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Projektansvar ig är Car l-Magnus Larsson

Organisation

Ecuba från Italien är projektkoordinator. Energikontoret är en av ytterligare åtta projektdeltagare från Österrike, 
Bulgarien, Grekland, Spanien, Cypern och Slovenien. Energikontoret är work package leader för WP5 utvärderingsfasen.

Målgrupp

Syfte

Att hitta ett nytt sätt att använda befintlig service- och underhållspersonal i syfte att genomföra rådgivning om 
energieffektivisering och konvertering vid sina inspektionsbesök gentemot konsumenter i fastighetssektorn för att 
genomföra EU-s reviderade direktiv och energiprestanda i byggnader.

Mål

Att utbilda totalt 200 inspektörer inom rådgivning för kyl- och värmeanläggningar. 
Att genomföra 20 000 inspektioner i deltagande medlemsstater för kyla och värmeanläggning med fokus på rådgivning. 

Genomförande/metod

Under hela projektet ska totalt 200 inspektörer utbildas i att ge råd och stöd kring energieffektivisering och konvertering 
till förnybar energi av värme- och kylanläggningar. Inspektörerna består av målgrupp 1. De utbildade inspektörerna ska 
tillsammans genomföra 20 000 inspektioner där de ger råd om energieffektivisering och konvertering. 
Utbildningen kommer att ske i tre etapper, en första inledande testomgång med erfaren personal för inspektioner av 
värmeanläggningar ; en andra för nya inspektörer för inspektioner av kylanläggningar och en sista för nya inspektörer för 
inspektioner av värmeanläggningar.  Varje inspektionsrunda kommer att följas upp, såväl kvaliteten på inspektionsrapporter 
som graden av rådens oberoende som ges samt genomslaget av satsningen. 
Ett verktyg för att ge rätt råd kommer att utvecklas ur befintliga europeiska verktyg. Detta verktyg ska sedan kunna 
användas i andra EU-länder efter projektet. För att säkra kvaliteten i projektet kommer en referensgrupp på EU-nivå att 
startas. Där ingår koordinatorn för projektet, projektansvarig för DG Energy, representant från DG Energy, representant 
från EU Consumers Association (E.C.U.), representant för branschförening för service- och underhållspersonal på EU-
nivå. 

Målgrupp 1: Service- & underhållspersonal
Målgrupp 2: Myndigheter ansvariga för genomförande av EPBD2. 
Målgrupp 3: Konsumenter i fastighetssektorn

Projektansvarig är Lars Johansson


