Kongres om
Energiovergang og
Byer
Af Daniele Pagani. Oversættelse af Bo Andersen
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi deltog i
Congrés Transició Energètica i Ciutat (Kongres om
Energiovergang og Byer), der fandt sted i Barcelona i
Spanien, fra d. 6.-7. marts. Deltagelsen i arrangementet
var en del af de informationsaktiviteter som
Folkecenteret udfører for at fremme og formidle viden

Vidste du?
50% af en bygnings forbrug
stammer fra klimatisering, ·
men at 70% af befolkningen ikke
føler sig tilpasse i bygningen?
Barcelona er afhængig af
atomenergi for 50% af dets behov,
og kun 5,68% fra vedvarende
energi. Taget i betragtning af, at
atomkraft er planlagt til at blive
lukket ned i 2024-2027, så er der
rigtig meget arbejde der skal
gøres!

omkring vedvarende energi: Til dette formål mener vi, at
det er meget vigtigt at få kendskab til de forskellige
virkeligheder og blive opdateret på, hvad der rører sig
indenfor vedvarende energi.
En yderligere grund for deltagelsen var, at Leire Gorroño
Albizu, Ph.d. fra Aalborg Universitet og Folkecenterets
samarbejdspartner, var blevet inviteret til, at fortælle om

www.folkecenter.dk

Danmarks erfaringer med, hvordan en energiovergang
også kan foregå på demokratisk vis.

www.folkecenter.dk
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Kongressen blev organiseret af seks forskellige
kommuner (Barcelona, Cádiz, Madrid, Pamplona,
Valencia og Zaragoza) i samarbejde med UPC
(Polytechnic University of Catalunya / Cataloniens
Polytekniske Universitet), hvilket også var stedet for

Energikooperativer
Et energikooperativ består af en gruppe
borgere, der samles om at etablere
vedvarende energi-projekter, enten til at

arrangementet.

få tilladelse til at producere og udveksle

Formålet med arrangementet var, at diskutere mulige

gruppeinvestering. Blandt de

løsninger for energiovergange, hovedsageligt med fokus
på byerne. Dette blev opnået ved, at samle et antal af
nationale og internationale eksperter indenfor forskellige
områder: aktivister, professorer, ingeniører, arkitekter og
kooperative medlemmer, var bare nogle af aktørerne til
at lede arrangementet, hvilket førte til et meget flot
antal deltagere. Over to dage deltog mere end 300
mennesker i kongressen, hvilket sender et meget positivt
signal. Hvad der var meget imponerende, var antallet af
studerende og unge mennesker der deltog: Unge
mennesker er meget afgørende for energiovergangen, så
deres deltagelse til et sådan arrangement, er af
afgørende karakter.
Ligesom i andre lande er energi en strategisk gode for
Spanien, og grundet det, er den økonomiske interesse
omkring det enorm. Energiselskaberne plejede at
operere i områder med meget lidt konkurrence, hvilket
betød at kunderne ikke havde nogen egentlig
beslutningstagende magt: Han/hun måtte bare betale

egen energi, eller som en
tilstedeværende samarbejdspartnere til
konferencen var Generation kWh
(https://www.generationkwh.org/) med
næsten 4.000 medlemmer, der nyder
godt af en elpris svarende til
produktionsomkostningerne, samt
Somenergia
(https://www.somenergia.coop/), der med
deres mere end 56.000 medlemmer ejer
11 solcelleanlæg, biogasanlæg og et lille
vandkraftværk; Formålet med dette
samarbejde er at opnå et afkast af
investeringerne, hvilket i øjeblikket er på
1,5%.
Energikooperativer er en god løsning i
forhold til, at have en stemme indenfor
energiproduktionen, og til at reducere
”energi-fattigdom” (manglende økonomi

regningen.

til de mest basale energibehov, såsom

I 2011 blev det første forbrugerejede energikooperativ

eksperterne ikke var enige om

endelig grundlagt i Spanien og andre har sidenhed fuldt
efter.

varme og køling). Trods det, at
procentsatserne, var det ret tydeligt at
”energi-fattigdom” er et relevant
problem, både i Spanien og i andre
lande.

