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W szczególności zabrania się rozpowszechniania niniejszego materiału w czasie kampanii
wyborczych lub na stoiskach informacyjnych partii politycznych, jak również dodawania
informacji dotyczących partii politycznych przez umieszczanie, drukowanie lub wklejanie
materiałów lub znaków promocyjnych wewnątrz lub na zewnątrz niniejszego materiału
informacyjnego. Zabrania się również przekazywania treści niniejszego materiału stronom
trzecim w celach wyborczych.
Ponadto, jeśli w najbliższym czasie nie są planowane żadne wybory, zabrania się wykorzystywania niniejszego materiału w jakikolwiek sposób, który mógłby zostać zrozumiany lub
zinterpretowany jako wsparcie przez wydawcę danego ugrupowania politycznego.
Powyższe zastrzeżenia obowiązują bez względu na wykorzystany kanał dystrybucji, tj. niezależnie od tego, w jaki sposób i ile egzemplarzy niniejszego materiału otrzymano. Partie
polityczne mogą jednak wykorzystywać niniejszy materiał w celu udzielania informacji
swoim członkom.
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Przykłady dobrych praktyk regionów EnercitEE
w zakresie efektywności energetycznej
Strategia Energia 2020 Komisji Europejskiej na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego podkreśla, że efektywność energetyczna jest najbardziej opłacalnym sposobem redukcji emisji i polepszenia konkurencyjności, a także bezpieczeństwa energetycznego oraz
ograniczenia kosztów energii dla konsumentów. Chociaż jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia
docelowego 20% udziału energii odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym do 2020 r., daleko
nam do osiągnięcia tego celu w dziedzinie efektywności energetycznej w Europie do roku 2020.
Przygotowany przez Komisję Europejską projekt nowej dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej postuluje serię nowych działań, które powinny zostać zrealizowane, np. obranie za cel odnowienia 3% budynków publicznych o powierzchni większej niż 250 m², krajowe programy obowiązkowej
efektywności energetycznej dla urządzeń oraz obowiązek wykorzystywania straconego ciepła (CHP/
EC) dla nowych i istniejących zakładów energetycznych i przemysłowych.
Projekt EnercitEE dąży do zidentyfikowania potencjału efektywności energetycznej dla elektryczności,
począwszy od procesów produkcji oraz dystrybucji ciepła i chłodzenia, a kończąc na wykorzystaniu i przechowywaniu. W tym łańcuchu energetycznym kryje się ogromny potencjał, który można wykorzystać.
Przykładowo, potrzebny jest dalszy wzrost udziału skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Obecnie technologia przemiany ciepła w chłód (trójgeneracja) jest dostępna i powinna w dalszym
ciągu penetrować rynek, szczególnie w tych regionach Europy, w których rosnąca liczba domów instaluje klimatyzację, co powoduje zwiększenie popytu na energię elektryczną.
Stratom energii z okręgowych sieci ciepłowniczych można zapobiegać poprzez odpowiednią izolację
rur i efektywne rozprowadzanie ciepła do dużej ilości konsumentów przy krótkich odległościach.
Na końcu łańcucha znajdują się konsumenci, którzy mogą oszczędzać energię i wykorzystywać ją efektywniej. Na przykład wiele systemów ogrzewania gospodarstw domowych utrzymuje temperatury na
stałym poziomie nawet w czasie, gdy nikogo nie ma w domu, co prowadzi do zużycia energii i kosztów,
których można by uniknąć.
Nawet odnawialna energia może być bardziej efektywna, jeśli wykorzystywana jest we właściwych warunkach klimatycznych, jak na przykład w Smalandii, gdzie energia jest generowana z biomasy bezpośrednio dostępnej w okolicznych lasach.
Niniejszy Przewodnik Dobrych Praktyk stworzyliśmy po to, aby przedstawić potencjał efektywności
energetycznej w poszczególnych obszarach kompetencji regionów partnerskich EnercitEE. Podkreśla
on najważniejsze obszary o potencjale efektywności energetycznej, takie jak budownictwo, produkcja
i dystrybucja ciepła/elektryczności, transport, innowacja i technologia, oraz komunikacja i motywacja.
W wielu przypadkach obszary te są ze sobą połączone. Podkreśla to potrzebę zintegrowanego podejścia do planowania w dziedzinie efektywności energetycznej; podejście takie stanowiłoby znaczący
wkład w europejską strategię zrównoważonej energetyki.
Przewodnik Dobrych Praktyk jest jednym z rezultatów międzyregionalnej wymiany doświadczeń regionów partnerskich EnercitEE i wraz z działaniami w ramach podprojektów pomoże on w usprawnianiu
regionalnych i lokalnych polityk w zakresie efektywności energetycznej.
Jesteśmy przekonani, że dobre praktyki zaprezentowane w niniejszym przewodniku zaowocują ożywioną dyskusją i wymianą doświadczeń, w obrębie konsorcjum partnerów, jak i poza nim. Mamy nadzieję, że niektóre z pomysłów zostaną przeniesione na grunt innych regionów i że w wyniku tej wymiany powstanie wiele nowych dobrych praktyk.
Konsorcjum partnerów EnercitEE
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EnercitEE: europejskie sieci
kontaktów, doświadczenia
i rekomendacje pomagające
miastom i mieszkańcom uzyskać
efektywność energetyczną
Pakiet klimatyczno-energetyczny UE jest uważany za kluczowy dla osiągnięcia europejskich celów w zakresie efektywności energetycznej i zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla. Trzy cele ogólne stały się powszechnie znane pod nazwą
celów 20-20-20: 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych do roku 2020, w porównaniu do poziomów z 1990 r., 20%
udział energii odnawialnych oraz 20% redukcja zużycia energii.
EnercitEE dąży do wdrożenia celów UE dotyczących efektywności energetycznej w praktyce. Projekt, który jest prowadzony w ramach programu unijnego INTERREG IV C korzysta z doświadczenia i istniejących sieci z wcześniejszego
projektu – enercy’regio.
Projekt EnercitEE jest prowadzony jako miniprogram przy udziale 6 partnerów z 5 regionów europejskich. Rezultaty
projektu będą miały charakter długotrwały poprzez bezpośrednie zaangażowanie twórców polityki publicznej i konsumentów prywatnych w działania programu.
Wymiana doświadczeń stanowi kluczowy aspekt tego miniprogramu: partnerzy tworzą instrumenty polityki, dobre
praktyki, studia przypadków i organizują szkolenia oraz sympozja międzyregionalne. Ponadto, projekt EnercitEE ma
wkład w polepszenie lokalnych oraz regionalnych polityk i zapewnia pomoc w zakresie przekazywanie wiedzy w dziedzinie efektywności energetycznej i zrównoważonego transportu.
Praktyczne wytyczne i zalecenia dotyczące polityki utworzone w ramach EnercitEE będą stanowić cenną pomoc dla
regionów europejskich, które zamierzają poprawić swoją efektywność energetyczną i politykę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu www.enercitee.eu
oraz na blogu internetowym www.enercitee.eu/blog
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Dane kontaktowe partnerów:
1 Saksonia:

Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa
Werner Sommer
E-mail: werner.sommer@smul.sachsen.de
		EnercitEE.lfulg@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de
2 Smalandia (Kalmar i Kronoberg)/Blekinge:

Agencja Energetyczna
Południowo-Wschodniej Szwecji
Hans Gulliksson
E-mail: hans.gulliksson@energikontorsydost.se
sarah.nilsson@energikontorsydost.se
www.energikontorsydost.se
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Emilia-Romania:
ASTER
Stefano Valentini
E-mail: stefano.valentini@aster.it
enercitee@aster.it
www.aster.it

		 Regionalna Rada ds. Działalności Produkcyjnych, Handlu i Turystyki
Attilio Raimondi
E-mail: ARaimondi@regione.emilia-Romania.it
www.regione.emilia-Romania.it
2
4 		 Górna Sabaudia:

Rada Generalna Górnej Sabaudii
François Wurtz
E-mail: Francois.WURTZ@cg74.fr
www.cg74.fr
1

5 		 Dolny Śląsk:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Arkadiusz Suliga
E-mail: arkadiusz.suliga@dolnyslask.pl
www.umwd.dolnyslask.pl/ewt
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Budynki
efektywne
energetycznie
Punkt wyjścia i wyzwania
Sektor budowlany, w którym zawiera się cały cykl eksploatacji budynków, odpowiada za
około 40% całkowitego zużycia energii w UE i dlatego też w dużej mierze przyczynia się
do emisji gazów cieplarnianych. Zasoby budynków UE składają się z około 160 milionów
budynków. Wskaźnik wznoszenia nowych budynków jest w chwili obecnej bardzo niski,
w większości państw europejskich wynosi on 2%. Dlatego też działania są niezbędne głównie w zakresie efektywnej energetycznie modernizacji istniejących budynków.
Ocenia się, że wdrożenie istniejącej dyrektywy dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynków (EPBD) w europejskich państwach członkowskich pozwoli zaoszczędzić
około 40 megaton ropy naftowej do roku 2020, co równa się 11% redukcji końcowego
zużycia energii UE. W ramach planu działania na rzecz efektywności energetycznej, dyrektywa EPBD jest uważana za kluczową politykę sektora budowlanego, w celu wykorzystania
28% potencjału oszczędnościowego budynków. Wraz z przekształceniem dyrektywy EPBD
w 2010 r. Komisja Europejska zamierza wykorzystać dodatkowe potencjały, np. poprzez
uwzględnienie mniejszych budynków i poprzez egzekwowanie wymogów minimalnej
efektywności.
Zgodnie z przekształceniem EPBD, nowe budynki będą musiały spełniać normę niemal
zerowego zużycia energii od 31 grudnia 2020; nowe budynki użyteczności publicznej muszą spełnić tę normę dwa lata wcześniej. Niemal zerowe zużycie energii określa się jako
posiadanie bardzo wysokiej sprawności energetycznej. Ponadto, niemal zerowe lub bardzo
niskie ilości niezbędnej energii powinny być uzyskiwane, w znacznym stopniu, z energii ze
źródeł odnawialnych, włącznie z energią ze źródeł odnawialnych produkowaną na miejscu
lub w pobliżu. Ze względu na brak szczegółowego określenia celu dla modernizacji istniejących budynków, organy władzy mają za zadanie stworzenie polityk i przedsięwzięcie
środków, takich jak cele w zakresie energii, które doprowadzą do bardzo niskiego zużycia energii przez budynki w wyniku modernizacji. Wdrożenie tej europejskiej dyrektywy
w państwach członkowskich stanowić będzie wyzwanie w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, ale jest ono kluczowe dla zredukowania emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia
zależności UE od energii.
Przykłady dobrych praktyk prezentowane przez regiony EnercitEE podkreśla fakt, że nowe
budynki i modernizacje mogą już w tej chwili być bardzo efektywne w ramach istniejących
norm zapotrzebowania na energię. Co więcej, informacje na temat kwestii i rozwiązań dotyczących modernizacji zostały zebrane i udostępnione do wiadomości publicznej w skali
regionu oraz lokalnie. W Saksonii, sieci “domów pasywnych” wspierają dzielenie się kompetencjami i wiedzą.
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Zarys polityki regionalnej i lokalnej
Saksonia
W Saksonii wymogi dla budynków związane z oszczędnością energii i odnawialnymi źródłami energii regulowane są przez dwa prawa krajowe: niemieckie rozporządzenie dotyczącym oszczędności energii (EnEV)
oraz ustawa dotycząca energii odnawialnej (EEWärmeG). Jako prawa federalne, są one wykonywane przez
Saksonię jako kraj związkowy Niemiec.
EnEV określa wymogi energetyczne dla systemów fasadowych i systemów ogrzewania. Wymogi uaktualnionego rozporządzenia EnEV z 2009 r. są o ok. 30% bardziej rygorystyczne od poprzedniego rozporządzenia
EnEV. Jeżeli ponad 10% fasady budynku istniejącego
jest poddawane modernizacji, to właściwa część budynku musi być zgodna z aktualnie obowiązującym
rozporządzeniem EnEV, lub, alternatywnie, całość modernizowanego budynku może przekraczać normy
rozporządzenia EnEV 2009 dla nowych budynków najwyżej o 40%.
Ponadto w Niemczech wprowadzono prawo EEWärmeG
w celu zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji ciepła do poziomu 14% w roku 2020.
Ciepło w nowo wznoszonych budynkach musi być
generowane głównie za pośrednictwem źródeł odnawialnych. Różne źródła energii odnawialnej mogą być
łączone, a kogeneracja uważana jest za działanie kompensujące.
Oprócz praw federalnych, niemieckie kraje związkowe
(Länder) ustanawiają własne prawa, przepisy i plany
działania. EEWärmeG w wyraźny sposób upoważnia
kraje związkowe do rozszerzenia wymogów dotyczących korzystania ze źródeł energii odnawialnej na istniejące budynki i określenia ich w legislacji regionalnej
(krajów związkowych).
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Saksoński Plan Działania na Rzecz Klimatu i Energii skupia się głównie na sektorze budowlanym. Służąc za
wzór do naśladowania, Wolny Kraj Saksonia podniósł
pewne standardy ponad istniejące wymogi legislacyjne dla swoich budynków użyteczności publicznej, np.
poprzez wprowadzenie norm budynków pasywnych.
W 2007 r. Saksonia uruchomiła wytyczne finansowania regionalnego dotyczące energii i ochrony klimatu
(RL EuK/2007), które stanowiły wsparcie finansowe dla
środków i inwestycji związanych z efektywnością energetyczną, takich jak projekty pilotażowe i pokazowe.
W sektorze budowlanym wytyczne wspierają władze
lokalne, obywateli i firmy inwestujące w domy pasywne, efektywną energetycznie modernizację, zakłady kogeneracji i trójgeneracji, lub wymianę starych układów
ogrzewania. Ponadto, władze lokalne są wspierane
w zakresie przygotowania i starań o podpisanie umów
związanych z energią.

