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Bez Miejskiej Polityki Energetycznej (MPE) nie sposób
osiągnąć jej celów. Miejska Polityka Energetyczna to zespół
działań, na który składają się m.in. opis stanu obecnego oraz
wydzielenie zasobów społecznych i finansowych dla jego
poprawy.
Nie ma efektywności energetycznej bez systemu zarządzania
energią a ten to nic innego, jak wdrożenie Normy PN EN ISO
50001 „Zarządzanie Energią”.
Certyfikacja Normy PN EN ISO 50001 jest związana z kosztami
i powinna być ostatnim krokiem wdrażania systemu
zarządzania energią. Krokiem pierwszym jest przeczytanie i
zreferowanie na posiedzeniu władz miasta treści Normy.
Kolejnymi krokami jest podjęcie decyzji politycznej o
zainicjowaniu działań mających na celu uruchomienie systemu
zarządzania energią, którego elementem jest powołanie
Energetyka Miejskiego - zgodnie z Normą musi być
umocowany bezpośrednio pod członkiem władz
odpowiedzialnym za MPE.

2. Wykonanie listy obiektów wg zużycia energii









Kto z Państwa posiada samochód i nie wie, ile mniej więcej spala on
paliwa na 100km?
A kto z Państwa wie ile potrzeba rocznie na ogrzanie m2 powierzchni
w swoim domu lub biurze?
Dlaczego informacja o zużyciu energii cieplnej na jednostkę
powierzchni i uszeregowanie obiektów wg ich energochłonności ma
kluczowe znaczenie? Powodem jest niezależność wysokości
nakładów na głęboką termomodernizację (GT) od wyjściowego
standardu energetycznego. Inaczej mówiąc nakłady nie zależą od
tego czy poddajemy GT budynek o zapotrzebowaniu na energię
600kWh/m2/rok czy 200kWh/m2/rok. A ponieważ w wyniku GT
uzyskujemy podobny końcowy standard energetyczny, opłacalność
termomodernizacji budynku zużywającego 600kWh/m2/rok jest
trzykrotnie większa niż w przypadku budynku o zapotrzebowaniu
200kWh/m2/rok. Zatem zainwestowane środki zwrócą się trzykrotnie
szybciej, umożliwiając ich szybsze reinwestowanie w kolejne
działania termomodernizacyjne.
Dobrym przykładem jest taka lista budynków podłączonych do
miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie http://analizy.mpec.tarnow.pl.

3. Analiza i monitorowanie zużycia energii







Kluczowe znaczenie dla racjonalnego gospodarowania energią ma
bieżąca, niezależna od dostawców kontrola różnych parametrów jej
zużycia. W przypadku energii cieplnej to kontrola mocy chwilowej i
bieżącego zużycia a także zgodności parametrów dostarczanej
energii z umową. W przypadku energii elektrycznej to kontrola jakości
dostarczanej energii, kontrola przekroczeń energii biernej, mocy i
bieżącego zużycia energii.
Kontrola ta pozwala na egzekwowanie od dostawcy kar za niezgodne
z umowami parametry dostarczanej energii, minimalizację mocy
zamówionej i optymalizację taryfową. Analiza danych z monitoringu
zużycia energii cieplnej i elektrycznej pozwala także optymalizować
rozwiązania projektowane w Audycie Energetycznym.
Systemową zmianą w dobrym kierunku (wynikającą z przepisów UE)
jest instalowanie inteligentnych liczników do pomiaru zużycia energii
elektrycznej. Na koniec 2017 z prawie 13 mln liczników w Polsce
wymienionych został ok. 1 mln. Tutaj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentny_licznik można sprawdzić
zaawansowanie instalowania inteligentnych liczników energii
elektrycznej w różnych regionach kraju.



Strony logowania się do liczników energii elektrycznej u różnych
operatorów (nie wszystkie są inteligentne – warto napisać do
dystrybutora, kiedy będą):










ENEA: https://ebok.enea.pl
Energa Operator: https://mojlicznik.energa-operator.pl
Innogy: https://moje.innogy.pl
PGE Dystrybucja: https://amiportal.pgedystrybucja.pl/
Tauron: http://amiplus.tauron-dystrybucja.pl/logowanie/elicznik.

W przypadku energii cieplnej różne lokalne systemy ciepłownicze
stosują różne rozwiązania.
Władze samorządowe powinny przeanalizować dostępne dane od
producentów energii cieplnej i elektrycznej oraz ewentualnie
przeanalizować koszty i korzyści decyzji o instalowaniu własnych
inteligentnych liczników (w sytuacji, gdy nie są obecnie
właścicielem/współwłaścicielem zakładu wytwarzającego energię
cieplną lub elektryczną).