Energieffektivitet
Et andet emne, der blev meget
diskuteret var energieffektivitet, da den
bedste energi, er den der ikke bruges.
En gruppe arkitekter diskuterede
hvordan bygninger ikke alene ville
kunne spare en masse energi ved at
kontrollere indeklimaet, men også blive
en del af en bæredygtig by: ”Green
Roofs” og avl af by-bier var bare nogle af
de mulige løsninger, der blev fremlagt.

Folkecenter's brochure om energikooperativer

www.folkecenter.dk

"Den bedste energi, er
den der ikke bruges"
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Paris Kommune bevæger sig allerede i denne retning:

befolkning, hvilket betyder at ting kan

Nye bygninger er påkrævet for at lave “Green Roofs”og

ændre sig meget hurtigt.

der opfordres til sol- og geotermiske-installationer, og
affald anvendes til både fjernvarme og produktion af

I den afsluttende tale blev det danske

biogas; Alt dette blev muliggjort takket være frivillige, vis

eksempel omtalt som noget man kan

opgave var at involvere folk i at vælge den rigtige

lære af, hvilket er meget givende i

adfærd, i forhold til bæredygtighed, såsom at sortere

betragtning af at Leire’s præsentation

affald på den rigtige måde.

var den eneste om Danmark! Vi håber,

Bæredygtig Mobilitet
Mobilitet var også et varmt emne på kongressen: Som
man kan forestille sig, så er energi til transport (og den
udledning det medfører), et stort problem i spanske byer.
Barcelona er en storby med mere end 1.5 millioner
indbyggere, hvilket resulterer i et stort forbrug af energi
til transport; Kommunen har dog udtænkt sig nogle
gode løsningsforslag: Den offentlige transport er
veludviklet (nogle busser er elektriske og mange kører på
naturgas), mange taxaer er hybridkøretøjer og der er
flere muligheder for lånecykler. Derudover forefindes der

at dette vil være starten på et
fremtidigt samarbejde med de
kommuner, der gerne vil arbejde for
energiovergangen.
Til sidst en meget god nyhed: Der var
38 kvindelige og 37 mandlige talere,
hvilket viser at energiovergangen må
og skal ske med kvindelig inddragelse!
En stor tak til arrangørerne for deres
indsats med at etablere et
arrangement med kønsligestilling!

også delebiler, hvilket gør det muligt at reducere med 10
biler for hvert køretøj der deles, og som også kan fungere
i et kooperativt format. Trods den store indsats er
luftkvaliteten stadig ret dårlig, så der er behov for
foretagelse af yderligere løsninger.

En kvindeledet begivenhed
Overordnet set var arrangementet vældig interessant, og
det gav mulighed for at diskutere de udfordringer og
gode eksempler, som byerne bør følge. Det vigtigste
aspekt af arrangementet var måden hvorpå fremtidens
politik kan blive påvirket: Politikerne fra de seks
kommuner repræsenterer omkring 12.5 millioner
mennesker, cirka en tredjedel af den spanske

Elektrisk bus ved en opladestation
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Ren løsning til levering af varer
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Vidste du?
Kommunen etablerede en platform, Decidim Barcelona
(https://www.decidim.barcelona/), til at fremme befolkningens samarbejde og
beslutningstagning.
I Barcelona kan 10% af alt udledning relateres til indsamlingen af affald: At løse dette
problem vil alene medfører store fordele.
I Frankrig er 40% af alt husrenovation selvgjort: Der er derfor brug for, at lære folk om
vigtigheden af energieffektivitet.

Relevante links:
www.congresotransicionenergeticayciudad.es: Den officielle hjemmeside, hvor
diasene kan findes.
https://www.energypoverty.eu: En side, der beskriver energifattigdomsproblemet.
https://robinhoodenergy.co.uk: En Non-profit gas- og el-leverandør, der blev oprettet
for at tackle energifattigdom.
https://atelier21.org: En fransk side, der fungerer som en værktøjskasse til
energiuddannelse.
http://folkecenter.eu/PDF/Social/01.Community-Power-for-the-World.pdf: En brochure
udarbejdet af Folkecenteret, der beskriver hvordan vedvarende energi kan gavne
samfund.
https://www.somenergia.coop: Spansk energi-kooperativ med mere end 56.000
medlemmer.
https://www.generationkwh.org: Et andet spansk energikooperativ med ca. 4.000
medlemmer.
https://www.decidim.barcelona: Platform udviklet af Barcelonas Kommune for at
fremme befolkningens samarbejde og beslutningstagning
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