Energikrönika

Nog finns det mål
och mening i vår färd…

M

en det är vägen, som är
mödan värd…skrev Karin
Boye i början av seklet och
menade nog att man inte
ska stirra sig blind på målet eller resultatet, det är minst lika viktigt att njuta
och lära sig ett och annat på vägen dit.
Översatt till vår tid och våra utmaningar inom energi och miljö så skulle vi
kunna säga att det är viktigt att vi har
mål, och vet vart vi ska, att vi gör nytta
och genomför bra aktiviteter på vägen.
Många talade om 2015 som superåret
då bland annat FN satte mål som ska
säkerställa en hållbar utveckling för
alla människor och för vår planet. Det
handlar både om mål för att utrota fattigdom, sjukdom och svält samt mål
för en hållbar utveckling av vår planet.
Vi som arbetar med energifrågor känner förstås i själ och hjärta att det är
målen om ett hållbart energisystem
och att minska klimatförändringarna
som berör oss mest. Här kan vi göra
skillnad och bidra med vår kunskap
och erfarenhet för att minska växthusgasutsläpp och en minskad temperaturhöjning. Det som är riktigt intressant är att när vi synar alla FN-målen
så ser vi ju att de flesta hänger ihop. Exempelvis mål nummer 8 ”Främja jobb
för alla samt en hållbar ekonomisk
tillväxt” är naturligtvis också ett mål
som berör energibranschen.
”Hållbar energi som är tillgänglig
och överkomlig i pris för alla” och ”Agera omedelbart på klimatförändringarna” är mål som är direkt kopplade till
vår verksamhet inom energibranschen.
Här har vi en möjlighet att lägga in
en tolkning; ska vi uppnå ett hållbart
energisystem måste vi energieffektivisera mera och snabbare. Med andra ord,
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som energirådgivare kan man absolut
hävda att man måste genomföra energieffektiviserande åtgärder – för att
bidra till att uppfylla FN:s klimatmål.
Men visst kan vi grunna på formuleringen att energin ska vara tillgänglig
och överkomlig i pris för alla. Det är
många parametrar som ska stämma:
hållbar, billig och tillgänglig. Är dessa
parametrar rimliga att förena? Såklart
de är! Det handlar om att definiera och
värdera både tillgänglig och överkomlig i pris på ett vettigt sätt. Hur viktig
är energin för oss och hur mycket är vi
beredda att betala för den?
Många aktörer på marknaden funderar mycket på hur de ska sätta mål och
styra aktiviteter mot FN:s Hållbarhetsmål. Hur de kan bidra på bästa sätt och
samtidigt genomföra aktiviteter som
bidrar till det egna företagets utveckling och vinning. Problemet tror jag är
att vi alla självklart håller med om de
utmärkta målen till 100 procent, men
vi vet inte riktigt hur vi ska göra för
att nå dit. Eller snarare – vi vet vad vi
ska göra, men har inte alla verktyg och
medel för att kunna genomföra det vi
anser är bäst.
Tänk vad enkelt – eller i alla fall
enklare – det hade varit om vi som
energirådgivare, konsulter, fastighetsansvariga, energiansvariga och alla
som arbetar med energiinstallationer
i fastigheter hade fått bestämma vad
som ska göras. Vi vet ju att energianvändningen minskar om vi genomför
vissa åtgärder i en byggnad. Vi vet
också att det blir lönsamt om man
genomför LCC-beräkningen på rätt
sätt, det vill säga räknar på den riktiga
livslängden och inte på 3–5 år. Därmed
bidrar vi till ett hållbart energisystem

på sikt. Men…alltför många lönsamma
energieffektiviseringsåtgärder rinner
ut i sanden på grund av att det råder
en tveksamhet i det beslutande ledet.
Man måste inte ens genomföra de föreslagna åtgärderna som är beskrivna i
en energideklaration.
Både målen och vägen dit är viktiga.
Under 2015 sattes många viktiga mål
för att rädda planeten. Nu är det vår
uppgift att se till att det görs aktiviteter som uppfyller målen. Här måste vi
samverka – både myndigheter, bransch
och fastighetsmarknad. I energibranschen finns det mycket kunskap och
stor erfarenhet när det gäller hur vi
ska nå en minskad energianvändning
och vi står startklara för att dra igång
jobbet. Sätt bara tydliga mål så ser vi
till att det blir av. Till exempel att lönsamma åtgärder i energideklarationerna ska genomföras och att energieffektiviserande åtgärder ska genomföras
vid renoveringar.
Karin Boye avslutade sin dikt ”Bryt
upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.” Och
visst har vi ett stort äventyr framför
oss – kul, spännande, intressant
och oerhört
viktigt.
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