
1 

Utg: 4/ Måned: November/ År: 2014 
 

Informasjon fra EPC-Østerdalen Trysil 

Informasjonsskjermer  

Ved Trysil Ungdomsskole, Innbygd skole, Jordet skole og Vestre Trysil skole er det 

satt opp informasjonsskjermer. Disse skjermene skal brukes til å informere om 

energisparingen i byggene og i hele kommunen. Vi håper informasjonen vil være 

til inspirasjon til å spare enda mer energi og at tallene kan brukes aktivt i under-

visningen. Det er også satt opp en skjerm i Rådhuset slik at alle som er innom der 

kan se hvordan kommunen ligger an med energisparingen. 

Målsetningen med energisparing 

I Trysil var det i utgangspunktet  126 tiltak som skulle utføres. Etter at det har blitt tatt bort noen til-

tak og kommet til noen andre er det til sammen 125 tiltak som er blitt gjennomført. Med disse tiltake-

ne skal det spares omtrent 2 300 000 kWh i året. Dette er en besparelse på ca 28% i forhold til gjen-

nomsnittlig temperaturkorrigert energiforbruk i årene 2008-2010. Dette tilsvarer et årlig energifor-

bruk til ca 90 eneboliger, eller 2 600 000 km i bil. Denne distansen tilsvarer ca 65 ganger rund ekva-

tor. 

Garantiperioden 

En EPC-kontrakt består av tre faser. Den siste fasen er garantiperioden. Denne begynner i Østerdalen 

1.januar 2015. Garantiperioden betyr at NEE garanterer at kommunen skal spare så mye energi som 

man har kontraktsfestet. I Trysil er garantiperioden på  ca 9 år. Etter 9 år har energibesparelsen ned-

betalt innvesteringen som måtte til for å gjennomføre tiltakene.  

Nye termostater på radiatorene 

På noen bygg med vannbårne radiatorer er det installert nye termostatho-

der på radiatorene. Dette er termostater, og ikke manuelle ventiler, som er 

stilt inn for å holde en konstant romtemperatur. Tallene på hodet represen-

terer en bestemt temperatur slik at radiatorventilene automatisk reguleres 

etter temperaturen i rommet. Dette betyr at man ikke trenger å skru på 

hodet for å opprettholde varmen i rommet. Dette vil gi et bedre inneklima 

fordi man da slipper store temperatursvingninger.  

Ferdigbefaringer 

I løpet av ukene 48-49 vil fagansvarlig fra NEE og underentreprenørene foreta ferdigbefaringer på an-

leggene. Er ikke alt som det skal da må underentreprenørene forbedre arbeidet omgående. 

Etter at disse er ferdige vil overtagelsesbefaringer med kommunen finne sted. Disse starter i uke 50. 

Vi forventer å være ferdig med alle overtagelsesbefaringene innen jul og starter da prøveperioden. 

Etter nyttår starter garantiperioden, eller fase 3 som den også blir kalt. 


