolering 

Slik ser gulvet på loftet i Myrvang ut 

etter at det er blåst inn isolasjon i gul-

vet. Man kan se hullene som er tettet 

igjen etter innblåsingen. 

Ventilasjonsmontører 

Her er 3 av 14 fra ventilasjonsfirmaet 

ORAS AS, som er veldig fornøyd med at 

de klarte målsetningen med å få  i gang 

sine aggregater i løpet av uke 37. 

Foto: Ola Rypaas 

Nytt tak 

Tannklinikken har fått nytt tak isolasjon 

på kaldt loft. 

Foto: Ola Rypaas 
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