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Spildte
kalorier
jagtes
fra luften

Negative renter
spreder sig til
afdragsfrit lån
INDLAND: I sidste uge fik den

første kunde udbetalt negative renter fra Realkredit
Danmark. Mandag spreder
fænomenet sig, oplyser cheføkonom Christian Hilligsøe
Heinig.
Boligejere med et afdragsfrit F5-lån, hvor der lånt op
til 40 procent af boligens
værdi, kan med mandagens
renter se ind i en månedlig
ydelse efter skat på minus
seks kroner for et lån på en
million kroner.
Renten på et F5-lån er på
minus 0,56 procent, mens
bidragssatsen er på 0,55
procent. De vilkår betyder,
at boligejerne får penge for
at låne penge.
Hvor sidste uges udbetaling var et resultat af særlige

BÆREDYGTIGT: Aalborg Energicenter vil bruge dronebilleder i jagten
på spildte kalorier fra bygninger
Af Asbjørn Hansen
og Claus Søndberg
asbjorn.hansen@nordjyske.dk

AALBORG: Aalborg Forsyning
har længe anvendt dronebilleder til at afsløre utætheder
i varmeledningerne fra luften.
Men termografiske billeder forsøges nu også brugt
til at afsløre varmespild i
bygninger - i første omgang i
en god håndfuld virksomheder i Aalborg Øst.
De er blevet fotograferet eller rettere termograferet fra oven af en drone fra firmaet Drone Systems. Billederne - med de karakteristiske farver fra sort over lilla i
den kølige ende til rød, gul
og hvid i den varme ende af
temperaturskalaen - bliver
nu analyseret af Aalborg
Energicenter, der har til huse ved Nordjyllandsværket.
Drone Systems har i forhold til de deltagende virksomheder umiddelbart kunnet udpeget cirka 250 mulige fokuspunkter. Det vil sige
bygninger eller bygningsdele, hvor energitabet skiller
sig ud.

En nærmere analyse kræves
Ifølge afsnitsleder Christian
Byrjalsen på Aalborg Energicenter er det dog ikke nok til,
at man bare kan tilkalde en
håndværker og sætte gang i
noget efterisolering.
- Det kræver en nærmere
analyse. Der er jo for det første stor forskel på, om bygninger er beregnet til køl og
frys eller til administration.
Det ene sted er lav temperatur i klimaskærmen, i dette
tilfælde tagkonstruktionen,
udtryk for et energitab. I en
kontorbygning er det lige
modsat, forklarer han.
Han peger på billedet af
Aalborg Havns administrationsbygning, hvor tre, næsten hvide, punkter lyser op.
Computeren fortæller, at
der i et af punkterne er en
forskel på 13,5 grader i forhold til temperaturen rundt
om.

De mørke farver repræsenterer kolde områder, mens de lyse står for varme. Set fra oven er det tydeligt, hvor bygningerne er varmest og dermed afgiver mest varme til omgivelserne.

Bæredygtige synergier

S E R I E : B Æ R E DYG T I G E

SYN ERG IER

For nogle affald – for andre
værdifuld ressource. NORDJYSKE
beskriver nordjyske forretningsmodeller, hvor spildprodukter gør
nytte andre steder.

Lektor Ivar Lyhne fra Aalborg Universitet påpeger, at vi stort set aldrig ser bygninger fra oven, når vi vurderer deres energieffektivitet. Derfor rummer projektet efter hans opfattelse store perspektiver.
Foto: Jesper Thomasen
- Spørgsmålet er, om der er
noget at komme efter. Det er
formentlig en ventilationshætte, og så er det jo naturligt, at temperaturen er højere. Alle billeder er taget om
natten for at fremhæve temperaturforskellene, og man
kan overveje, om det er nødvendigt at have ventilationen kørende om natten i en
administrationsbygning,
hvor der typisk kun er mennesker om dagen. Man kunne også spekulere i varmegenvinding, men det kan jo
være aftræk fra et toilet, og
det er nok de færreste, der
ønsker at genvinde på noget
af det, påpeger Christian
Byrjalsen med et smil.
Bruges i Canada
Generelt er det altså nød-

Christian Byrjalsen er afsnitsleder på Aalborg Energicenter og står med ansvaret for at analysere dronebillederne.

