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Mobilna aplikacija, ki povezuje ljudi s stavbami
Blaž Bajič Kako lahko vplivamo na navade uporabnikov energije v javnih stavbah? Izziv ni
Dan Podjed preprost, saj se ljudje s tovrstnim delovnim in bivalnim okoljem pogosto

identificirajo manj kot z lastnimi stavbami. Spremembo v načinu mišljenja in
delovanja je skušala doseči skupina študentk in študentov, ki so skupaj s
podjetjem Metronik in društvom Focus sodelovali v projektu “Živa fakultetna
stavba: spreminjanje uporabniških navad za manjšo porabo energije”.
Polletni razvojni projekt so izvedli v okviru razpisa “Po
kreativni poti do praktičnega znanja”, ki ga je usmerjal Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij, delno
pa so ga financirali iz Evropskega socialnega sklada. Prijavitelj
in koordinator projekta je bila Filozofska fakulteta Univerze v
Ljubljani, kot partnerja pa sta sodelovala podjetje Metronik in
Društvo za sonaraven razvoj Focus. V projektno ekipo je bila
vključena večdisciplinarna skupina študentov, ki je pod
mentorstvom strokovnjakov iz akademskega sveta,
gospodarstva in nevladne okoljevarstvene organizacije
razvijala rešitev za spodbujanje manjše porabe energije in
izpustov toplogrednih plinov. Pri razvoju so izhajali iz
antropoloških in psiholoških izhodišč o ljudeh in njihovem
načinu življenja, sodelovali pa so tudi študentje računalništva
in informatike, elektrotehnike ter grafične in medijske
tehnike. Delo je potekalo na konkretnem primeru
identificiranja in spreminjanja navad v matični stavbi
Filozofske fakultete na Aškerčevi cesti v Ljubljani.

V projektu so razvili celovito rešitev za spreminjanje navad, ki
ljudi opominja na čezmerno porabo energije po informacijskih
zaslonih in opozorilnih nalepkah ter s pomočjo interaktivne
igre za mobilne telefone “Zelena FF”. Avtorji rešitve pravijo, da
je za podajanje natančnejših izsledkov dodatnih ukrepov še
prezgodaj, a ocenjujejo, da bi ob spremenjenih uporabniških
navadah letno lahko prihranili še desetino energije

Javne stavbe največji posamezni uporabniki energije v EU
Projektna ekipa je pri razvoju rešitve izhajala iz ugotovitve, da
so v Evropski uniji s 40 odstotki porabe energije prav javne
stavbe največji posamezni porabniki in da zato pomenijo
izjemen potencial za zmanjšanje obratovalnih stroškov in
negativnega vpliva na okolje. Leta 2013 je z energijsko
prenovo matične stavbe Filozofska fakulteta Univerze v
Ljubljani sicer že naredila pomemben korak v smeri varčnega
in nizkoogljičnega delovanja, saj je, denimo, zmanjšala izpuste
CO2 v povprečju za tono na dan, stroške na letni ravni pa
oklestila za približno 65.000 evrov.
Spremembe na stavbi pa pomenijo šele začetek prenove –
podobno pomembna je tudi »prenova« navad ljudi, ki v stavbi
delajo in študirajo. Projekt “Živa fakultetna stavba” je naslovil
prav človeške dejavnike, ki so ključni, a pogosto prezrti pri
razvoju in implementaciji rešitev, povezanih z zmanjševanjem
porabe energije.

Slika 1: Mobilna aplikacija “Zelena FF” spodbuja uporabnike, naj
začnejo ravnati bolj odgovorno pri porabi energije v javni stavbi.