Smalandia (Kalmar
i Kronoberg)/Blekinge
W Smalandii wdrożono kilka projektów na rzecz efektywności energetycznej budynków i mieszkań, m.in.
dotyczących indywidualnych pomiarów energii i zwiększonej efektywności wentylacji. W przypadku budynków,
dotacje na przebudowę doprowadziły do zwiększonego
wykorzystania biopaliw, tak w indywidualnych systemach ogrzewania gospodarstw domowych, jak i w miejskich systemach ciepłowniczych. Jednak nadal istnieje
kwestia tego, czy sprawa efektywności energetycznej
w odniesieniu do nowych konstrukcji stanowiła priorytet
w ostatnich latach i nadal jest wiele pracy do wykonania.
Wzrasta liczba budowanych domów pasywnych i plus
energetycznych. Szczególnie wiele można dokonać
w starszych zasobach mieszkaniowych. Wiele okręgów

samorządowych zapoczątkowało też programy mające dodatkowo
usprawnić ich działanie. Nadal dostępne są dotacje na przebudowę
budynków użytku publicznego z myślą o względach energetycznych.
Działania na rzecz energii i strategii klimatycznej dla budynków
obejmują:
Zwiększanie liczby zachęt do oszczędzania energii
Położenie nacisku w zakresie nowych konstrukcji
na domy pasywne i plus energetyczne
Analizowanie / rozliczanie elektryczności i ciepła
Adaptacja systemów grzewczych do wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
Poprawienie efektywności energetycznej
istniejących budynków

Delivered energy per heated area (kWh/m²/year)

Wykorzystanie energii (energia dostarczona) do ogrzewania i uzyskania ciepłej
wody na ogrzewany obszar w blokach wielorodzinnych w latach 1970–2002.
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ści energetycznej w budynkach w okresie letnim oraz roli odnawialnych źródeł energii w pokrywaniu strat związanych ze zużyciem energii pierwotnej.
Regionalny Plan Energetyczny Zgromadzenia Ustawodawczego
określa minimalne wymagania dotyczące efektywności energetycznej, zwłaszcza w budynkach; ich przestrzeganie wymagane jest
w przypadku nowo wznoszonych oraz odnawianych budynków
o powierzchni przekraczającej 1000 m². W przypadku częściowych
renowacji, nadprogramowych konserwacji zewnętrznej części
budynku, przebudowy poddasza oraz instalacji lub renowacji systemów ocieplenia, wymogi ograniczone są do konkretnych parametrów oraz poziomów charakterystyki energetycznej. Spełnienie
minimalnych wymagań stało się warunkiem koniecznym do otrzymania pozwolenia na budowę od 1 lipca 2008 roku.
Nowe regionalne standardy energetyczne mogą prowadzić do
oszczędności rzędu nawet około 350-450 000 MWh rocznie; promowanie instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii
może pomóc zaoszczędzić około 40-50 MWh rocznie. Do tej pory
regionalne władze certyfikujące przyznały akredytację około 5000
osobom, które wydały ponad 130 000 certyfikatów energetycznych.
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Wykres przedstawiający istniejące budynki wskazuje całkowity
ogrzewany obszar na przestrzeni roku, a wykres dotyczący nowych
budynków przedstawia przewidywane zużycie energii po zakończeniu prac. Przykłady zmierzonych wartości z wybudowanych
niedawno energooszczędnych domów ilustrują różnicę pomiędzy
stanem aktualnym a Najlepszymi Dostępnymi Technikami.

Emilia-Romania
We Włoszech kwestie charakterystyki energetycznej w przemyśle budowlanym podlegają głównie dyrektywie 2002/91/WE, ostatnio uaktualnioną dyrektywą 2002/91/WE, która określa minimalne wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków oraz określa
kryteria certyfikacji energetycznej budynków. Od 2008 roku region
Emilia-Romania ustanowił własny statut w związku z powyższą kwestią
(Decyzja Zgromadzenia Ustawodawczego nr 156 z 4 marca 2008 r.),
który stanowi przepis operacyjny na szczeblu regionalnym.
Zgodnie z Regionalnym Planem Energetycznym, powyższy status
ugruntowuje wymagania eksploatacyjne względem budynków,
określone przez prawo narodowe, zwłaszcza w kwestii efektywno-

Ponadto, władze regionu zapoczątkowały również różnego rodzaju
programy wspierające i motywacyjne. Celem Decyzji Rady Regionalnej nr 417 z dnia 30 marca 2009 r. jest orientowanie, promowanie
oraz wsparcie finansowe lokalnych władz w tworzeniu i realizacji
programów klasyfikacji energetycznej. Potrzebne jest wprowadzenie
programów klasyfikacji energetycznej na szczeblu miejskim i wojewódzkim , aby osiągnąć minimalny cel oszczędności energii, wynoszący 5800 MWh na rok. Programy te skupiałyby się na poprawie
efektywności energetycznej w budynkach, budowaniu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, kogeneracji i trójgeneracji, tworzeniu okręgowych sieci ciepłowniczych i chłodniczych i/lub
polepszeniu efektywności energetycznej w oświetleniu publicznym.
Dostępne środki regionalne w wysokości 26 milionów EUR przyznano na rzecz: 30 planów o łącznej kwocie inwestycji około
236 milionów EUR i łącznym wyniku, odnośnie oszczędności energii,
około 372 000 MWh, przy uniknięciu emisji około 90 000 ton CO2.
Biorąc pod uwagę słabsze perspektywy wzrostu dla sektora budowlanego (nowe budynki stanowią mniej niż 1% całkowitego zasobu budowlanego), ważne jest, aby rozpoznać przede wszystkim
wyzwania związane z istniejącym zasobem budowlanym. W Emilia-Romania zasób budowlany obejmuje blisko milion budynków
o łącznej powierzchni podlegającej opodatkowaniu przekraczającej 300 milionów m² w budynkach o wysokim zużyciu energii, tzn.
zużyciu ok. 170-180 kWh/m² rocznie (skutkując końcowym zużyciem wynoszącym około 50 000 MWh rocznie).
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Nowy Trzyletni Plan regionu Emilia-Romania wyznacza sobie za
cel zredukowanie zużycia energii poprzez działania skierowane
na istniejące budynki, o 12 800 MWh do roku 2020 (8 600 MWh
oszczędzonej energii w budynkach mieszkalnych oraz 4 200 MWh
w budynkach sektora usługowego), co miałoby się równać 26%
obecnego zużycia energii końcowej.
Jak widać, cel jest dość ambitny. Działania w kierunku jego osiągnięcia muszą być odpowiednie i wystarczające dla właściwej realizacji, zmobilizowania wszystkich właściwych władz oraz zagwarantowania, że wszystkie podstawowe inwestycje zostaną przeprowadzone.

Górna Sabaudia
Na szczeblu krajowym, 24 maja 2006 roku wydano przepisy energetyki cieplnej 2005, które są kontynuacją przepisów energetyki
cieplnej 2000 (RT); zastępuje ona dyrektywę europejską odnośnie efektywności energetycznej budynków. Regulacja energetyki
cieplnej dotyczy każdego nowo wzniesionego budynku, jak również większych remontów budynków o dużej powierzchni.
Przepisy te wprowadziły maksymalną wartość zużycia energii dla
mieszkań. Zużycie ciepła, energii służącej chłodzeniu oraz ciepłej
wody w odnowionych budynkach nie może przekroczyć ustalonej wartości, przy określeniu której brane są pod uwagę system
ogrzewania oraz strefa klimatyczna. Zależnie od strefy klimatycznej,
w której usytuowany jest budynek, maksymalne zużycie (CepMax)
waha się pomiędzy 80 a 250 kWh/m² rocznie, w porównaniu ze
średnim zużyciem energii zasobu budowlanego wynoszącym około 240 kWh/m2 rocznie. W przypadku budynków niemieszkalnych
renowacje powinny skutkować o 30% mniejszym zużyciem energii
w stosunku do stanu sprzed renowacji. Aktualizacje regulacji energetyki cieplnej (RT) mają być ogłaszane co 5 lat.
Na szczeblu krajowym we Francji RT 2012 ustawy środowiskowej
Grenelle przedstawia bardzo ambitne plany energetyczne zaczynając
od 2012 r. (dla budynków publicznych, 2010) – w nowo wzniesionych budynkach, zaklasyfikowanych jako budynki niskoenergetyczne (BBC) zużycie energii powinno sięgać maksymalnie 50 kWh/m2
rocznie na szczeblu krajowym i pomiędzy 70 a 75 kWh/m2 rocznie
w Górnej Sabaudii, w związku ze strefą klimatyczną, w której znajduje się ten górzysty region.
Jednym z celów przedstawionych w ustawie środowiskowej Grenelle jest zredukowanie zużycia energii w istniejących budynkach
komunalnych o co najmniej 38% do roku 2020 i, w tym celu, całkowite wyremontowanie 400 000 jednostek komunalnych każdego
roku, zaczynając od 2013. Budownictwo komunalne odpowiada za
najwyższe zużycie energii spośród całego zasobu budowlanego,
a władze lokalne mogą wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej w tych budynkach dużo łatwiej niż w budynkach prywatnych.
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Przyjęta jako część Ustawy Finansowej w 2009 roku Pożyczka ekologiczna uzupełnia zestaw już istniejących instrumentów finansowych służących zachęcaniu do renowacji budynków (np. rozwój
kredytu podatkowego lub Broszura Zrównoważonego Rozwoju).
W Górnej Sabaudii, podobnie jak we wszystkich regionach (departamentach) Francji, zastosowanie mają krajowe przepisy dotyczące budynków. Jednocześnie, Górna Sabaudia dysponuje większą
liczbą budynków, które zgodne są również ze szwajcarskim standardem budownictwa o niskim zużyciu energii, MINERGIE, niż pozostałe regiony, co stanowi skutek wsparcia finansowego i działań
motywacyjnych wobec producentów, prowadzonych przez lokalne władze. W przyszłości Rada Generalna Górnej Sabaudii będzie
przestrzegać standardów MINERGIE. Jednym z aspektów planu
finansowego regionu jest spełnianie standardów MINERGIE w sposób systematyczny dla każdego nowego i wyremontowanego
budynku komunalnego Rady Generalnej Górnej Sabaudii, w celu
pozostawania w zgodności z przepisami, które prawdopodobnie
zostaną wprowadzone w przyszłości.

Dolny Śląsk
Polityka regionalna i lokalna dotycząca budynków efektywnych
energetycznie na Dolnym Śląsku jest ściśle uwarunkowana unijnymi oraz krajowymi regulacjami. W województwie dolnośląskim
powstał dokument pt.: „Strategie energetyczne Dolnego Śląska”.
Jednym z celów polityki regionalnej jest wdrożenie praktyk sprzyjających oszczędności energii. Powstanie budynków energooszczędnych doskonale wpisuje się w ten postulat.
Polityka Unii Europejskiej związana ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska wprowadziła do ustawodawstwa kilka
regulacji mających na celu promocję efektywnego energetycznie budownictwa. Dokumentem kluczowym w tym zakresie jest
Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków. Zgodnie z ustaleniami została ona wprowadzona do
polskiego prawa.
Od 1 stycznia 2009 r. powstał obowiązek posiadania świadectwa
charakterystyki energetycznej dla budynków nowych sprzedawanych lub wynajmowanych. Wymóg ten jest szczególnie istotny, ze
względu na emisje dużych ilości CO2, SO2 i NOx do atmosfery, co
wpływa na dolnośląski przemysł, sektor mieszkaniowy i usługowy.
Uważa się, że „sektor mieszkaniowy i usługowy, którego główną
część stanowią budynki, obejmuje ponad 40% końcowego zużycia
energii we Wspólnocie i zużycie to rośnie”. Z tego wynika, że zużycie energii związane z eksploatacją budynków ma ogromny wpływ
na środowisko naturalne, i nadal będzie taki miało. Zmniejszenie
emisji CO2 poprzez zastosowanie rozwiązań energooszczędnych
w budownictwie będzie miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska na Dolnym Śląsku.

Dobre praktyki w Saksonii
– Hala sportowa Dresden-Weixdorf

Klub sportowy SG Weixdorf zlecił budowę nowej wielofunkcyjnej hali sportowej dla swoich
750 członków oraz klas szkolnych. Ograniczenia finansowe SG Weixdorf jako klienta zmusiły architektów do zmieszczenia się w ciasnych ramach inwestycyjnych, by zrealizować
planowane oszczędności w kosztach operacyjnych. Budowa domu pasywnego nie była
początkowo celem klubu, zwłaszcza, że spodziewano się dodatkowych kosztów w związku
z lokalnym prawem budowlanym, które narzucało obniżenie budynku o 2,6 m poniżej poziomu gruntu. Jednakże, przy wsparciu finansowym ze środków publicznych, architektom
udało się sporządzić projekt w oparciu o poniższe założenia:
Mogą korzystać z ogólnie dostępnej, niedrogiej izolacji.
Utrata ciepła przez wentylację odpowiada za najwyższe straty energii
w budynku niskoenergetycznym. System wentylacji został tak skonstruowany,
aby korzystał z wysoce efektywnej rekuperacji ciepła, otaczających go ścian
jako zbiorników ciepła oraz podstawowego ogrzewania przy odnawialnej
generacji ciepła.
Konieczne jest zrezygnowanie z pasywnego ogrzewania słonecznego,
ponieważ, zgodnie z wymogami, temperatura w czasie rozgrywek halowych
nie może przekraczać 26 °C. Trochę oszklenia od strony północnej spełniałoby
te wymagania, a jednocześnie mogłoby wyeliminować potrzebę montowania
żaluzji.
Istnieje możliwość instalacji pasywnego chłodzenia, aby uniknąć wysokich
temperatur w lecie.
Powyższe założenia oraz lokalne prawo budowlane złożył się na projekt jednokondygnacyjnej, wielofunkcyjnej hali sportowej wgłębionej w grunt. Ponieważ w hali sportowej nie
planuje się montowania dodatkowych stropów, duży nacisk został położony na termiczną
aktywację kubatury (Aktywacja Rdzenia Betonu) wynoszącej 470 m³ betonu ciężkiego.

