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Nyhetsbrev 2: April 2016 
  

Kjære leser, 

I Total Concept-prosjektet er andre fase (trinn 2) av alle pilotprosjektene snart fullført. Fokus er 

på å gjennomføre energisparetiltak og legge til rette for måling og oppfølging i neste fase (trinn 

3).  

 

Med dette nyhetsbrevet ønsker vi å informere deg om:  

 Resultater fra trinn 1 i prosjektet  

 Tilbakemelding på prosjektet fra EU (EASME)  

 Kurs og infomøter 

 12. REHVA World Congress - CLIMA 2016 - i Ålborg, DK 

 Oppdaterte verktøykasser  

 

Vi håper du fortsatt er interessert i våre aktiviteter. Kontakt totalconcept@sintef.no hvis du 

ønsker mer informasjon.  

 

Hilsen ditt   

Total Concept prosjektteam 

 

Resultater fra trinn 1 i pilotprosjektene 

Hvert deltakerland har fullført trinn 1 i Total Concept-pilotprosjektene. Energisparingen er 

beregnet til mellom 11 og 50 prosent, og den interne avkastningsgraden til de planlagte 

prosjektinvesteringene er på mellom null og 11 prosent. Å gjennomføre de siste tiltakene (trinn 

2) og følge opp med målinger (trinn 3) vil bli gjort framover, hvor fokus vil være på å nå de 

vedtatte målene.  

Les mer om resultatene fra steg 1 

Tilbakemeldinger på prosjektet fra EU  

EUs prosjektrådgiver, Janna Schönfeld, fra EASME (The Executive Agency for Small and 
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Medium-sized Enterprises) i EU-kommisjonen, deltok på det siste prosjektmøtet i Tallinn. Målet 

med besøket var å gi tilbakemeldinger på framgangen i prosjektet basert på en presentasjon av 

de foreløpige resultatene fra pilotprosjektene, og fra Total Concept-prosjektet som helhet. Se 

video fra møtet i her. 

 

Kurs og infomøter 

Hovedpoenget med å implementere Total Concept er å informere og utdanne sentrale aktører i 

metoden, og å bruke verktøyene som er utviklet til dette formålet. Målrettede kurs og infomøter 

er under utvikling, og vil bli annonsert på hjemmesiden i løpet av våren. Hvis du ønsker å vite 

mer om disse aktivitetene, kontakt de nasjonale partnerne.  

Kontakt partnere 

 

12. REHVA WORLD CONGRESS - CLIMA 2016, 22.–25. mai, Ålborg Danmark 

Total Concepts prosjektteam arrangerer en workshop 25. mai kl 10.30–12.00 på konferansen 

Clima 2016. Her vil man diskutere hvordan vi kan øke antallet større energirenoverings-

prosjekter i næringsbyggsektoren i de nordeuropeiske landene.  

Les mer om konferansen 

Finn workshop-program  

Registreringen er åpen! 

 

Total Concept verktøykasse versjon 1.4 er nå tilgjengelig 

De spesialutviklede verktøyene er grunnleggende for implementering av Total Concept-

metoden. En oppdatert versjon av verktøykassen er nå tilgjengelig for nedlasting. Det 

oppdaterte materialet er tilgjengelig på engelsk. De nasjonale versjonene vil være på nett i 

løpet av april 2016.  

Last ned verktøykasse 1.4 

Kundestøtte 

Hvis du har flere spørsmål om Total Concept-metoden, kontakt totalconcept@sintef.no  
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Disclaimer 

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the 

opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may 

be made of the information contained therein. 


