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I

bästa journalistisk stil (=krångla inte till det) fick
jag häromledes en fråga om att rada upp mina
bästa fem lågt hängande frukter inom energi
effektivisering.
Eftersom ”vi” inte orkar läsa mer än cirka
144 tecken sammanhängande text, ska allt vara så enkelt
numera. Jag som själv har ett defekt färgseende, är fullt
medveten om att världen inte är svart eller vit, det finns
nyanser däremellan och inte enbart gråa.

Svar på ”snabb fundering”; vad är dina bästa tips på
lågt hängande frukter?.
Jag är tveksam till lågt hängande frukter. Det kan bli
kontraproduktivt. Snabba enkla åtgärder tränger undan de
åtgärder som verkligen gör skillnad. Man kan vara nöjd med
det man gjort?
Det finns säkert också exempel där lågthängande frukter
gett blodad tand.
Därav min tveksamhet.

Mina fem:
1. Starta ett enklare energiledningssystem.
2. Samarbeta, leta, veta. Tänk långsiktigt.
3. Behovsanpassa.
4. Paketera/slå ihop några åtgärder med låg och högre be
sparingskostnad så att de tillsammans blir intressanta.
5. A nvänd besparingskostnad (officiell ekonomimetod,
Boverket) eller annan typ av LCC. Sluta med Pay off
metoden.

Energiledningssystem kan låta högtravande, men kan
till en början vara att följa upp energistatistik, att ta fram
vettiga energinyckeltal och att åta sig att bli bättre.
Att samarbete är en förutsättning för att lyckas. Min er
farenhet är att i vår specialiserade värld kan det lätt hända
att saker och ting faller mellan stolarna. För att utveckling
ska ske bör man vara en kritisk massa, man sporrar varann,
man ser saker som man inte sett förut och associerar på
olika, utvecklande och kompletterande sätt.
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Viega........................................................ 45

Människan, framförallt i länder med hög medel
inkomst, har en benägenhet att göra saker enbart för att de
är möjliga, inte för att de behövs. Jag avstår från att räkna
upp exempel.
Men framkalla en bild av en bil som gör en så kallad burnout. Då kan man verkligen ställa sig frågan, VARFÖR? Och
vem har trollat bort Miljöbalken?
Ändå körs många av våra byggnadsinstallationer fort
farande med burn-out konceptet. Gasa på, och blir det för
mycket, dra åt handbromsen. Ledordet i energieffektivise
ring är behovsanpassning.
Ekonomiska utvärderingsmetoder finns i överflöd.
Nu har Boverket bestämt att vi ska använda en något för
enklad form av LCC (livscykelkostnad) kallad besparingseller sparkostnad.
Varför används inte denna metod i större utsträckning?
Fortfarande leder payoff-metoden. Och det leder till kort
siktigt slit- och-släng-tänkande.
Snabba funderingar kräver eftertanke! Så nästa
gång du jobbar med energieffektivisering, ta ett äpple och
tugga noga medan du reflekterar
en stund, då kommer de lång
siktigt fruktbara lösningarna.
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Följ med

till

11–15 mars 2019

I samarbete med VVS-Forum arrangerar Globus Resebyrå resor till ISH – världens ledande mässa inom AC-teknologi,
installation, VVS, vatten och energi. Här presenteras allt från framtidens badrumsdesign till uppkopplade hem och
hållbar uppvärmning. För information om mässan hänvisar vi till www.ish.messefrankfurt.com.
Nedan följer de hotell vi har att erbjuda och priser meddelas vid förfrågan.
Favored Hotel Domicil,
Karlstrasse 14

Mellanklasshotell centralt beläget i närheten av centralstationen
på gångavstånd till mässan, cirka 10 min.

Niu CHARLY Frankfurt,
Niddastrasse 60–63

Nybyggt (öppnas januari 2019) modernt mellanklasshotell
beläget i närheten av centralstationen på gångavstånd till
mässan, cirka 10 min. På hotellet finns en bar.

Holiday Inn Express Frankfurt City Hauptbahnhof,
Elbestrasse 7

Mellanklasshotell centralt beläget i närheten av centralstationen
på gångavstånd till mässan, cirka 15 min. På hotellet finns en bar.

Adina Apartment Hotel Frankfurt Westend,
Osloerstrasse 3

Modernt lägenhetshotell beläget vid mässan. Rummen har alla
faciliteter och även ett litet kök. På hotellet finns restaurang,
bar och gym.

Hotel Flemings Express Frankfurt
(f d InterCity Hotel), Poststrasse 8

Nyrenoverat mellanklasshotell beläget intill centralstationen
på gångavstånd till mässan, cirka 10 min. På hotellet finns
restaurang, bar och gym.

Flygresor

Flygtider och priser meddelas vid förfrågan.

Marcel Berkelder
Exergi B(y)rån,
styrelsemedlem
i EnergiRådgivarna

För bokning och information kontakta:
Globus Resebyrå AB, telefon: 08-642 20 00,
e-post: resor@globus.nu, www.globus.nu
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