4. Dokumentacja cyfrowa budynków





W znakomitej większości przypadków brak jest dokumentacji
budynków. Prowadzi to do wielokrotnego ponoszenia kosztów za
fragmentaryczne inwentaryzacje a to na potrzeby planów
przeciwpożarowych, a to przy remontach instalacji a na koniec na
potrzeby Audytu Energetycznego zarówno w formacie Audytu
Termomodernizacyjnego jak i Efektywności Energetycznej.
Przygotowanie inwentaryzacji elektronicznej 3D nie tyko może służyć
wszystkim wymienionym celom ale także jest podstawą korzystania z
nowoczesnych narzędzi do zarządzania budynkami w przyszłości.
Każdy Audyt Energetyczny powinien być wykonywany zgodnie
z Normą PN-EN 16247 Audit Energetyczny.

5. Wybór audytora
Parametr
Cena (budynek 3000m2)

Audyt tani
1zł/m2 (3000zł)

Różnica w cenie
EKH+W

Audyt drogi
6 zł/m2 (18000zł)
Sześciokrotna (600%)

50 [kWh/m2/rok]

30 [kWh/m2/rok]

Różnica w zapotrzebowaniu
na energię
Roczne koszty eksploatacji 12,5zł/m2

40% mniej

Prosty czas zwrotu
nakładów (SPBT) dla
droższego audytu

14,5 miesiąca

Roczne koszty eksploatacji
budynku 3000 m2, przy
koszcie 0,25zł/kWhT

3000x50x0,25=37,5 tys. zł

7,5zł/m2

3000x30x0,25=22,5 tys. zł



Kluczowym elementem zarządzania energią w budynku jest
Audyt Energetyczny (AE). Niestety wieloletnia praktyka wyboru
najtańszego oferenta AE doprowadziła do wyeliminowania
większości rzetelnych audytorów z tego rynku. Dlatego w SIWZ
należy zapisać:








30% wagę dla najniższej wartości EK wśród przedstawionych przez
oferenta własnych AE zaakceptowanych do wykonania,
30% wagę dla najniższej średniej wartości EK z pięciu przedstawionych
przez oferenta AE zaakceptowanych do realizacji,
40 % wagę dla najniższej ceny AE.

Średnia planowana w audytach wartość EK po
termomodernizacji szkół w Słupsku wg oferenta najtańszego
audytu wynosiła 180kWh/m2/rok. Wartość ta dla audytu szkoły
w Końskich to 24kWh/m2/rok. Koszt ogrzania 1m2 szkół w
Słupsku po wykonaniu inwestycji termomodernizacyjnych
wyniesie 180kWh/m2/rok * 0,25zł/kWh=45zł/m2/rok a w
Końskich - 6zł/m2/rok i tak przez kolejne dziesięciolecia. To
niewyobrażalna skala marnotrawstwa.

Droższy, dobry audyt opłaca się
ZŁA PRAKTYKA
„Audyt energetyczny” za darmo
Nakłady inwestycyjne 1700 zł/m2
Redukcja zużycia energii 46%
EK = 223,6 [kWh/m2/rok]
Koszty eksploatacyjne 55,9 zł/m2/rok

DOBRA PRAKTYKA
Profesjonalny audyt energetyczny 6 zł/m2
Nakłady inwestycyjne 879 zł/m2
Redukcja zużycia energii 96%
EK = 24 [kWh/m2/rok]
Koszty eksploatacyjne 6 zł/m2/rok



Jak widać źle wykonany audyt, nawet jeśli jest darmowy, to w
rezultacie jest źródłem ogromnych strat - zarówno w trakcie
realizacji inwestycji, jak też przez dziesięciolecia eksploatacji
budynków.

Szkoły: dzięki GT edukujemy w praktyce dzieci, które są
inicjatorami zmiany społecznej



Szkoły są priorytetowym obszarem GT:






skuteczny instrument praktycznej edukacji
energetycznej/ekologicznej/ekonomicznej i realizacji koniecznej zmiany w tych
obszarach,
poprawa warunków pracy uczniów, nauczycieli i pracowników w szkołach –
dzięki wprowadzeniu wentylacji mechanicznej z rekuperacją i filtracji powietrza
(będącej elementem GT) zawartość CO2 z 2000-3000 ppm spada do
optymalnego 800-900 ppm a jednocześnie wszyscy oddychają oczyszczonym z
zanieczyszczeń powietrzem.

Przyjrzyjmy się realizacji takiej termomodernizacji w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich, województwo świętokrzyskie.