Wentylacja:
System wentylacyjny posiada przepustowość 4,000 m³/h i jest wyposażony w wysokosprawny wymiennik ciepła, który dostarcza 93% odzyskanego ciepła. Aby zrekompensować resztę utraconej energii, zainstalowany został gruntowy wymiennik ciepła
z ośmioma rurami 200 mm zainstalowanych
w różnej głębokości, maksymalnie 3,5m.
System ogrzewania:
Cztery stumetrowe odwierty zostały zainstalowane jako źródła ciepła w celu sprostania pozostałym wymogom związanym
z ogrzewaniem. Absorpcja o pojemności
cieplnej równej 37 kW dostarcza ciepła, które przenoszone jest specjalnym dystrybutorem do pięciu węzłów cieplnych o różnej
temperaturze, od 20 do 30 °C.
Zaopatrzenie w ciepłą wodę:
Ciepła woda dostarczana jest przez słoneczną elektrownię cieplną o powierzchni
kolektora równej 20 m². Jeżeli elektrownia
słoneczna wyprodukuje więcej ciepła, niż
potrzeba do ogrzania wody, może być ono
dostarczone do termicznie aktywowanych
elementów budowli. Na czasy dużego popytu zamontowany został kocioł kondensacyjny.
Letnie zapotrzebowanie na chłodzenie:
Nadmiar ciepła w lecie jest przeprowadzany
przez mocne ściany do otworów wiertniczych i może być ponownie wykorzystany
w zimie. Termicznie aktywowana kubatura
pozwala na pasywne chłodzenie w lecie.

Widok hali sportowej

Dodatkowe informacje:
Dr.-Ing. Karsten Vietor
“Am Königswald”
Planungsgesellschaft mbH
E-mail: pgkmbh@arcor.de
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Tabela kalkulacyjna
Kubatura budynku

11 500 m³

Powierzchnia użytkowa (powierzchnia odniesienia pakietu do
projektowania domu pasywnego)

ok. 1500 m²

Zmierzona szczelność powietrza (n50 – wartość)

0,11/h

Wyniki
Zapotrzebowanie na energię cieplną

14 kWh/m² rocznie

Zapotrzebowanie na energię finalną do zasilania elektrycznego
(urządzenia domowe)

14,61 kWh/m² rocznie (2010)

Zużycie energii pierwotnej (łącznie z elektrycznością)

90 kWh/m² rocznie (bez energii
słonecznej, z energią słoneczną:
57 kWh/m² rocznie)

Równowartość w emisji CO2

11,65 ton CO2 rocznie

Koszty
Całkowity koszt budowy

2,55 mln EUR

Dofinansowanie

1 mln EUR (Wolny Kraj Saksonia)
750 000 EUR (Miasto Drezno)
235 000 EUR (społeczność Weixdorf )

Wnętrze hali sportowej
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Dobre praktyki w Saksonii
– Saksoński Przewodnik Energooszczędnej Renowacji
Budynków o Historycznym Znaczeniu
Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (SMI) opublikowało Saksoński Przewodnik Energooszczędnej Renowacji Budynków
o Historycznym Znaczeniu przeznaczony dla władz, właścicieli historycznych budynków, architektów oraz inżynierów. Przewodnik
ten został stworzony przez grupę ekspertów dowodzoną przez SMI
oraz inne ministerstwa, saksońską agencję energetyczną, uniwersytety, lokalne władze , stowarzyszenia, izby oraz instytucje. Stworzenie tego przewodnika jest jednym z działań opisanych w Saksońskim Planie Działania dla Energii i Klimatu.
Stare budynki stanowią większość zasobu budowlanego Saksonii.
Ponad dwie-trzecie budynków w regionie zbudowano przed 1948
rokiem, co stanowi również ponad 50% mieszkań w Saksonii. Na
nadchodzące dekady zapowiadany jest znaczny spadek populacji,
co będzie skutkować liczbą mieszkańców 3,0 mln w 2050, w porównaniu z 4,2 mln w 2006 roku. Pogorszy to już istniejący problem wolnych mieszkań w centrach miast. W świetle tych faktów
eksperci z powiązanych dziedzin szukali odpowiednich, konkretnych rozwiązań, które znaleźć się miały w przewodniku. Rozwiązania te powinny zapewnić osiągnięcie celów strategii związanych
z energetyką i klimatem oraz skupienie uwagi na ekonomicznych
priorytetach w celu zachowania dziedzictwa architektonicznego
Saksonii.

im. Ponadto, przewodnik w skrócie podsumowuje wyniki studium
pilotażowego, “Efektywna energetycznie renowacja budynków
o znaczeniu historycznym”, zlecona w imieniu SMI dla Saksońskiego
Planu Działania dla Energii i Klimatu.
Opracowano skalę oceny dla pięciu typów budynków, każdy o różnej charakterystyce energetycznej. Zarazem potencjał oszczędności energetycznej różnych działań i wpływ działań na budynki historyczne są uwzględnione w skali oceny. Tabela zapewnia właściwą
orientację dotyczącą możliwości zastosowania działań, które można zastosować bez wyraźnego zmieniania charakteru budynku.

Saksoński Przewodnik Energooszczędnej Renowacji
Budynków o Historycznym Znaczeniu

Przewodnik nie nakłada nowych lub dodatkowych wymogów
w kwestii energooszczędnej renowacji historycznych budynków,
lecz jedynie przedstawia porady oparte na istniejących przepisach
prawnych i technologii.
Średnie zużycie energii cieplnej w historycznym budynku Wilhelminian wynosi ponad 200 kWh/m² rocznie, co kontrastuje z domem pasywnym, który potrzebuje jedynie 15 kWh/m² rocznie.
Ulepszenie energetyki w historycznych budynkach wymaga całej
serii interwencji architektonicznych. Zwolennicy zachowania budynków w ich oryginalnym stanie uważają wynikające z tego zmiany za krytyczne.
W celu uniknięcia konfliktów, należy znaleźć rozwiązanie, które jest
zgodne z charakterem budynku historycznego a zarazem spełnia
aktualne wymogi natury ekonomicznej.
Na pierwszych stronach przewodnik wyjaśnia ramy prawne dla
Niemiec i Saksonii. Po tym następuje rozdział, który stanowi przegląd działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej
w budynkach historycznych w zakresie struktury budynku, HVAC
i źródeł energii odnawialnych oraz wymienia różne zagrożenia
w odniesieniu do możliwych uszkodzeń budynku i zapobiegania
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Izolacja fundamentów
Izolacja stropu najwyższej kondygnacji
Izolacja nad krokwiami
Izolacja ścian zewnętrznych (EIFS)
Izolacja ścian zewnętrznych z szalowaniem
Izolacja ścian zewnętrznych
z izolacyjną gładzią szpachlową
Izolacja wewnętrzna
Uszczelnienie (Przenikanie: 0,5/h – 0,3/h)
Demontaż okien/drzwi
Dodatkowe okna
Wentyalcja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Zwiększenie efektywności cieplnej instalacji
Użycie energii solarnej
Użycie fotowoltaiki
Ogrzewanie lokalne/sieciowe
z dużych elektrociepłowni
Ciepło z wód geotermalnych

© Professur für Bauphysik / Professur Denkmalpflege und Entwerfen (TU Dresden)
*COP Coefficient of Performance /Jahresnutzungsgrad

Energia główna (emisja CO2)
Koszty zużycia i energia		
Substancja
Wygląd

Skala oceny: potencjał oszczędności energetycznej
w porównaniu z wpływem na budynki historyczne

Więcej informacji:
Werner Sommer
Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Kultury
E-mail: werner.sommer@smul.sachsen.de
http://www.smi.sachsen.de/download/Bauen_
und_Wohnen/Handlunganleitung_Energetische_Sanierung.pdf
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Dobre praktyki w Smalandii
(Kalmar i Kronoberg)/Blekinge
– przykłady z regionu Kronoberg
Dobre praktyki: Limnologen
Streszczenie
Prywatna firma Midroc Property Development wybudowała 134 mieszkania w czterech
budynkach drewnianych na placu budowy o nazwie Limnologen w Vaxjo. Są one największymi nowopowstałymi drewnianymi budynkami mieszkalnymi w Szwecji.
Opis projektu
Projekt obejmuje 134 nowopowstałych mieszkań w czterech ośmiokondygnacyjnych budynkach o drewnianej ramie. Ich konstrukcja była przedmiotem badań wielu naukowców
i uczelni. W celu uniknięcia wilgoci w trakcie budowy, wzniesiono nad nimi wielkie namioty
na czas wznoszenia konstrukcji. Procedura okazała się być bardzo efektywna i została wykorzystana w innych projektach. Niskie zużycie energii w budynkach zostało osiągnięte
przez wysokie standardy izolacyjne o dobrej szczelności i rekuperacji ciepła. Systemy, które
zapewniają indywidualną informację zwrotną mieszkańcom także przyczyniły się do niskiego zużycia energii.
Rezultaty
Budynki ukończono w 2008 i 2009. Statystyki energetyczne dostępne na jesieni 2010
wykazały, że zużycie energii (przez sieć ciepłowniczą) w budynkach wynosiło około
69 kWh/m²/a, a zużycie energii elektrycznej wynosiło 9 kWh/m²/a. To udowodniło, że jak
dotychczas osiągnięto cele zużycia energii.
Następne kroki
Doświadczenie uzyskane w ramach tego projektu budowlanego i jego wstępne pozytywne wyniki są bardzo interesujące w odniesieniu do innych konstrukcji, więc domy są teraz
przedmiotem szczegółowych badań.

Zarys sytuacji
Energia zużywana w budynkach (za wyłączeniem prywatnych gospodarstw domowych) w formie ogrzewania, elektryczności
oraz wody gorącej odpowiada za około jedną trzecią całego zużycia energii w Växjö.
Istnieje olbrzymi potencjał zredukowania
ilości zużywanej energii. W Vaxjo, w związku z energią skupiono się przede wszystkim
na nowej konstrukcji, ale największy potencjał zredukowania zużycia energii kryje się
w istniejących zabudowaniach, ze względu
na fakt, że nowe budynki stanowią tylko
1-2% zabudowań rocznie. W Vaxjo, istnieje
długa tradycja wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, głównie drewna. Jednak konieczne jest zróżnicowanie odnawialnych źródeł energii. Źródła energii takie
jak słońce czy wiatr muszą zostać wprowadzone w szerszym zakresie.
Cele
Kilka projektów demonstracyjnych, obejmujących wzniesienie nowych budynków
i przedszkola, stawiają sobie za cel zgodność z nowymi specyfikacjami energetycznymi. To oznacza, że przewiduje się zużycie
energii około 35% niższe niż w przypadku
stosownych wskaźników krajowych. W kategoriach bezwzględnych oznacza to, że
standard zużycia dla mieszkań będzie musiał osiągnąć 85 kWh/m²/a dla ogrzewania
i 20 kWh/m²/a dla elektryczności.

Drewniane budynki w Limnologen, Växjö

Więcej informacji:
Anders Persson
Midroc Property
Development
Anders.persson@midroc.se
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Budynek wysokościowy w Portvakten, Växjö

Więcej informacji:

Dobre praktyki: Portvakten
Streszczenie
Na placach budowy pod nazwą Portvakten Północ i Południe
w Växjö, przedsiębiorstwo usług komunalnych i mieszkaniowych
Hyresbostäder i Växjö AB wybudowało 133 mieszkania, z których
64 znajduje się w budynkach pasywnych.
Opis projektu
Projekt obejmuje budowę 133 mieszkań w pięciu budynkach.
Trzy budynki pod nazwą Portvakten Północ zostały zbudowane
w latach 2005 i 2006. Niskie zużycie energii w budynkach zostało
osiągnięte poprzez wysokie standardy i dobrą szczelność oraz rekuperację ciepła. W celu wspomożenia mieszkańców w utrzymaniu
niskiego zużycia energii, w każdym mieszkaniu zainstalowano wyświetlacze prezentujące zużycie energii. W 2009 oddano do użytku
publicznego dwa budynki mieszkaniowe. Są one wyjątkowe pod
względem technologii – ośmiokondygnacyjne budynki pasywne
o ramie z drewna litego. Są one szczelne i podłączone do sieci ciepłowniczej z której korzystają w okresach szczytowego zapotrzebowania i dla ciepłej wody, ale oprócz tego wszelka niezbędna energia jest dostarczana z ciepła odzyskanego generowanego przez
mieszkańców, lampy i sprzęt. Budynki mieszkalne wyposażono
także w system odzyskiwania ciepła z wody ściekowej.
Rezultaty
Statystyki energetyczne dostępne na jesieni 2010 wykazały, że
roczne zużycie ogrzewania z sieci w Portvakten Północ (średnio dla
trzech budynków) wyniosło 65 kWh/m², a zużycie energii elektrycz-
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Kenneth Faaborg
Hyresbostäder i Växjö
Kenneth.faaborg
@hyresbostaderivaxjo.se

nej wyniosło 11 kWh/m². Chociaż Portvakten Północ i Portvakten
Południe miały takie same specyfikacje docelowe, to oczywiste
było, że rzeczywisty wynik będzie dużo lepszy w przypadku Portvakten Południe. Nie ma jeszcze ostatecznych wyników, ale spodziewane zużycie energii będzie wynosić około 40 kWh/m² dla
ogrzewania i ciepłej wody oraz 10 kWh/m² dla elektryczności.
Następne kroki
Portvakten Północ było pierwszym miejscem budowy w ramach
projektu SESAC będącego częścią Concerto, co oznacza, że wiele
technologii wykorzystywanych w tych domach zostało ulepszonych podczas wznoszenia innych budynków w Växjö. Domy pasywne w Portvakten South pokazały, że możliwe jest zróżnicowanie
myślenia w procesie budowy, fakt, który prawdopodobnie będzie
miał wpływ na planowanie urbanistyczne Växjö.