Blandt virksomhederne, der har
taget imod tilbuddet om et
energitjek fra luften, er for eksempel Siemens Gamesa, Fibertex Personal Care og NB
Ventilation. Her er det Aalborg
Havns administrationsbygning,
der er blevet termograferet.
vendigt at tjekke, præcis
hvad der gemmer sig bag
temperaturforskellene, og
deri adskiller processen sig
fra den, man kender fra varmerørene under jorden, der
nu sparer forsyningsselska-

Pilene med ”E” markerer de punkter, firmaet Drone Systems har udpeget som mulige kilder til varmespild. Helt så enkelt er det desværre ikke.
berne mange timers undersøgelse og gravearbejde.
Men at det er muligt at

bruge termografien på samme måde, er ifølge Christian
Byrjalsen sikkert.

- Det bruges i Canada,
hvor virksomheder og borgere på nettet har adgang til

at se, hvordan energitabet er
i deres ejendomme. De kan
samtidig få tip til, hvordan
de kan forbedre sig. Vi håber, at det her projekt med
tiden vil bane vejen for lignende løsninger herhjemme, selvom vi næppe kan
gøre det så tilgængeligt på
grund af GDPR-reglerne, siger han.
Flere nuancer
Lige nu er man i dialog med
Drone Systems om at få et
mere nuanceret billedmateriale at arbejde med.
Det er dog ifølge Christian
Byrjalsen bare et spørgsmål
om teknik. De eksisterende
data fra droneoverflyvningen er i sig selv gode nok.
Dermed kan de involverede virksomheder snart få et
detaljeret billede af, hvor de
med fordel kan sætte ind
med energibesparende tiltag.

SERIE: Dagens artikel indgår i serien om Aalborg Havn og
Aalborg Universitets EU-støttede projekt om at udvikle
”bæredygtige synergier”.
Her går vi i dybden med nogle af de konkrete forretningsmodeller, der er kommet ud af projektet eller er på
vej til det.
Du kan følge med her i NORDJYSKE Stiftstidende eller på NORDJYSKE Plus.
I serien er indtil videre bragt:
28. juli: ”Der er penge i skidtet” og ”Bæredygtighed
har vi da snakket om i årevis”
30. juli: ”Erik giver engangspaller nyt liv”
4. august: ”Bæredygtigt: Kasserede hvidevarer går
som varmt brød”
13. august: ”Når størrelsen ikke betyder så meget”

Ifølge Christian Byrjalsen
er det langtfra sjældent, at
for eksempel loftisolering er
dårlig eller mangelfuld.
- Det kan være fejl eller
skader, der er opstået hen ad
vejen, men vi ser også eksempler på, at man er sprunget over, hvor gærdet er lavest, og for eksempel har
undladt at isolere, hvor loftet er skjult bag en skunk,
fortæller han.
Stort potentiale
For de involverede firmaer og for alle andre, der med tiden måtte blive omfattet af
den varme hånd fra oven - er
der potentielle besparelser i
kroner og øre, og et mindre
energiforbrug går desuden
hånd i hånd med et bedre
miljø, påpeger Ivar Lyhne.
Han er lektor på Aalborg
Universitets Institut for
Planlægning og en del af
universitetets team omkring

projekt Bæredygtige Synergier, der har taget initiativ til
droneprojektet i Aalborg
Øst.
- Det er svært at sætte præcise tal på, hvilket perspektiv der er i det her. Men mange virksomheder har meget
store tagarealer, og kan de
nå en besparelse på varmeforbruget på op til 20 procent, bliver det til en del,
vurderer han.
At droneteknologien har
et stort potentiale i denne
sammenhæng, er han ikke i
tvivl om.
- Hvis der mangler isolering, eller den er ødelagt,
hvis et vindue er utæt, eller
der har været vandskade,
ser man det ikke i det daglige. Når vi laver energitjek af
vores bygninger, går vi rundt
om dem, men ser dem ikke
fra oven, forklarer Ivar Lyhne.

