Nyhetsbrev EU-OPTIMUS
För att kartlägga energianvändningen i småhus genomfördes i Tyskland ett projekt under
åren 2002-2005 kallat OPTIMUS. Syftet var att påvisa uppbyggnad, funktion och prestanda
hos befintliga värmesystem. Resultaten visade att 90 procent av systemen var felaktigt
konstruerade eller injusterade och besparingspotentialen genom optimering var minst 20
procent.
I anslutning till EU-programmet Leonardo da Vinci ansökte Installatörernas
Utbildningscentrum (IUC) om att få sprida de resultat som kom ur OPTIMUS-projektet till
andra EU-länder. Projektet godkändes av internationella programkontoret i Sverige i slutet av
2007 och startades i praktiken i januari 2008.
Övriga medlemmar i projektet är:
• Italiens centrala hantverksorganisation (LVH) (www.lvh.it)
• Dublin Institute of Technology (DIT), Irland (www.dit.ie)
• Magyar Épületgépészek Szövetsége (MEGSZ), Ungern (www.megsz.hu)
• Företaget Wilo, Dortmund, Tyskland (www.wilo.de),
• ModernLearning, Berlin, Tyskland (www.modernlearning.de)
• Gillet för VVS installatörer, Wilhelmshaven (www.handwerk-ammerland.de).

Vad innebär projektet EU-OPTIMUS?
Inom det tyska projektet OPTIMUS underströks det faktum att om optimering av
värmesystem sker kommer det att leda till ett bättre energiutnyttjande. OPTIMUS påvisade
också hur installatörer och servicetekniker kan utbildas till att genomföra en optimering på
korrekt sätt. Detta är även målet för EU-OPTIMUS, men med skillnaden att utbildningen ska
ske enligt begreppet blended learning. Det vill säga en kombination av online-utbildning och
praktisk utbildning. Anledningen till att detta koncept utnyttjas är att installatörer och
servicetekniker oftast har svårt att avsätta tid för utbildningar som sträcker sig över flera
dagar. Därför passar detta koncept mycket bra med möjlighet till egna individuella studier
framför datorn och en avslutning med ett endagsseminarium på ett utbildningscentrum.
Under april 2009 har testutbildningar enligt det koncept projektet utvecklat påbörjats. I figuren
ovan visas huvuddelarna i kurskonceptet. Den webbaserade delen innehåller fyra
kursmoduler med tillhörande övningsuppgifter, vilka är upplagda för självstudier i egen takt.
När kursdeltagaren är klar med kunskapsdelen kan man anmäla sig till ett
endagsseminarium där teori och praktik vävs samman för bästa förståelse.
Projektet avslutas under hösten 2009 och förhoppningen är att resultaten ska leda till ett
utbildningskoncept som finns tillgängligt i samtliga partnerländer och på sikt i hela EU.