Dobre praktyki w regionie Emilia-Romania
– Nagrody w dziedzinach zrównoważonego rozwoju, domotyki i energii odnawialnej
oraz zwycięzca w roku 2010
Cele
Celem nagród jest promocja lokalnych inicjatyw w dziedzinie efektywności energetycznej
budynków poprzez tworzenie motywacji w postaci współzawodnictwa z nagrodami. Wybrane projekty zostaną umieszczone na interaktywnej mapie na stronie http://maps.ldpgis.
it/bioecolab/.
Podejście
Jury konkursu wybiera prace i projekty, które uwzględniają zasady budowy bioarchitektury,
inteligentnych budynków, zrównoważonego planowania urbanistycznego i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. Nagrody są wręczane za te budynki, które stanowią najlepszy
przykład tych podstawowych zasad w danej kategorii. Oprócz nagród, jury może także
poszczególnym projektom przyznać wyróżnienie.
Nagroda w dziedzinie zrównoważonego rozwoju może zostać przyznana zarówno za
nową konstrukcję, jak i za podniesienie standardu/modernizację istniejących budynków
w sektorze publicznym lub prywatnym. Przyznawana jest w trzech kategoriach:
1. Budynki nowe
2. Renowacja i/lub odnowienie budynku
3. Planowanie urbanistyczne
Nagroda w dziedzinie domotyki może zostać przyznana prywatnym i publicznym budynkom mieszkalnym , komercyjnym lub przemysłowym, nowowybudowanym, poddanym
renowacji lub modernizacji. Zwycięzcom wręczane są tablice informacyjne jako zaświadczenie otrzymanej przez budynek nagrody. Przyznanie i wręczenie nagród zwycięskim projektom odbywa się podczas corocznego Tygodnia Bioarchitektury i Domotyki w Modenie.

Zarys sytuacji
Nagrody w dziedzinie domotyki i zrównoważonego rozwoju, organizowane przez
Bioecolab i Laboratorium Domotyki w Modenie, po raz pierwszy przyznano w 2006 r.
Termin DOMOTYKA jest formą skróconą
słów DOMUS (łac. dom) oraz INFORMATYKA (nauka zajmująca się uzyskiwaniem,
przesyłaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i przedstawianiem informacji).
Obie nagrody służą wybraniu, rozpowszechnieniu i wyróżnieniu dobrych praktyk budowlanych, które stosują się do zasad
budowy bioarchitektury, inteligentnych
budynków, zrównoważonego planowania
urbanistycznego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Nagrody skierowane są do sfer indywidualnych i stowarzyszonych niezależnych przedsiębiorców budowlanych, biur technicznych, studiów architektonicznych, oraz biur
inżynierskich, tymczasowych konsorcjów
budowlanych i administracji publicznej.

Wyniki
Od roku 2006 udział w konkursie wzięły 174 projekty/prace, w tym 109 projektów w dziedzinie zrównoważonego budownictwa i planowania urbanistycznego oraz 65 projektów
w dziedzinie domotyki.

Domotyka
Technologia domotyki do zarządzania elektrycznymi i słonecznymi
instalacjami cieplnymi oparta jest na systemie magistrali KNX. Każde
mieszkanie wyposażone jest w dwa programowalne termostaty (strefa
dzienna i strefa nocna), które kontrolują podłogowe/ścienne/sufitowe
ogrzewanie i chłodzenie promiennikowe i posiadają czujnik wilgotności
i CO2, monitorujący odwilżenie i urządzenia do wymiany powietrza.
Sieć KNX pozwala na przekazanie informacji o faktycznym zapotrzebowaniu na energię poszczególnych mieszkań do centralnego systemu
ogrzewania, kontrolowanego przez programowalny sterownik logiczny (PLC).
Sterownik PLC centralnego układu ogrzewania kontroluje wszystkie
funkcje logiczne niezbędne do najlepszego zarządzania ciepłem wy-

twarzanym przez kolektory słoneczne, które podgrzewają najpierw
zbiornik wody użytkowej, a później zbiornik buforowy, w celu zapewnienia wody gorącej dla potrzeb instalacji ogrzewania promiennikowego podłogowego/ściennego/sufitowego.
Dwie pompy ciepła są wykorzystywane do czerpania niezbędnej
energii z ziemi, wykorzystywanej do podgrzewania zbiornika buforowego zimą i do schładzania zbiornika wody zimnej latem.
W lecie instalację można również ustawić na bezpośrednie zasilanie
promieniowego chłodzenia podłogowego, poprzez energię pobieraną spod ziemi, pominięcie i wyłączenie pomp ciepła (free-cooling),
a ciepła woda użytkowa wytwarzana jest przy użyciu kolektorów słonecznych.
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Zdobywca nagrody za rok 2010:
Remont zespołu mieszkań – Via Podgora, Bologna

Projekt pokazuje w jaki sposób można uzyskać znakomitą efektywność energetyczną a także odpowiednie zrównoważenie
ekonomiczne poprzez zastosowanie kryteriów zrównoważenia środowiskowego.
System instalacyjny budynku ma interesującą charakterystykę,
szczególnie ze względu na fakt, że zwrócono uwagę zarazem
na wydajność bryły (materiały, współczynnik przenikania ciepła U, minimalizacja mostków termicznych, itp.), jak i logiczne
zaplanowanie instalacji (układ geotermalny, ogrzewanie promiennnikowe). Architektura, w połączeniu z systemami domotyki, jest bardzo przyjazna dla użytkownika i umożliwia modyfikację kosztów bez narażenia na szwank jakości zarządzania
energią projektu zespołu mieszkań.

Interwencje w strukturę
Z punktu widzenia konstrukcji, piwnica i podłoga parteru są
zbudowane z płyt żelbetowych, a konstrukcja wsporcza składa
się z ramy prefabrykowanych paneli nośnych z belkami z drewna klejonego warstwowo. Podłogi wykonane są z paneli drewnianych, a dach z prefabrykowanych paneli drewnianych.
Budynek zaklasyfikowano do Klasy A w oparciu o system ClimateHouse (casaclima/KlimaHaus). Jeśli chodzi o ścisłość,
ogrzewanie wymaga 24,48 kWh/m²/a, co odpowiada 2,4 litra
benzyny/m²/a. W sumie 24 mieszkania zużywają tyle samo
energii, co pięć mieszkań zbudowanych w tradycyjny sposób.

Nagrodzony remont zespołu
mieszkań w Bolonii

Podsumowanie
Współczynnik przenikania ciepła U bryły budynku:
Ściany zewnętrzne

U = 0,18 W/m², przesunięcie fazowe = 13,22 h., współczynnik tłumienia = 0,17

Dach

U = 0,21 W/m², przesunięcie fazowe = 13,51 h., współczynnik tłumienia = 0,21

Ościeżnice

U = 0,9 W/m², z dwuszybowymi oknami niskoemisyjnymi

Strop nad piwnicą

U = 0,2 W/m²

Instalacje

1500 m sond geotermalnych (piętnaście sond o długości
100 m umieszczonych pod fundamentem płytowym),
Grzewczo-chłodząca elektryczna pompa ciepła o mocy
55 kW (Współczynniki efektywności: COP 4.5 – ERR 5),
Termiczne kolektory słoneczne, które pokrywają 66% domowego zapotrzebowania na ciepłą wodę,
Boiler o mocy 35 kW, który zaczyna działać dopiero w przypadku szczytowego zapotrzebowania na energię termiczną,

Więcej informacji:

Ogrzewanie podłogowe i sufitowe,
Indywidualnie sterowane systemy wentylacji z odzyskiem
ciepła o maksymalnej efektywności 70%.
Połączenie systemów instalacji zaowocowało ZEROWYMI
emisjami CO2 przy pełnej efektywności oraz sprawnością
energetyczną rzędu 14,37 kWh/m2/a (efektywność systemu przyczynia się do obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną do 1,4 litra benzyny/m²/a).
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Agencja Energetyki
i Zrównoważonego Rozwoju
w Modenie – AESS BIOECOLAB
E-mail: segreteria@bioecolab.it
www.bioecolab.it/premio_
sostenibilita.asp
http://www.aess-modena.it/

Dobre praktyki w Górnej Sabaudii
– Centrum Porad ws. Energii, Meythet
Centrum Porad ws. Energii, Meythet

Prioriterre, Centrum Porad ws. Energii Górnej Sabaudii, opracowało koncepcję posiadania
budynku pokazowego, który prezentuje w jaki sposób można zmienić swoje zachowanie
konsumpcyjne poprzez proste i praktyczne zasady w życiu codziennym. Wraz z miastem
Methet i innymi partnerami, Prioriterre pracowało nad stworzeniem budynku o wysokiej
efektywności, który stanie się nowym biurem stowarzyszenia – Maison pour la Plančte.
Maison pour la Plančte (dom dla planety) został opracowany przy wsparciu programu INTERREG IIIA Francji/Szwajcarii a wśród zaangażowanych stron znaleźli się Prioriterre, HEPIA
(szkoła inżynierska w Genewie), miasto Meythet, Rada Generalna Górnej Sabaudii, oraz kilku architektów, którzy pracowali nad koncepcją budynku o bardzo niskim zużyciu energii.
Szczególną uwagę zwrócono na ograniczone obciążenie dla środowiska przez materiały,
które wybrano ze względu na mniejsze zużycie energii związane z ich wyprodukowaniem,
mniejsze emisje gazów cieplarnianych i mniejsze zużycie metali ciężkich w procesie produkcji.
Prioriterre to jeden z pierwszych budynków użyteczności publicznej w Górnej Sabaudii,
który otrzyma znak MINERGIE-P-ECO® (szwajcarski certyfikat dla budynków o wysokiej
efektywności).
Koncepcja projektu obejmowała także zaprezentowanie możliwości wybudowania takiego budynku dla innych władz lub przedsiębiorstw. Budynek o powierzchni 700 m2 oparto
na bardzo prostych zasadach konstrukcyjnych przy zastosowaniu lokalnych materiałów
i sprzętu. Nie jest to prototyp, lecz raczej nadający się do powielenia budynek.

Więcej informacji:
Pierre Lormeau
Prioriterre
E-mail: pierre.lormeau@
prioriterre.org
www.maisonpourlaplanete.fr

Drewniana konstrukcja dachu Centrum Porad ws. Energii
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Panele fotowoltaiczne
na dachu Centrum
Porad ws. Energii

Budynek
Dach wentylowany

(U = 0,14 W/m2) lokalna stolarka budowlana na podłożu konstrukcji izolacyjnej wykonanej z celulozy
(50 kg/m3) i włókna drewnianego

Podłoga

(U = 0,18 W/m2) Podłoga z lokalnego drewna (37x4 cm), izolacja wdmuchiwaną celulozą (35 do 45 kg/m3)

Elewacja

(U = 0,098 W/m2) Szkielet z drewna lokalnego, izolacja włóknem drewnianym (3 kruszone warstwy)
i okładzina z płyty włókno-cementowej

Okna

(U = 0,9 W/m2) Rama drewniana i okna trzyszybowe (gaz: krypton)

Ochrona przeciwsłoneczna

Sterowany silnikiem daszek zorientowany względem słońca: umożliwia on zarządzanie zyskiem energii
słonecznej i tworzy dynamiczną izolację. Ta automatyczna funkcja zwiększa zyski energii ze źródeł naturalnych i umożliwia zrównoważoną dystrybucję światła

Wyposażenie
Ogrzewanie i chłodzenie

Geotermalna pompa cieplna (400 m horyzontalnych czujników geotermalnych) niskotemperaturowe
ogrzewanie podłogowe na dwóch piętrach

Wentylacja

Wymiennik ciepła o wysokiej efektywności (system dwustrumieniowy), który zapewnia odnowę powietrza, działa poprzez wymianę ciepła pomiędzy powietrzem wywiewanym i nawiewanym oraz umożliwia
odzyskiwanie ciepła w zimie i chłodzenie w lecie

Elektryczność

Fotowoltaiczne panele słoneczne o powierzchni 80 m2 dostarczają energię elektryczną pokrywającą
roczne zapotrzebowanie budynku (9000 kWh)

Oświetlenie

Oświetlenie światłem o niskim natężeniu (400 luksów na biurkach, 80 luksów dla instalacji ogólnej)

Zasilanie w wodę

Panele solarno-termiczne o powierzchni 3 m2 na dachu wykorzystywane do uzyskiwania wody ciepłej

Odzysk wody deszczowej

Woda deszczowa z dachu jest odzyskiwana do filtracji i zbiornika wodnego o pojemności 20 m3. Woda ta
jest wykorzystywana do podlewania roślin i spłukiwania toalet

Wyniki
Zapotrzebowanie na
energię cieplną

3 kWh/m² (ostateczne zapotrzebowania na energię) lub 2000 kWh rocznie

Ostateczne
zapotrzebowanie na
energię elektryczną
(urządzenia domowe)

8830 kWh/a lub 10 kWh/m2 SHON/a (powierzchni użytkowej netto rocznie)
(ostateczne zapotrzebowania na energię)

Zużycie energii pierwotnej
(w tym energia
elektryczna)

33,15 kWh/m² SHON/a (oświetlenie, ogrzewanie, urządzenia pomocnicze)

Zużycie energii pierwotnej
tylko do celów ogrzewania

1,73 kWh/m² SHON/a

Koszty
Całkowite koszty budowy

1,5 mln euro

Dofinansowanie

900 000 euro (fundusze publiczne – ADEME, miasto Meythet, Rada Generalna Górnej Sabaudii oraz
Conseil Régional Rhône Alpes)
200 000 euro (Patronat – patrz www.maisonpourlaplanete.fr)
400 000 euro (Miasto Meythet)
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Dobre praktyki na Dolnym Śląsku
– Dom energooszczędny w Smolcu

Na Dolnym Śląsku rośnie liczba budynków energooszczędnych i dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych. Co roku na terenie województwa dolnośląskiego organizowane są liczne imprezy, targi, seminaria poświęcone efektywności energetycznej w budownictwie.
Dobrym przykładem energooszczędnego budynku o wysokiej klasie energooszczędności
jest dom jednorodzinny w Smolcu pod Wrocławiem zbudowany według projektu pracowni architektonicznej Lipińscy Domy.

