Energirenovering – skal vi nu garantere at regnestykkerne holder?
Hvis energirenovering skal levere store energibesparelser og tilfredse kunder skal
byggebranchen vænne sig til to nye begreber – kvalitetskontrol og ansvar for den faktiske
ydelse, mener Göran Wilke, CEO i IC-Meter og tidligere direktør i Elsparefonden
Tekst af Kasper Jørgensen
Som arkitekt er det en spændende udfordring at modernisere en ældre ejendom og give den nye kvaliteter og
funktioner. Rådgivere og entreprenører skal tilsvarende bruge alle deres færdigheder til at skrue projekter
sammen, der får krav til indeklima, energi og økonomi at gå op i en højere enhed.
-Men der er et problem, som risikerer at skræmme kunderne væk. Virkeligheden matcher sjældent de
projekter som kunden fik tilbudt. Det faktiske energiforbrug er typisk langt større, og de velisolerede og tætte
bygninger har tit problemer med indeklimaet.
Det siger Göran Wilke, der er CEO for IC-Meter og tidligere mangeårig direktør i Elsparefonden.
Energirenovering er den største post i den danske klimastrategi frem imod 2050. Her forventes det, at
husejerne af fri vilje og for egne midler skal reducere varmeforbruget til ca. det halve. Det vil næppe ske,
medmindre energirenovering udvikles til et moderne marked, hvor der konkurreres på faktisk kvalitet,
målinger og ydelsesansvar.
- Det er på høje tid, at byggebranchen er sit ansvar bevidst og forstår, at kunderne faktisk forventer at få det,
som de har bestilt. Teknologien til f.eks. at adskille energieffekter af bygning og brugeradfærd findes,
således at en entreprenør kan gøres ansvarlig for bygningens klimaskærm, men selvsagt ikke for
uhensigtsmæssig brugeradfærd, siger han.
Værktøj til at tjekke indeklima og energi før og efter renovering
Firmaet IC-Meter har lanceret et måle- og analyseprojekt, hvor en bygnings indeklima og energiforbrug
analyseres før og efter modernisering, og serverer målepunkter til f.eks. Commissioning-aftaler.
-Energiforbruget beregnes som en afledt effekt af brugeradfærd og forskel i indeklima og lokalt vejr. Med
avancerede algoritmer kan vi f.eks. påvise, hvorfor energiforbruget bliver for højt. Er det fordi, bygningen er
dårligt isoleret, er det fordi, folk går meget i bad eller har det rigtig varmt. Vi adskiller disse faktorer fra
hinanden med mulighed for at placere ansvar og betaling de rigtige steder, siger Göran Wilke og fortsætter:
-Konceptet handler om at vi giver ejere, driftspersonale og brugere feedback på deres respektive aktiviteter.
Smart drift handler jo om at få et godt indeklima til lavest mulig miljøbelastning og omkostning.
IC-Meter leverer værktøjer til ejendoms- og boligselskaber, der omfatter indeklima- og energiovervågning,
varmeregnskaber, målepunkter til renoveringsaftaler, klagehåndtering samt optimeret styring af varme- og
ventilationsanlæg. Mere info på www.ic-meter.com.