Prepletanje humanistike, inženirstva in oblikovanja
Kako pa je potekal razvoj? Posebnost in odlika večdisciplinarne
skupine, ki so jo oblikovali, je v medsebojnem dopolnjevanju
znanj in pristopov, ki se prepletajo pri razvoju tehnično in
oblikovalsko dovršenega, funkcionalnega ter uporabnikom
prijaznega izdelka. Pri tem se je še posebej pokazala prednost
vključevanja antropoloških in psiholoških pristopov, s katerimi
so v ekipi proučili navade ključnih skupin, ki »živijo« na
Filozofski fakulteti, in sicer študentov, pedagoškega,
raziskovalnega in administrativnega osebja ter vzdrževalnega
osebja iz tehničnega sektorja. Z opazovanjem načinov življenja
teh skupin so, denimo, ugotovili, da z energijo pogosto ravnajo
razsipno in neekonomično, čeprav zagotavljajo, da ravnajo
varčno. Poleg tega ljudje v javnih stavbah odgovornost za
varčevanje z energijo navadno prenašajo na imaginarnega
»drugega«, ki v nasprotju s prepričanjem uporabnikov sploh ne
obstaja, tako da drug drugemu razsipno ravnanje dopuščajo in ga
medsebojno ne sankcionirajo. Odgovornost se zato nenehno
prenaša, nazadnje pa nihče več ne ravna v skladu z ekološkimi
načeli. Račun za to – metaforično in dobesedno – plačujejo vsi
uporabniki javne stavbe. Poleg tega je, kot so ugotovili med
raziskavo, identifikacija ljudi s prostori, hodniki in napravami
slaba, zaradi česar peša občutek soodgovornosti za javno stavbo
in njeno »življenje«.

Ta aplikacija podaja tako podatke o energijski porabi stavbe kot
tudi podatke o voznih redih avtobusov ter prostih kolesih na
postajah BicikeLJ. Njen pomemben sestavni del je tematska igra
“EcoQuest”, ki z nalogami in nasveti, razporejenimi po celotni
stavbi, spreminja fakultetne hodnike in predavalnice v serijo
majhnih izzivov. Na podlagi hitrosti in uspešnosti reševanja
nalog dobi igralec oceno ekološkega ravnanja in znanja, in to z
»energijskimi razredi« od A++ do G. V povezavi aplikacije z
netehnološkimi pristopi, kot so plakati in nalepke, ki na ključnih
mestih pozivajo k ekološkemu ravnanju, je tako nastala celovita
rešitev, ki se da zlahka prenesti tudi v druge javne in zasebne
stavbe, in to tako stanovanjske kot poslovne.

Slika 3: Pri razvoju rešitve je sodelovala večdisciplinarna ekipa študentov
- od antropologov in psihologov do inženirjev in oblikovalcev.

Slika 2: Informacijske nalepke dopolnjujejo učinek mobilne aplikacije.

Iskanje porabnikov energije s telefonom v roki
Nadzor nad porabo energije v matični stavbi Filozofske fakultete
je sicer zelo dober, in sicer predvsem zaradi zmogljive rešitve
MePIS Energy podjetja Metronik. Tudi ta rešitev, namenjena
predvsem upravljavcem stavb, pa ima, kot so ugotovili v projektu
“Živa fakultetna stavba”, še veliko možnosti za izboljšanje, in to
predvsem na področju prenosa informacij do laičnih
uporabnikov. Eno od osrednjih vprašanj projekta je zato bilo,
kako lahko nemotiviranim »običajnim« uporabnikom stavbe v
razumljivi obliki predstavimo kompleksne informacije o porabi
energije in jih obenem spodbudimo k varčevanju.
Pri razvoju rešitve so izhajali iz psihološke predpostavke, da
ljudje raje opravljajo naloge, če v njih prepoznajo korist zase, če
so ob primernem ravnanju nagrajeni ali če se ob izvajanju naloge
zabavajo. Po teh načelih so izdelali več medsebojno povezanih
tehnoloških in netehnoloških rešitev, ki na zabaven način
spodbujajo k ekonomičnemu in ekološkemu vedenju. Izdelali so
aplikacijo za mobilne telefone z operacijskim sistemom Android
“Zelena FF”, ki je brezplačno na voljo na spletišču Google Play.

Poigritev tekmovanja med stavbami
Izsledki projekta “Živa fakultetna stavba” ponujajo številne
priložnosti za nadaljevanje v okviru bodočih razpisov, predvsem
pa v sodelovanju s partnerji iz gospodarstva in negospodarstva.
V prihodnosti se nameravajo v ekipi posvetiti še razvoju rešitve,
ki bo omogočala primerjavo med javnimi stavbami (npr.
raznimi fakultetami), ki uporabljajo enako tehnološko rešitev za
spremljanje porabe energije. Tako bodo lahko zagotovili
»poigritev« (angl. gamification) na širši ravni, saj se bodo
fakultete lahko primerjale med sabo in vzpostavljale različne
načine pozitivnega tekmovanja na področju manjše porabe
energije.
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