Dom energooszczędny w Smolcu

22

Projekt był opracowany we współpracy ze specjalistami z Instytutu Budynków Pasywnych
przy Narodowej Agencji Poszanowania Energii.
Jest to dom pasywny, który otrzymał certyfikat z Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt potwierdzający minimalne zapotrzebowanie na energię. Zapotrzebowanie to dla
budynków pasywnych wynosi ok. 15 kWh/m2/rok. Dom w Smolcu jest jedynym obiektem
w Polsce biorącym udział w Międzynarodowym Dniu Domów Pasywnych. Architektura budynku jest bardzo zbliżona do tradycyjnej architektury regionu. Dom ma kształt prostokąta
z dachem dwuspadowym.
Odpowiednie rozplanowanie i umieszczenie otworów okiennych pozwoliło na osiągnięcie
maksymalnych zysków związanych z nasłonecznieniem. Prawie cała południowa fasada
budynku jest przeszklona, co zapewnia zyski energetyczne od promieniowania słonecznego. Na południowej części dachu umieszczono kolektory słoneczne. Ze względu na nasłonecznienie i intensywność promieniowania słonecznego na Dolnym Śląsku rozwiązanie to
zapewni ok. 60% rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania wody użytkowej.
Gwarancję energooszczędności opisywanego budynku potwierdza certyfikat energetyczny nadany przez Instytut Budynków Pasywnych przy Narodowej Agencji Poszanowania
Energii. Zgodnie z tym certyfikatem zapotrzebowanie na energię budynku w Smolcu wynosi 13,7 kWh/m2/rok.
Inwestycja w budynek pasywny jest próbą spopularyzowania budownictwa energooszczędnego w regionie Dolnego Śląska. Dom pasywny Lipińskich jest obiektem pokazowo-dydaktycznym.

Dalsze informacje:
M&L Lipińscy Biuro Projektowe
Wrocław
E-mail: biuro@lipinscy.pl
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Efektywne
energetycznie
wytwarzanie
i dystrybucja
ciepła/energii
Punkt wyjścia i wyzwania

W szerokim zakresie regionów EnercitEE znajduje się kilka europejskich stref klimatycznych z różnymi zapotrzebowaniami na energię –
wysokie zapotrzebowanie na energię cieplną w Smalandii, Saksonii,
Górnej Sabaudii i Dolnym Śląsku w zimie i zwiększone zapotrzebowanie na energią chłodzącą ze względu na korzystanie z klimatyzatorów w regionie Emilia-Romania w lecie.
Ponadto, zapotrzebowanie na energię elektryczną nadal jest wysokie we
wszystkich regionach, ze względu na częste neutralizowanie oszczędności energii z produktów efektywnych energetycznie spowodowane
dodatkowymi urządzeniami elektrycznymi i zwiększoną powierzchnią
użytkową na osobę będącą wynikiem poprawy warunków życia.
Ciepło często nie jest generowane efektywnie, na przykład w przestarzałych zakładach grzewczych, które spalają paliwa kopalne, takie
jak węgiel brunatny, co powoduje wysokie emisje dwutlenku węgla.
Ogólną efektywność generowania ciepła można znacznie poprawić
poprzez połączenie energii cieplnej i elektrycznej (CHP/kogeneracja).
Kogeneracja jest ogólnie znana, jednak jej całkowity udział w większości krajów członkowskich Europy pozostaje niewielki. Powodem
tej sytuacji może być fakt, że istniejące zakłady ciepłownicze przynoszą zyski a dostawcy energii cieplnej obawiają się kosztów inwestycji.
Powinien zostać wprowadzony zestaw obowiązujących dyrektyw
wspierający krajowe, regionalne i lokalne strategie energetyczne
w ich dążeniach do zwiększenia udziału energii elektrycznej generowanej przez układy CHP. Powinien też zostać wprowadzony system
zachęt w postaci taryf gwarantowanych dla energii elektrycznej pochodzącej z układów CHP lub dofinansowania inwestycji CHP w celu
przyciągnięcia inwestorów i wspierania dalszej penetracji rynku.
Chłodzenie w lecie, szczególnie w Europie południowej, wymaga
dużych ilości energii elektrycznej, która często jest uzyskiwana
w elektrowniach spalających paliwa kopalne o niskiej efektywno-

ści całkowitej. Chłodzenie poprzez połączone wytwarzanie ciepła,
chłodzenia i energii elektrycznej (CHCP, zwane także trójgeneracją)
jest dostępne wyłącznie w niewielkiej liczbie sieci chłodniczych
w całej Europie. Jednak zwiększone zapotrzebowanie na chłodzenie w Europie, szczególnie w regionach południowych w lecie,
wymaga nowych innowacyjnych i efektywnych rozwiązań. CHCP/
trójgeneracja może pomóc w uniknięciu niepełnego wykorzystania energii cieplnej generowanej przez CHP w lecie. W tym celu
można zbudować sieć chłodniczą rozmieszczoną równolegle obok
sieci ciepłowniczej zaopatrującą budynki o największym zapotrzebowaniu na chłodzenie. Technologia CHCP wymaga do 30% mniej
energii pierwotnej niż elektryczne systemy chłodnicze sprężające
parę w standardowych urządzeniach klimatyzacyjnych.
Oprócz ko/trójgeneracji istnieją alternatywy dla spalania paliw kopalnych w celu uzyskania energii cieplnej i elektrycznej, takie jak wykorzystywanie energii cieplnej odzyskiwanej na terenach przemysłowych i w zakładach spalania odpadów, a także kilka źródeł energii
odnawialnej, takich jak systemy solarno-termiczne, odnawialne źródła energii z biogazu i biomasy. Skorzystanie z tych alternatyw pomoże zredukować zależność Europy od paliw kopalnych importowanych do celów wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.
Równocześnie modernizacja i wymiana istniejących sieci rurociągów
cieplnych i chłodniczych może doprowadzić do znacznych oszczędności energii. W rejonach, w których zaszła zmiana demograficzna,
a w szczególności w tych, w których zmniejszyła się liczba ludności,
demontaż sieci lub zapewnienie nowych zdecentralizowanych lokalnych sieci ciepłowniczych (mini-CHP) może stanowić rozwiązanie.
Mnogość czynników pokazuje, że w celu uzyskania efektywnej
energetycznie i zrównoważonej energii cieplnej i elektrycznej wymagane jest zintegrowane podejście, biorące pod uwagę paliwa,
całkowitą efektywność wytwarzania, rozmiar i dystrybucję.
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Zarys polityki regionalnej i lokalnej
Saksonia

nansowanie równolegle do innych krajowych programów dofinansowywania CHP.

Za ponad 40% ostatecznego zużycia energii w Niemczech odpowiedzialny jest sektor budowlany, a wyjątkowo wysoki udział mają w tym budynki zabytkowe
w Saksonii, które często wykorzystują przestarzałą technologię grzewczą i którym brak izolacji, co powoduje
większe zużycie energii. To wskazuje na pilną potrzebę
efektywnego energetycznie wytwarzania oraz dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej w Saksonii.
Centralne ogrzewanie w Saksonii, które jest zazwyczaj
produktem procesów CHP, odpowiada za 7,7% ostatecznego zużycia energii w Saksonii pośród wszystkich
nośników energii. Udział CHP jest znacznie wyższy niż
na terenie całych Niemiec (3,3%). Równocześnie energia w Saksonii jest często wytwarzana w sposób mało
efektywny i w procesach wykorzystujących węgiel. Duża
część energii elektrycznej jest na przykład wytwarzana
w dwóch dużych elektrowniach węglowych, które nie
wykorzystują lub wykorzystują w małym stopniu energię
cieplną dla celów centralnego ogrzewania.
Jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej (CHP) stało się ważnym elementem w krajowych i regionalnych planach dotyczących polityki energetycznej. Od 2002 roku pierwsza ustawa dotycząca CHP
(KWKG) wspiera energię elektryczną generowaną przez
CHP i zasilająca sieć publiczną. W 2009 roku wprowadzono ustawę dotyczącą CHP z poprawkami (KWKG 2009),
która rozszerzała dofinansowanie na elektryczność, którą zużywa sam jej producent oraz na budowę nowych
rurociągów w sieciach centralnego ogrzewania. Taryfy
gwarantowane dla energii elektrycznej są przyznawane
na dziesięć lat dla mniejszych zakładów i na sześć lat dla
większych. W przeciwieństwie do niemieckiej ustawy
dotyczącej energii odnawialnej (EEG), taryfy gwarantowane dla energii elektrycznej wytworzonej w procesach
CHP nie są zmniejszane z upływem lat.
Udział CHP w wytwarzaniu energii elektrycznej w Saksonii wynosił około 20% w 2006 roku – Wolny Kraj Saksonia stawia sobie za cel zwiększenie tego udziału do
30% do roku 2020. Z tego powodu promowanie CHP
stało się częścią wytycznych Saksonii dotyczących
energii i ochrony klimatu (RL EuK/2007): Efektywne
energetycznie zakłady, które wytwarzają energię cieplną i elektryczną są dofinansowywane jeżeli ich roczna efektywność użytkowa wynosi ponad 75%, a moc
cieplna jest mniejsza niż 5 MW. Saksonia oferuje dofi25

Ponadto wiele miast saksońskich uwzględniło efektywne energetycznie generowanie i dostarczanie energii
cieplnej w swoich lokalnych planach dotyczących
energii i ochrony klimatu.
Wspólna strategia obejmuje rozszerzenie istniejących
sieci ciepłowniczych w ostatnich latach w celu lepszego
wykorzystania CHP i wprowadzenia zarządzeń lokalnych
wymuszających przyłączenie do sieci ciepłowniczych
w obszarach zagospodarowania przestrzennego. Wytwarzanie i dostarczanie chłodzenia nie jest jeszcze powszechnie wykorzystywane w Saksonii. Istnieją jednak
pewne obiecujące pomysły dotyczące sposobu w jaki
ciepło z CHP, którego nie można wykorzystać w lecie,
można przetworzyć w chłód przy pomocy instalacji
absorpcyjnych, i dostarczać centralne chłodzenie dla
budynków komercyjnych oraz użytku publicznego w ramach oddzielnych sieci centralnego chłodzenia.

Smalandia (Kalmar
i Kronoberg)/ Blekinge
Energię cieplną i elektryczną generuje się już i produkuje w sposób bardzo efektywny w regionach Kalmar,
Kronoberg i Blekinge. W każdym z tych trzech regionów
istnieją strategie i plany działania w sprawach energii
i klimatu, które wskazują na CHP jako efektywne energetycznie rozwiązanie jeśli energia cieplna jest wytwarzana
w głównej mierze z biopaliw, takich jak biomasa stała,
odpady czy biogaz.
W związku z tym, że inwestycje w CHP muszą przynosić
zyski, zakład powinien mieć odpowiednie rozmiary, co
aktualnie oznacza minimalnie 5-7 MW dla energii cieplnej
z odpadów i biomasy stałej, oraz czas eksploatacji wynoszący ponad 3000 godzin rocznie. Biogazownie mogą być
mniej efektywne (od 0,3 MW) w związku z tym, że koszt
inwestycji nie jest aż tak wysoki. Jednakże w mniejszych
przedsiębiorstwach sektora przemysłowego, kogeneracja
nadal nie jest powszechnie wykorzystywana. Wyzwaniem
na przyszłość będzie poświęcenie uwagi tym mniejszym
gałęziom przemysłu. Kogeneracja zwiększa efektywność
z ok. 35-45% w elektrowni kondensacyjnej do produkcji
energii elektrycznej do ok. 80-90% jeżeli energia cieplna jest
wychwytywana w tym samym czasie. Przy wykorzystaniu
kondensatora spalin możliwe jest osiągnięcie nawet 100%.