Inwestycja sfinansowana w 80% przez Fundusze Norweskie. Redukcja zużycia
energii o 96% - EK przed i po termomodernizacji, odpowiednio 618 i 24
[kWh/m2/rok]. Koszt inwestycji: 879 zł/m2, całkowity - 6mln zł. SPBT=6,9 czyli
stopa zwrotu 15% rocznie.
W ramach inwestycji ocieplono zewnętrzne przegrody budowlane poza podłogą
na gruncie do poziomu, jaki wg WT będzie obowiązywał po roku 2020.
Zainstalowano wysokosprawną wentylację nawiewno-wywiewną z
wysokosprawną rekuperacją i filtrami zatrzymującymi pyły PM2,5. Gwarantuje
ona utrzymanie stężenia CO2 na poziomie 900ppm. Wprowadzono system
klimatyzacji na bazie pomp ciepła powietrze-powietrze w systemie VRF i
zainstalowano ogniwa PV o mocy 40kW.







Inwestycję rozpoczęto 15 listopada w trakcie roku szkolnego, półtora miesiąca po
rozpoczęciu sezonu grzecznego i zakończono 20 kwietnia przed końcem sezonu
grzewczego.

Według moich szacunków poddanie GT najmniej efektywnych
energetycznie placówek oświatowych w kraju kosztowałoby około 9
mld zł i przyniosłoby efekty w postaci zapewnienia optymalnych
warunków nauczania dla jednej trzeciej uczniów w Polsce.
Niejako przy okazji pozwoliłoby na zaoszczędzenie około 2TWh/rok
energii o wartości 500mln zł/rok i zredukowałoby emisję CO2 o 1mln
ton/rok. Inwestycje w modernizację systemu wentylacji i oświetlenia
w pozostałych 2/3 szkół to kolejne 9 mld zł nakładów i podwojenie
efektów ekologicznych i ekonomicznych. Inwestycje GT w szkołach
mogą radykalnie podnieść stan świadomości energetycznej
uczennic/uczniów, mieszkańców, urzędników samorządowych i
stanowić dla nich cenne doświadczenie w GT pozostałych zasobów,
w tym mieszkaniowych.

Zielona szkoła XXI wieku (Marki, realizacja w 2018 roku):
0,5 kWh/m2/rok



Nowa szkoła w Markach (województwo mazowieckie)



Koszt inwestycji: 2400zł/m2.
Korzyści: wielokrotnie niższe koszty eksploatacji (EK=0,5 kWh),
powietrze w klasach wolne od PM10 i PM2,5 oraz z niskim stężeniem
CO2<900ppm, co daje szansę na efektywny proces dydaktyczny.
Znakomity przykład dla mieszkańców nt. korzyści płynących ze światłych
decyzji władz samorządowych.

Domy jednorodzinne: pomagamy właścicielom w eliminacji
smogu i ubóstwa energetycznego

EK = 86 [kWh/m2/rok]

EK = 9 [kWh/m2/rok]

40 000 zł

47 000 zł









W Polsce mamy ok. 5 milionów jednorodzinnych domów –
„wampirów energetycznych”. Różnica nakładów inwestycyjnych
pomiędzy standardowymi instalacjami domu jednorodzinnego a
instalacjami domu plus energetycznego czyli takiego, który
produkuje więcej energii niż jej zużywa zwraca się w 2,3 roku,
co oznacza stopę zwrotu IRR 42%.
Dom standardowy: kocioł, instalacja CO, grzejniki, kanały
wentylacji grawitacyjnej, nawiewniki = suma ok. 40 tys. zł.
Dom plus energetyczny: fotowoltaika 4 kW z montażem 18 tys.
zł, rekuperator z montażem 15 tys. zł, split z kanałową
jednostką wewnętrzna i montażem 7 tys. zł, pompa ciepła
powietrze-woda do CWU 7 tys.zł = suma ok. 47 tys. zł.
Konieczne są zachęty finansowe dla decydujących się na takie
rozwiązania, bo tylko realny przykład zachęci ludzi do
naśladownictwa.

7. Bieżące zarządzanie mediami





Jak Państwo zobaczyliście inwestycje w radykalne podniesienie
efektywności energetycznej i towarzysząca im redukcja emisji,
to jedne z najbardziej dochodowych inwestycji dostępnych na
rynku. Uruchomienie tego potencjału może zaowocować nie
tylko wypełnieniem zobowiązań wynikających z polityki
energetycznej i klimatycznej UE ale także dać potężny impuls
rozwojowy gospodarce, stworzyć lokalne miejsca pracy a
przede wszystkim skutecznie poprawić jakość powietrza.
Nie ma w obszarze polityki gospodarczej i społecznej żadnego
działania o podobnym potencjale.

Więcej materiałów nt. Miejskiej Polityki Energetycznej znajdziecie
Państwo na stronie Zielonego Instytutu:
http://zielonyinstytut.pl/miejska-polityka-energetyczna/.
Dziękuję za uwagę!
dr Ludomir Duda dudalud@gmail.com