omstændigheder, er der ifølge Christian Helligsøe Heinig tale om en større gruppe
denne gang.
- Det er typisk boligejere,
som er oppe i årene, og som
synes, at de har afdraget nok
og vil forsøde hverdagen noget mere, som kigger mod
afdragsfrihed og F5-lån, siger cheføkonomen.
Omkring hver fjerde boligejer hos Realkredit Danmark
har en belåningsgrad på højest 40 procent, oplyser han.
Ifølge Christian Hilligsøe
Heinig markerer situationen
en ”absurditet”, der går stik
imod økonomisk lærdom.
Forklaring på situationen
er ifølge Christian Hilligsøe
Heinig blandt andet, at der
bare er rigtig mange penge,

som skal investeres.
Det skyldes både centralbankernes forsøg på at stimulere økonomien ved at
øge mængderne, der kan investeres i nye projekter til
gavn for samfundsøkonomien.
Men han nævner også, at
privates voksende opsparing har skabt formuer rundt
omkring.
- Under alle omstændigheder er det vigtigt at pointere,
at muligheden for at tjene
penge ved at låne penge ikke
bør friste almindelige boligejere til at kaste sig ud i investeringer for lånte penge, siger han.
- Der er ingen ”gratis omgang” i det nuværende finansielle klima.
/ritzau/

Lån & Spar Bank
presset af renter
INDLAND: På overfladen er

Lån & Spar Bank kommet
gennem første halvår af
2019 med næsten præcis
samme resultat som sidste
år. Men under overfladen giver banken udtryk for et pres
fra faldende renter trods stor
aktivitet fra konverteringsbølgen.
Efter de første seks måneder har banken tjent næsten
75 millioner kroner efter
skat, og nettoindtægterne
fra renter og gebyrer ligger
stabilt over 390 millioner
kroner.
Basisindtjeningen er dog
faldet med fem millioner fra
97,6 millioner kroner til
92,5 millioner kroner.
- Tilbagegangen skyldes et

fortsat faldende renteniveau, skriver Lån & Spar
Bank i forbindelse med basisindtjeningen.
Samtidig noterer banken
sig, at udgifterne til personalet er steget med 3,3 procent i første halvår af 2019.
- Vi byder fortsat velkommen til mange nye kunder
og øger bankens samlede
forretningsomfang, siger direktør John Christiansen i
forbindelse med regnskabet.
- Men på grund af det ekstreme lave renteniveau i
samfundet er vores basisindtjening påvirket og øges ikke
i 1. halvår af 2019.
Banken noterer sig samtidig, at der har været 15 procent flere indlån, mens ban-

kens udlån er steget marginalt med 1,1 procent.
- Opsparingen blandt vores kunder er ganske markant, og det påvirker såvel
væksten i udlånet som væksten i indlånet, siger John
Christiansen.
- Hertil kommer, at mange
af vores kunder er boligejere
og har udnyttet muligheden
for at lægge lånene om og
indfri boliglånene i banken
til fordel for realkreditbelåning.
Tal fra finanssektoren har
vist, at rekordmange over
sommeren har omlagt deres
boliglån. Det er blevet døbt
konverteringsbølgen.
/ritzau/

Pålægsproducent
spist af konkurrent
INDLAND: Pålægsproducenten Skare Food har købt resterne af Defco, der i juli gik
konkurs, skriver JydskeVestkysten. Købet betyder, at
130 af de 150 ansatte i Defco
beholder arbejdet.
Defco gik konkurs efter fire år med underskud. Selskabet leverede pålæg til det
danske samt spanske og tyske marked.
Efter konkursen blev selskabet ført videre af administratorerne af boet med hen-

blik med at finde en køber.
Her er Skare Food dukket
op.
Også her kan man spore et
par års tilbagegang, skriver
JydskeVestkysten.
Virksomhedens omsætning faldt fra 231 millioner
til 198 millioner sidste regnskabsår. Og overskuddet var
nede på 1,8 millioner kroner.
Direktør i Skare Gruppen,
der også har andre ben end
Skare Food, fortæller til Bør-

sen, at produktionen fortsætter, og at Defco-mærket
vil blive ført videre.
Hidtil har Defcos produktion haft hjemme i Aarhus,
og det vedbliver.
Defco blev etableret af
Knud Erik Czaja i 1982. Ifølge erhvervsmediet Finans
fik Defco i sine sidste år opbygget et underskud på 56
millioner kroner, på trods af
at Knud Erik Czaja flere gange skød penge i selskabet.
/ritzau/