Oprócz standardowej taryfy gwarantowanej dla energii elektrycznej dostarczanej do sieci, której cena wynosi od 0,04 do 0,08 euro/
kWh, istnieją także tzw. zielone certyfikaty, które dopłacają dodatkowo 0,02 do 0,04 euro/kWh, w zależności od rynku. Koszty produkcji
energii ze źródeł odnawialnych wahają się od 0,05 do 0,08 euro/kWh
dla wyżej wymienionych rozmiarów, więc inwestycję w normalnych
okolicznościach można uznać za dochodową. Jeżeli generowana
energia elektryczna jest też wykorzystywana na miejscu dla celów
własnych firmy, produkcja może być jeszcze bardziej opłacalna.
W trzech korporacjach celulozowo-papierniczych działają elektrownie, które w sumie wytwarzają razem 1 TWh/a. Inwestycje te
zostały poczynione na przestrzeni ostatnich pięciu lat w związku
z zielonymi certyfikatami, które będą obowiązywać około dwudziestu lat, co czyni je bardzo konkurencyjnymi na rynku. W przemyśle
leśnym doprowadziło to do zmiany sposobu myślenia: możliwe
jest dochodowe funkcjonowanie firmy zajmującej się zarówno gospodarką leśną, jak i energią.
Drugi duży sektor CHP obejmuje większe zakłady ciepłownicze,
z których sześć już działa, a powstają kolejne dwa, o całkowitej
mocy zainstalowanej 120-140 MW wytwarzające około 0,7 TWh/a.
Otrzymują także zielone certyfikaty.
Trzecim sektorem, niezbyt jeszcze wielkim, dla źródeł energii odnawialnej są inne gałęzie przemysłu. Dla rozmiarów mniejszych niż
5-7 MW energii cieplnej, poza systemem zielonych certyfikatów,
nadal istnieje potrzeba dotacji inwestycyjnych.
Najbardziej dochodowe są elektrownie, które wykorzystują odpady jako paliwo, jeśli użytkownik otrzymuje płatność za pozbycie się
odpadów. Oprócz tego jest to dobre źródło energii dla elektrowni.
Kolejnym sektorem, o którym należy tutaj wspomnieć jest chłodzenie wytworzone z energii cieplnej w oparciu o biomasę z chłodziarek absorpcyjnych. Jednak w chwili obecnej wyłącznie miasto Växjö
korzysta z tej technologii. Obecnie efektywność chłodzenia osiąga
3 MW, ale w przyszłości planowane jest osiągnięcie 25 MW. Zakłada
się, że w ciągu pięciu lat w regionie działać będzie trzy do pięciu
zakładów chłodniczych.

Emilia-Romania
Efektywność energetyczna wytwarzania i dystrybucji energii
cieplnej i elektrycznej jest bardzo istotną kwestią dla polityk energetycznych regionu Emilia-Romania. Jednym z najważniejszych
działań podjętych przez Emilia-Romania była readaptacja elektrowni termicznych. Zastąpienie wszystkich elektrowni bazujących na
paliwach kopalnych bardziej zaawansowanymi technologicznie
i wysoce efektywnymi (np. elektrownie wykorzystujące metan pracujące w cyklu skojarzonym), oraz zastosowanie tej technologii dla
nowych elektrowni – a także wykluczenie wykorzystania węgla –
doprowadziło do obniżenia emisji dwutlenku węgla o 30% (o 17
milionów ton CO2 mniej na przestrzeni ostatnich 10 lat). Zrezygnowano z elektrowni węglowych.

Dla celów budowy wysoce efektywnych elektrowni kogeneracyjnych, szczególnie w połączeniu z systemami sieci ciepłowniczych
i chłodniczych, nowy plan regionu Emilia-Romania podkreślił jego
zaangażowanie w dalsze propagowanie takich systemów (patrz Decyzja Zgromadzenia Ustawodawczego 156/08 i Dyrektywa 2004/8/
WE w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii, wdrożona
we Włoszech na mocy Dekretu Ustawodawczego 20/2007). Region
szczególnie skupia się na małych i średnich zakładach, mając na
celu poprawę efektywności regionalnej sieci energetycznej oraz
ogólnej efektywności.
Rozwój kogeneracji i trójgeneracji jest silnie związany ze stworzeniem sieci ciepłowniczych oraz ogrzewania sąsiedzkiego, które
umożliwia optymalizację wykorzystania energii cieplnej wytwarzanej przez systemy kogeneracyjne.
Obecnie sieci ciepłownicze są dość rozpowszechnione w regionie,
który zajmuje trzecie miejsce we Włoszech za Lombardią i Piemontem dzięki rozszerzeniu sieci ciepłowniczych do ponad 26 elektrowni, dystrybuujących ok. 1,2 mln MWh energii cieplnej (równowartość ok. 103 ktoe), i ponad 35 mln m3 budynków ogrzewanych
z sieci ciepłowniczej. Większość sieci jest zarządzana przez lokalne
firmy użyteczności publicznej działające w regionie, między innymi
trzy większe firmy: HERA Group, IREN oraz AIMAG.
W okresie trzech lat pomiędzy 2011 a 2013, plany obejmują rozszerzenie sieci do całkowitej długości ok. 35 km i zwiększenie obsługiwanej objętości do ok. 5,2 mln m3, co odpowiada ilości 166 000
MWh/a dystrybuowanej energii cieplnej.
W końcu rozpowszechnienie się rozproszonego wytwarzania
energii elektrycznej pociągnąć musi za sobą przystosowanie sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych, które będą musiały ewoluować
w kierunku koncepcji Smart Grid, zdolnej zagwarantować odpowiedni dostęp do sieci i niezawodne oraz efektywne zarządzanie
przepływami energii, jednocześnie gwarantując niezbędne dostawy energii.

Haute-Savoie
Loi d’orientation (prawo ramowe) z lipca 2005 dotyczące energii
i późniejszy pakiet ustaw Grenelle środowiska naturalnego (Grenelle de l’Environnement) oparte są na międzynarodowych celach
wyznaczonych przez Protokół z Kioto i europejską politykę energetyczną.
Po Grenelle nastąpiło utworzenie funduszu cieplnego (le fonds
chaleur). To pozwala na finansowanie projektów pilotażowych
związanych z sieciami ciepłowniczymi.
Od ponad 90 lat część produkowanej energii elektrycznej w Górnej
Sabaudii pochodzi z elektrowni wodnych. Obecnie hydroenergia
stanowi ok 1/3 całej energii ze źródeł odnawialnych w regionie.
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Oprócz istniejących 28 instalacji o efektywności >4,5 MW, jest też
wiele piko hydroelektrowni. Studium piko potencjału wytwarzania
elektryczności ze źródeł wodnych o mocy poniżej 5 kW zostanie
zapoczątkowane w 2011 lub 2012 roku.
Drewno także stanowi tradycyjne odnawialne źródło energii,
i stanowi 2/3, tj. 1 395 600 MWh energii produkowanej lokalnie.
Energia słoneczna i biogazowa rozwijają się w regionie od 15 lat
i stanowią 1% produkcji. Wykorzystanie biogazu w Górnej Sabaudii rozwija się dużo silniej, ze względu na to, że w ciągu ostatnich
paru lat Rada Generalna Górnej Sabaudii dofinansowywała tego
typu instalacje.
Na poziomie lokalnym zarządzanie sieciami średniego i niskiego
napięcia jest przydzielone SYANE (Konsorcjum Departamentu Górnej Sabaudii). W ramach swoich kompetencji/umiejętności, SYANE
prowadzi działania rozwijające dobre praktyki w dziedzinie zarządzania energią. SYANE uczestniczy w finansowaniu części zakładów
produkujących energię ze źródeł odnawialnych partnerów swoich
samorządów lokalnych lub pomaga finansować elektryfikację odległych rejonów przy pomocy instalacji fotowoltaicznych. SYANE
udostępnił także audyt energetyczne dla budynków użyteczności
publicznej i audyt oświetlenia publicznego. ADEME finansuje 70%
tych dwóch rodzajów audytów.

Dolny Śląsk
Celem Polski określonym w Polityce energetycznej Polski do 2030
roku jest osiągnięcie zero energetycznego wzrostu gospodarczego
i podnoszenie efektywności wykorzystania energii. Jednym z celów szczegółowych w tym zakresie jest osiągnięcie do roku 2020
dwukrotnego wzrostu produkcji energii elektrycznej wytwarzanej
w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r.
Działaniem, które ma wesprzeć realizację tego celu jest stymulowanie rozwoju produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu
poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem kogeneracji ze
źródeł poniżej 1 MW oraz poprzez stosowną politykę gmin.
Polityka energetyczna Polski podkreśla znaczenie energetyki w wymiarze lokalnym. Najważniejszym elementem krajowej polityki
energetycznej realizowanym na poziomie regionalnym i lokalnym
jest wykorzystanie lokalnego potencjału do rozwoju energetyki odnawialnej, w tym do produkcji skojarzonej. Planuje się także
zwiększenie wykorzystania technologii kogeneracji, jako korzystnej
alternatywy dla zasilania systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię.
Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2004/8/WE Polska wprowadziła do stosowania system wsparcia dla produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Jednym z ważniejszych elementów
systemu jest określony w ustawie Prawo energetyczne obowiązek

27

operatorów sieci elektroenergetycznych, polegający na priorytetowym udostępnianiu sieci dla energii z OZE i z kogeneracji.
Istotne jest również wsparcie finansowe dla inwestycji w kogenerację. Przykładowo w latach 2005–2009 inwestycje w energetykę
słoneczną, wiatrową, z biomasy i biogazu oraz w wysokosprawną
kogenerację finansowane były m.in. przez Ekofundusz. Obecnie założenia wsparcia inwestycji w kogenerację zostały przedstawione
w Krajowym Planie Działania na rzecz Odnawialnych Źródeł Energii.
Zaplanowano wsparcie finansowe dla:
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
		
w skojarzeniu przy użyciu biomasy
		
(źródła o mocy poniżej 3 MW),
wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła
		
z wykorzystaniem biogazu powstałego
		
w procesach odprowadzania lub oczyszczania
		
ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych
		
i zwierzęcych,
wysokosprawnej kogeneracji bez użycia biomasy.
Wsparcie rozwoju wykorzystania energii odnawialnej w ciepłownictwie (w tym odnoszące się do kogeneracji) realizowane jest
dzięki Regionalnym Programom Operacyjnym, funkcjonującym
na poziomie województw. Wśród zadań objętych wsparciem
określono m.in. budowę i przebudowę źródeł ciepłowniczych na
instalacje kogeneracyjne, w tym z wykorzystaniem źródeł energii
odnawialnej. Wśród beneficjentów objętych wsparciem znajdują
się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
posiadające osobowość prawną, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których
większość udziałów lub akcji posiada samorząd.
W województwie dolnośląskim wsparcie kogeneracji odbywa
się w ramach działania 5.1 Odnawialne źródła energii. Wsparciu
podlegają inwestycje związane z wytwarzaniem energii cieplnej
i elektrycznej w kogeneracji oraz rozbudową ciepłowni i sieci
dystrybucji ciepła. Preferowane będą inwestycje wykorzystujące
odnawialne źródła energii (np. biomasa, energia geotermalna),
a w szczególności te, które przestawiają się z paliw w formie ropy,
gazu lub węgla na odnawialne źródła energii. Realizacja działania będzie promować likwidację indywidualnych źródeł ciepła
będących emitentami tzw. niskiej emisji na rzecz systemowych
rozwiązań kogeneracyjnych. W szczególności obejmie następujące zadania:
budowę, modernizację jednostek wytwarzania energii
		
ze źródeł odnawialnych opartych o energię
		
wodną (w tym geotermalną) oraz biomasę;
budowę, modernizację ciepłowni wraz z ich
		
niezbędnym wyposażeniem;
inwestycje w zakresie produkcji ciepła i energii
		
elektrycznej w układzie kogeneracji wysokiej
		
efektywności zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE;
budowę, modernizację sieci dystrybucji ciepła.

Dobre praktyki w Saksonii
– Sieci ciepłownicze/chłodnicze
w Dreźnie i Chemnitz
W Dreźnie lokalny dostawca energii DREWAG zarządza siecią chłodniczą, która działa
w oparciu o sprawdzoną sieć ciepłowniczą. Ciepło jest generowane przez trzy efektywne
energetycznie zakłady kogeneracyjne (wykorzystujące gaz naturalny), które dostarczają je
do sieci ciepłowniczej i dalej do konsumenta. Jeśli istnieje taka potrzeba, chłodziarki absorpcyjne przetwarzają ciepło w chłód (aktualnie 27 obiektów z połączonym obciążeniem
cieplnym równym 20 MW).
Systemy chłodzenia znanych budynków, takich jak Opera Sempera, Pałac Drezdeński, Taschenbergpalais czy biblioteka uniwersytecka, działają w taki sposób. Ze względu na fakt,
że eksploatacja chłodziarek absorpcyjnych jest droższa niż chłodziarek kompresyjnych
o podobnej efektywności chłodniczej, dostawca energii oferuje konsumentom ciepło w lecie w cenie niższej jako zachętę. W celu sprostania zapotrzebowaniu na chłodzenie w lecie
można włączyć maszyny chłodzące kompresyjnie.

Dalsze informacje:
Reinhard Niespor
DREWAG
E-mail: Reinhard_Niespor@
drewag.de
www.drewag.de

Sieć ciepłownicza w Dreźnie (czerwone linie) z obszarami aktualnie ogrzewanymi z sieci ciepłowniczej
zaznaczonymi ciemnożółtym kolorem
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Przechowywanie schłodzonej wody w Chemnitz
Rosnąca liczba gorących okresów letnich oraz podłączonych odbiorców może zaowocować bardzo wysokimi obciążeniami sieci. W związku z tym efektywność chłodnicza centralnego zakładu musi często być zwiększana. Dobrym rozwiązaniem dla tego celu jest
zorganizowanie zbiorników schłodzonej wody o znacznych rozmiarach. W Chemnitz, trzecim co do wielkości miastem w Saksonii, został w 2006 r. zbudowany pierwszy zbiornik
wody schłodzonej na dużą skalę w ramach istniejącej sieci chłodniczej, z chłodziarkami
absorpcyjnymi o temperaturach wlotowych wody zimnej od 4 do 8 °C. Zbiornik wody ma
pojemność 3500 m³ – w momencie budowy jest to największy zbiornik w Niemczech.
Zbiornik wody chłodzonej może wykorzystywać ok. 2 GWh nadwyżki ciepła z elektrociepłowni rocznie. Podobnie, 150 MWh energii elektrycznej może być wykorzystywane gdzie
indziej, co pozwala uniknąć emisji 153 ton CO2 rocznie.

