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Energirådiver
og totalleverandør
av energiløsninger
OBOS Prosjekt leverer et bredt spekter
av energirådgivningstjenester tilpasset
kundens behov. Gode råd er viktige for
å fatte riktig beslutning i forhold til valg
av energiløsninger.
OBOS Prosjekt er godkjent ENØKkonsulent for utarbeidelse av ENØKanalyser med støtte fra Klima- og energifondet i Oslo, men har også kunder i resten
av landet. Det gis tilskudd til flere av våre
tjenester, og vi bistår med å søke tilskudd
til gjennomføring av energiprosjekter til
ENOVA. Kontakt oss for råd.
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Noen av
tjenestene
OBOS Prosjekt
utfører er:
Enøk-analyse
En ENØK-analyse gir en helhetlig
gjennomgang av bygningsmassen og en
oversikt over energisparepotensialet med
en prioriteringsliste i forhold til økonomi og
miljø. ENØK-analysen danner nødvendig
grunnlag for å kunne søke støtte til gjennomføring av tiltak. Analysen utreder isolasjonstiltak, driftsoppfølgingstiltak, muligheter for energikonvertering, varmepumper,
solvarme, varmegjenvinning m.m. Det er
alltid riktig å starte med en ENØK-analyse
i planleggingen av en rehabilitering.
Energiregnskap
Et energiregnskap gir en oversikt over
energiforbruket fra år til år, og sammenligner energiforbruket med tilsvarende
bygninger. Enkel og rimelig løsning som gir
oversikt over energiforbruket og som peker
ut mulige gode energitiltak.
Forprosjekt varme og energi
For å ta de riktige beslutningene er det
nødvendig å ha et godt beslutningsunderlag. OBOS Prosjekt gjennomfører nødvendige utredninger, kostnadsberegninger og
belyser eventuelle juridiske forhold for forskjellige tiltak. Forprosjekt gir en grundig
vurdering av hvilke energiløsninger som
vil være best i forhold til teknisk løsning,
økonomi og miljø.

Vi tar oppdrag for alle!
Trodde du at OBOS Prosjekt kun
tok oppdrag fra kunder tilknyttet
OBOS? Det er ikke riktig!
Vi tar imot oppdrag fra alle
typer kunder innenfor boligog næringsbygg.

Energimerking
Det er lovpålagt at alle boliger og foretningsbygg skal energimerkes ved utleie og salg.
OBOS Prosjekt gjennomfører energimerking av leiligheter i boligselskaper og lokaler
i andre bygg. La våre energirådgivere lage
det riktige energimerket og få samtidig et
bedre fokus på mulige fremtidige energiog miljøtiltak.
Prosjektadministrasjon
Prosjektering og prosjektledelse ved gjennomføring av ulike miljø og energiprosjekter. Ved gjennomføring av energiprosjekter
er OBOS Prosjekt bindeleddet mellom
byggeier og entreprenør. OBOS prosjekt
har lang erfaring med å innhente tilbud og
å kontra-here entreprenører for gjennomføring av små og store energiprosjekter,
samt å lede og styre prosjektene ved
gjennomføring.
Energiberegninger
Energiberegninger i forhold til energikrav
i standarder for passivhus og lavenergiboliger, samt krav i tekniske forskrifter til
Plan- og bygningslov.

OBOS Prosjekt AS
Telefon: 22 86 57 96
obosprosjekt@obos.no
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Postadresse:
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Postadresse:
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0129 Oslo
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3101 Tønsberg
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Postadresse:
Pb. 6666 St. Olavs Plass
0129 Oslo
Besøksadresse:
Leif Tronstads plass 6
1337 Sandvika
Avd. Follo
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