Dalsze informacje:
Thomas Göschel
E-mail: thomas.goeschel@
eins-energie.de
http://eins-energie.de/
http://www.tu-chemnitz.de/~tur/
ks2/pilotpr_ks.htm

Pobór i zrzut wody (rozdzielacze, dystrybutory)
Połączenie systemowe, rury
Dach (lekka konstrukcja, GRP)
Gaz ochronny (azot)
Ściana (przyśrubowane
segmenty stalowe)
Izolacja termiczna
Pokrycie (płyty metalowe)
Wewnętrzna konstrukcja
nośna (stal)

Izolacja termiczna
Fundament (beton)
Fundament (pale)
Przekrój zbiornika wody schłodzonej w Chemnitz
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Dobre praktyki w Saksonii
– Wymiana ciepła z wody ściekowej

Ciepło ze ścieków i wód płynących
Efektywne wykorzystanie istniejących lokalnych źródeł energii, takich jak ciepło ze ścieków,
jest jedną z możliwości osiągnięcia celów związanych z oszczędnością energii i zmniejszeniem emisji CO2, propagowaniem zdecentralizowanego dostarczania energii, oraz wniesienia wkładu do lokalnej wartości dodanej.
W małym mieście Kamenz firma pod nazwą energie consult sachsen-ost GmbH stworzyła
wymiennik ciepła, który jest opłacalny zarówno w kwestii jego produkcji, jak i działania,
i może być instalowany w istniejących systemach kanalizacji ściekowej. Wymiennik ciepła
został zainstalowany w kanale ściekowym w Kamenz w 2005 r. Wraz z 90 kW pompą ciepła
dostarcza ciepło dla pobliskiego kompleksu budynków, składającego się z 430 m² przestrzeni biurowej, 928 m² warsztatów produkcyjnych, przestrzeni magazynowych, oraz 260 m²
mieszkań. Ciepło dostarczane przez wymiennik ciepła może zastępować wykorzystywany
wcześniej bojler, ogrzewany olejem.

Prace budowlane, rzeka Haselbach
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Pompa cieplna i wymiennik ciepła

Temperatura wody ściekowej wynosi pomiędzy 3 a 8 °C.
W celu sprostania zapotrzebowaniom szczytowym
w okresie zimowym można włączyć bojler olejowy,
ale nawet przy temperaturach zimowych -16 °C, nowy
system może stanowić niezawodne źródło ciepła. Olej
opałowy został zastąpiony w 98%, co doprowadziło do
redukcji emisji CO2 o 25 ton rocznie. Możliwe jest zaoszczędzenie ok. 70% kosztów ogrzewania w skali roku.
Ponadto, wymiennik ciepła w kanale ściekowym nie potrzebował żadnych prac konserwacyjnych od 2008 r.
Pomysł generowania ciepła ze ścieków został dalej
rozwinięty i rozszerzony w podobnych obszarach zastosowań. W wiosce Haselbachtal zapotrzebowanie na
ciepło budynku mieszkalnego/komercyjnego jest pokrywane przez wymiennik ciepła zainstalowany w przyległej małej rzece, Haselbach. Efektywność odprowadzenia ciepła wynosi 20 kW przy temperaturze wody
w rzece równej 4 °C. Jedynie w czasie kilku szczytowych
dni zimy włączany jest bojler olejowy.

Dalsze informacje:
Lutz Gerstenberger
energie consult sachsen-ost GmbH
E-mail: info@ecs-o.de
www.ecs-o.de
Właz z wlotem na rurę ściekową
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Dobre praktyki w Smalandii (Kalmar i Kronoberg)/
Blekinge – Efektywne partnerstwa w łańcuchach dostaw:
wspólne opracowanie bojlerów do spalania biomasy
Streszczenie
E.ON Värme Sverige AB jest największą firmą prywatną w Szwecji na rynku sieci ciepłowniczych. W południowo-wschodniej Szwecji E.ON prowadzi około dziesięciu zakładów/sieci
ciepłowniczych, które zasilane są biopaliwami, takimi jak zrębki drzewne, brykiet i pellety.
E.ON Värme Sverige AB zatrudnia 25 pracowników w południowo-wschodniej Szwecji, którzy zajmują się siecią ciepłowniczą.
Osby Parca to producent bojlerów do spalanie paliwa stałego od kilkuset kW aż do 16 MW,
a także kotłów olejowych, gazowych i elektrycznych.
Zarys sytuacji
Współpraca pomiędzy Osby Parca i E.ON Värme Sverige AB rozpoczęła się ok. 1997-1998 r.,
kiedy firma E.ON poszukiwała kotłów do spalania biomasy w przystępnej cenie, których
konstrukcja byłaby prosta i łatwa w obsłudze, do wykorzystania w sieciach ciepłowniczych
na małą skalę. Rozpoczęli dalszy rozwój jednego z istniejących kotłów firmy Osby Parca
w celu stworzenia instalacji o dobrej efektywności w przystępnej cenie.

Kotły na biomasę
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Dalsze informacje:
Erik Blomgren
Agencja Energetyczna
Południowo-wschodniej
Szwecji
E-mail: erik.blomgren@
energikontorsydost.se

Cele
Celem tego projektu było stworzenie efektywniejszego kotła w atrakcyjniejszej cenie, co
doprowadziłoby do zwiększenia liczby małych zakładów ciepłowniczych w regionie. Aby
być w stanie przedstawić dobre oferty przetargowe dla sieci ciepłowniczych w mniejszych
miastach i większych wsiach, cena musi być obniżona przy jednoczesnym zachowaniu dobrych osiągów i wysokiej efektywności.
Ulepszone kotły zwiększyłyby sprzedaż dla Osby Parca, a także umożliwiłyby E.ON składanie atrakcyjnych ofert przetargowych w mniejszych wsiach.
Opis projektu
Jeden z kotłów został przeprojektowany. Proces budowy oraz kocioł zostały uproszczone
i rozpoczęto testy w jednej z sieci ciepłowniczych E.ON. Po precyzyjnym dostrojeniu większych części kotła, zaczęto uzyskiwać coraz lepsze osiągi, aż w końcu współpracę skupiono na stworzeniu łatwego w użyciu układu sterowania. Celem było stworzenie systemu,
który technicy obsługujący kocioł mogliby zrozumieć i korzystać z niego bez problemu.
Po precyzyjnym dostrojeniu innowacje okazały się być sukcesem, a stworzony układ sterowania jest dziś wykorzystywany w wielu kotłach. Projekt kotłów został dalej rozwinięty
i ulepszony.
Wyniki
Najważniejszym czynnikiem sukcesu dla tego wspólnego działania była wola do osiągnięcia wspólnego celu, którym był lepszy kocioł do biomasy, zarówno pod względem niższej
ceny, jak i lepszych osiągów spalania. Podczas współpracy obaj partnerzy mieli odwagę
sprawdzić nowe pomysły i poddać je ocenie, nawet jeśli na temat konkretnych problemów
opinie były różne. Bardzo ważne było także dostrzeganie możliwości zamiast problemów,
i otwartość na dyskusję w każdym momencie.
Stworzenie lepszych kotłów o cenie, która jest bardzo atrakcyjna dla małych instalacji/sieci
ciepłowniczych wytworzyła możliwości zainstalowania sieci ciepłowniczych w miejscach,
gdzie zainstalowanie tradycyjnych kotłów byłoby zbyt drogie, co stanowi znaczną poprawę dla środowiska lokalnego niewielkich wsi.
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Dobre praktyki w Smalandii (Kalmar i Kronoberg)/Blekinge – VEAB: Elektrownia Sandvik

VEAB – 95% biopaliwa
Växjö Energi AB jest głównym dostawcą ciepła, elektryczności i chłodzenia w regionie Kronoberg. Jego elektrownia w Växjö, elektrownia Sandvik, to obiekt, który dostarcza ogrzewanie, kogenerowaną energię elektryczną i chłodzenie do sieci odbiorców. W ciągu ostatnich
25 lat wykorzystanie oleju do tej produkcji zostało zmniejszone ze 100% do 5%, a większość surowców wykorzystywanych do produkcji energii tworzą pozostałości po wycince
z obszarów wyrębów, kora, ścinka drzewna i torf. W rezultacie prawie całkowitego uniezależnienia się od oleju, VEAB zastąpiło 85,500 m³/rok oleju, redukując swoje emisje CO2 o 249
tysięcy ton.
Sieci ciepłownicze, kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej (CHP) oraz sieci
chłodnicze
Sieć ciepłownicza to inteligentna i przyjazna środowisku alternatywa dla indywidualnego
ogrzewania domów, szkół, oraz innych lokalizacji. Ponad połowa ogrzewania w Szwecji pochodzi z sieci ciepłowniczych. Sieć ciepłownicza leży w sercu energii lokalnej, w związku
z tym, że może wykorzystywać zasoby, które w innym przypadku zostałyby stracone – takie
jak pozostałości z wyrębu.
Jednoczesną produkcję energii elektrycznej z energią cieplną dla sieci ciepłowniczych nazywa się kogeneracją (CHP). CHP jest bardziej efektywna i przyjazna dla środowiska niż inne
formy generowania, jako że dostarcza zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej. Jedna
trzecia energii produkowanej w Växjö to elektryczność, a dwie trzecie to ciepło. W związku
z tym, że sieci elektryczne w Północnej Europie są ze sobą połączone, to oznacza to, że im
więcej CHP jest produkowane w Växjö, tym mniejsze jest zapotrzebowanie na import elektryczności produkowanej głównie z paliw kopalnych, takich jak węgiel i olej.
Sieci chłodnicze działają na tej samej zasadzie jak sieci ciepłownicze, z tym że zamiast ciepła dostarczają chłód. Centralny przyjazny środowisku zakład wykonuje tę pracę w miejsce
ogromnej ilości małych układów chłodzących lub klimatyzatorów. Zimno może być uzyskane bezkosztowo jeśli możliwe jest jego czerpanie z wód jeziora w oddzielnych sieciach
z wodą zimną. Może ono być jednak także, jak to ma miejsce w przypadku zakładu VEAB Sandvik, produkowane z absorbowania chłodu z powracającej wody gorącej sieci ciepłowniczej.
Jak to działa?
Woda ciepła jest odprowadzana z zakładu Sandvik do domów za pośrednictwem rurociągów sieci ciepłowniczej. Domowa podstacja ciepłownicza ma dwa wymienniki ciepła,
które doprowadzają gorącą wodę do domowego systemu ogrzewania i ciepłej wody kranowej. Woda jest przepompowywana przez zamknięty system i ogrzewa dom. Schłodzona
woda wraca do zakładu, częściowo prosto do kotła w celu ponownego podgrzania, a częściowo do agregatu chłodzącego, który produkuje wodę zimną poprzez procesy absorpcji,
a która później zostaje dostarczona rurociągiem chłodniczym do agregatów chłodzących
oraz klimatyzacyjnych.

Dalsze informacje:
Hans Gulliksson
Agencja Energetyczna
Południowo-Wschodniej
Szwecji
E-mail: hans.gulliksson@
energikontorsydost.se
Lars Ehrlén
VEAB
E-mail: lars.ehrlen@veab.se
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System sieci ciepłowniczej/chłodniczej

Przepływ sieci ciepłowniczej
Woda jest podgrzewana, prawie wyłącznie przy użyciu biopaliw, w kotle. Para z kotła jest
następnie przekazywana do turbiny parowej, gdzie jest przekształcana w energię mechaniczną. Turbina składa się z dwóch modułów, które razem napędzają pojedynczy generator
poprzez swoje własne osie. Para początkowo ma ciśnienie 140 bar i temperaturę 540 °C.
W generatorze energia z pracy mechanicznej (przy szybkości 1500 obrotów na minutę) jest
przekształcana na energię elektryczną. Kiedy para z turbiny trafia do kondensatora turbiny,
zostaje schłodzona do wody, która może być wykorzystana dla celów sieci ciepłowniczej.
Gazy spalinowe z kotła są oddzielane od pary i odprowadzane do komory oczyszczającej
spaliny, ograniczając i filtrując szkodliwe cząsteczki z gazu zanim zostanie on uwolniony
do atmosfery.
Woda ciepła wykorzystywana w systemie sieci ciepłowniczej jest przekazywana do akumulatora ciepła, gdzie jest przechowywana na wypadek obciążenia szczytowego. Akumulator
pełni także funkcję zbiornika wyrównawczego, który wyrównuje wahania objętościowe
w obrębie sieci i oddziaływuje na sieć ciśnieniem o wysokości słupa cieczy ok. 58 m (5,8 bar).
Poprzez rozległą sieć rurociągów ciepłowniczych woda jest następnie przepompowywana
przez sieć, krążąc nieprzerwanie pomiędzy zakładem Sandvik i odbiorcami. Woda ciepła
dostarcza ciepło odbiorcom, a schładzana woda powraca do elektrowni CHP.
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Dobre praktyki w regionie Emilia-Romania
– Elektrociepłownia kogeneracyjna wykorzystująca biomasę

Zarys sytuacji
Projekt polega na skonstruowaniu biogazowni produkującej energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, o mocy 1 000 kW, oraz produkującej ustabilizowane bezzapachowe pozostałości biologiczne,
które mogą być wykorzystane jako efektywny nawóz dla celów
użytków rolnych. Biogazownia zlokalizowana jest na ziemi należącej
do Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, której siedziba znajduje się
w San Lazzaro di Savena (BO), a obiekty w Codigoro (FE) (Fot. 20).

(działanie bakterii beztlenowych) w zbiorniku zamkniętym, bez
oddziaływania na środowisko. Zawiera on pewne ilości składników
nawozowych, takich jak azot, fosfor i potas, wzbogacone wysoką
zawartością kwasów huminowych i węglem bez zanieczyszczeń.
Do zasilania biogazowni wykorzystywane są następujące materiały:

		
		
		

Opis
Biogazownię zaprojektowano z zamiarem nieprzerwanej regularnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, przekształcającej bezwartościowe lub niskiej wartości produkty uboczne.
		

		
		
		

Biogazownia jest częścią działalności spółdzielni rolniczej i wykorzystuje pozostałości roślinne z produkcji owoców i warzyw
w puszkach. Ponadto frakcja organiczna pozostająca po fermentacji, bezzapachowa i w całości ustabilizowana, może być wykorzystywana jako użyźniacz glebowy do nawożenia ziemi produkcyjnej.
Ustabilizowany produkt jest wynikiem fermentacji beztlenowej
		

		
		
		

Produkty uboczne i pozostałości procesów produkcji
konserw: stałe lub półstałe produkty uboczne
z przetwarzania grochu (czerwiec)
i przetwarzania owoców, pomidorów i fasoli
(inne miesiące);
Osad wstępny i wtórny z oczyszczalni ścieków:
pochodzący z wstępnego przetwarzania (osad
wstępny) i z procesu oczyszczania
(osad wtórny) ze zrzutów wody
z oczyszczalni ścieków;
Kiszonka z kukurydzy: produkt roślinny stały uzyskiwany
z pociętych roślin kukurydzy po osiągnięciu
przez nie dojrzałości woskowej; pochodzi
z uprawy ziemi dostępnej dla Spółdzielni.

Opis cyklu produkcji

Różne odpady
Osady z oczyszczalni ścieków
Rośliny energetyczne

Energia elektryczna

Generator

Energia cieplna

Biogaz
Mieszanie
(2 dni)

Hydroliza
(5 dni)

Trawienie
(25 dni)
Przetrawiony

Część płynna materiału po przetrawieniu

Odwadnianie/
Oszuszanie

Materiał suchy po
przetrawieniu (nawóz)
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Fermentacja beztlenowa i biogaz
Fermentacja beztlenowa odbywa się w dwóch jednakowych fermentatorach działających w mezofilnym zakresie temperatur
(ok. 40 °C). Fermentatory te znajdują się w całości nad powierzchnią
ziemi i są idealnie szczelne. Z zewnątrz została zastosowana izolacja. Materiał hydrolizowany, wraz z ponownie wprowadzanym do
obiegu osadem beztlenowym są umieszczane w reaktorze i przechowywane we właściwej temperaturze dzięki ciepłu uzyskiwanemu z wody chłodzącej kogeneratory. Biomasa pozostaje wewnątrz
fermentatorów przez okres wystarczający do zajścia całkowitej metanogenezy. Osady stałe są wyjmowane i ponownie przetwarzane
w hydrolizerze w celu poprawienia efektywności. Wytwarzany biogaz jest przetwarzany w celu zredukowania śladowych ilości siarki
i zanieczyszczeń.
Nawozy
Materiał z fermentatora jest transportowany w celu dehydracji (separacja stałych/płynnych) i następującego etapu suszenia (suszenie fluidyzacyjne). Po wysuszeniu go do 50% wilgotności zostanie
użyty do nawożenia i innych zastosowań rolniczych. Zakład pozwala na uzyskanie stabilizowanego nawozu organicznego, który
może być wykorzystywany zarówno do upraw organicznych jak
i tradycyjnych.
Kogeneracja
Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej jest osiągane
poprzez spalanie w silniku ośmiocylindrowym, co daje ponad 40%
biogazu produkowanego na etapie fermentacji beztlenowej. Przed

spalaniem biogaz jest oczyszczany i odwilżany. Energia elektryczna wytwarzana w VT (400 V) jest podwyższana do MT (15000 V)
i przesyłana do sieci dystrybucji Enel. Ciepło z gazu wycofanego,
procesu chłodzenia i płynów chłodzących. System automatyzacji
i zarządzania został zainstalowany w dyspozytorni, zaprojektowany
w celu umożliwienia monitorowania przebiegu procesu i kontroli
wszystkich parametrów procesu przetwarzania.
Bilans energetyczny
Biogaz produkowany jest z fermentacji beztlenowej biomasy,
a później wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Zakład wykorzystuje część energii cieplnej i elektrycznej do
procesu. Nadwyżka energii elektrycznej jest przesyłana do sieci
elektrycznej, a nadwyżka energii cieplnej jest wykorzystywana do
innych celów produkcyjnych.
Ilość biogazu, który można uzyskać zależna jest od jakości dostarczonej biomasy. Objętość gazu została oszacowana na 12 000 Nm³
dziennie przy mocy kalorycznej 5,8 kWh/Nm³. Uzyskany biogaz
jest wykorzystywany w kogeneracji, dostarczając energię w ilości
69 600 kWh/dzień, co odpowiada mocy 2900 kW.
Średnia produkcja została oszacowana następująco:
Energia elektryczna 25 MWh/dzień
Energia cieplna 30.6 MWh/dzień;
Energia rozproszona 14 MWh/dzień.

Elektrociepłownia kogeneracyjna wykorzystująca biomasę

Dalsze informacje:
Stefano Valentini
ASTER
E-mail: stefano.valentini@aster.it
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Dobre praktyki w Górnej Sabaudii
– Metanizacja w Gruffy

Hodowla bydła o statusie GAEC (Groupement agricole d’exploitation en commun) pod
nazwą Les Châtelets odbywa się w okręgu samorządowym Gruffy (Górna Sabaudia). Gospodarstwo to od roku 1992 jest “zastrzeżoną instalacją w celu ochrony środowiska” (we
Francji nazywane ICPE).
GAEC Les Châtelets miało na celu zorganizowanie metanizacji w celu stworzenia dodatkowego źródła dochodu bez zwiększania swojego obszaru rolniczego ani ilości inwentarza
żywego. Pozwoli to 25-letniemu członkowi rodziny na przystąpienie do GAEC i stanie się
trzecim wspólnikiem.
Obszar użytków rolnych wynosi 165 ha, a trzoda obejmuje 80 krów mlecznych i 90 cieląt
rzeźnych oraz jałówek. Obornik produkowany przez krowy mleczne jest wyrzucany i przechowywany w dwóch wgłębieniach na szlam/obornik o łącznej objętości 900 m³ (roczna
produkcja wynosi 2,000 m³). Jałówki i cielęta produkują 300 ton obornika rocznie. Bogaty
w azot materiał organiczny pozwala na odzysk większości rolnego wkładu pochodzącego
z gospodarstwa, dzięki ujednoliceniu metanizacyjnemu. Przetwarzanie ścieków jest prowadzone poprzez rozwożenie ich na ziemiach GAEC. Powierzchnia rozwożenia wynosi 120 ha.
Jeśli chodzi o zużycie energii cieplnej na miejscu, to w dojarni dziennie zużywanych jest
200 litrów ciepłej wody. Dodatkowo budynek mieszkalny wymaga 3000 litrów oleju opałowego rocznie do celu uzyskania ciepłej wody użytkowej (CWU). Kilka domów znajdujących
się w pobliżu obory zużywa około 300 MWh rocznie. Podsumowując, te budynki i domy
stanowią ekwiwalent ośmiu domów, które ciepło będą otrzymywać z energii odnawialnej.
Cele
Chęć kontroli zarządzania produktami ubocznymi pochodzącymi z gospodarstwa przejawiana przez rolników stanowiła siłę napędową dla wdrożenia tego projektu. Ujednolicenie
metanizacji pozwoli także:
zdywersyfikować działalność GAEC,
zwiększyć dochód gospodarstwa ze sprzedaży wyprodukowanej
energii elektrycznej EDF (główny producent energii we Francji);
energia cieplna uzyskana w sieci cieplnej posłuży Les Châtelets,
przetwarzać produkty uboczne z gospodarstwa rolnego i pobliskich zakładów
przemysłowych, jednocześnie udostępniając możliwość utylizacji odpadów
w obrębie lokalnych społeczności,
zautonomizować ogrzewanie przy rosnących przez cały czas
kosztach paliw kopalnych,
zredukować zakupy nawozów mineralnych, dzięki lepszemu
nawożeniu humusu (azot przekształcony w amoniak ułatwia wiązanie azotu).

Dalsze informacje:
Rafaël Bouachrine
Rada Generalna
Górnej Sabaudii
E-mail: rafael.bouachrine@
cg74.fr
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Kluczowe dane
Fermentator o pojemności 675 m³
Kogeneracja z wykorzystaniem biogazu: 104 kWh
Przewidywana produkcja:
860 MWh/a (cieplna)
830 MWh/a (elektryczna)
Ogólna efektywność energetyczna: 70%
3200 ton/rok zutylizowanej materii organicznej
Inwestycja ogółem: 830 000 euro
Współczynnik dofinansowania: około 50% (Region Rhône-Alpes, ADEME,
Rada Generalna Górnej Sabaudii, Ministerstwo Rolnictwa)
redukcja emisji CO2: około 420 ton/rok
Dodatkowe cechy użytkowe
1 sieć cieplna dla ośmiu użytkowników, zasilana wyłącznie z Odnawialnych
Źródeł Energii
Przepływ energii / materiału

Substraty
pochodzące
z gospodarstwa
2000 ton
obornika
bydlęcego
rocznie
300 ton obornika
bydlęcego
rocznie

Produkcja ciepła
Produkowane ciepło (860 MWh/rok) będzie wykorzystywane do:
Utrzymywania w fermentatorze temperatury 37°C
Wspomagania sieci wody ciepłej w sąsiedztwie
Podgrzewania 200 litrów CWU dla dojarni i suszenia siana

Biogaz
Odpad
przefermentowany

Substraty pochodzące spoza
gospodarstwa
400 ton ścinków trawy rocznie
540 ton odpadów przemysłu
przetwarzania żywności rocznie
24 ton olejów odpadowych
rocznie
82 tony czerstwego chleba
rocznie

Wykorzystanie odpadu
przefermentowanego
790 ton odpadu przefermentowanego
rocznie jest przechowywane w zamkniętej
przestrzeni przed rozwiezieniem go jako
nawozu
1820 m3 wyprowadzonych ścieków będzie
przechowywane w celu późniejszego
rozwiezienia

Zasada działania metanizacji w Gruffy
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Produkcja
energii
elektrycznej
Produkowana
energia
elektryczna,
830 MWh/
rok, będzie
sprzedawana
do sieci

Dobre praktyki na Dolnym Śląsku
– Biogazownia w Żernikach Wielkich

Biomasa na cele energetyczne powinna być wykorzystywana przede wszystkim lokalnie,
w ramach tzw. generacji rozproszonej w wysokosprawnych jednostkach kogeneracyjnych.
Dobrym przykładem wykorzystania lokalnego potencjału z korzyścią dla całej społeczności
jest biogazownia o mocy 1,7 MW w Żernikach Wielkich, w gminie Żórawina pod Wrocławiem. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 23 mln złotych (5,7 miliona euro).
Biogazownia zlokalizowana jest przy farmie trzody chlewnej, produkującej 8 tysięcy ton
obornika i 6 tysięcy m3 gnojowicy, co pozwoli na zasilenie w ciepło Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Żernikach Wielkich,
który prowadzi farmę. Pozwoli również uniknąć kosztów usuwania zanieczyszczeń związanych z tak dużą hodowlą. Biogazownia jest dużą inwestycją obejmującą trzy komory
fermentacyjne, każda o pojemności około 4800 m3, a także dwa zbiorniki na poferment
o podobnej pojemności.
Biogazownia będzie zaopatrywana w paliwo z farmy, w zamian dostarczając tańszą energię
cieplną. Lokalni rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty na potrzeby biogazowni,
a także pozyskać tani nawóz. Należy podkreślić, że wyprodukowana w biogazowni energia
nie będzie wytwarzana jedynie na własny użytek, trafi bowiem do sieci elektroenergetycznej.
Na inwestycji skorzysta cała gmina. Gminny budżet zostanie zasilony wpływami z podatku, a mieszkańcy przestaną odczuwać dyskomfort spowodowany bliskością farmy oraz jej
dokuczliwymi zapachami.

Dalsze informacje:
Polskie Biogazownie S.A.
al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
tel.: +48 32 714 48 00
fax: +48 32 714 48 10
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Widok biogazowni w Żernikach Wielkich z lotu ptaka

Biogazownia w trakcie budowy
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Efektywny
energetycznie
i zrównoważony
transport
Punkt wyjścia i wyzwania
Podczas początkowego spotkania EnercitEE wszystkie regiony uczestniczące podkreślały,
że sektor transportu to jedyny sektor, w którym nie było możliwe osiągnięcie zredukowania
emisji CO2 w ciągu ostatnich kilku lat. Stało się wręcz przeciwnie: emisje wzrastają.
Wzrost ten jest częścią ogólnego trendu w Europie, gdzie transport drogowy odpowiada
już za jedną piątą całkowitych emisji CO2. W 2007 r. UE utworzyła strategię w celu zredukowania emisji CO2 przez nowe samochody i furgonetki sprzedawane w Unii Europejskiej.
Strategia ta jest skierowana na osiągnięcie celu UE ekwiwalentu 120 g CO2/km do roku
2012 poprzez ramy legislacyjne.
Jednakże, w trakcie procesu wdrażania zostały zmienione ramy czasowe i ogólne ambicje
strategii. Niemniej jednak pakiet działań obejmuje elementy zorientowane na wymogi/
zachowanie, takie jak opodatkowanie, informowanie konsumentów i jazda ekonomiczna.
Działania te powinny zostać przygotowane i wdrożone przez władze lokalne i obywateli na
poziomie regionalnym i lokalnym.
Wyzwanie stanowić będzie uporanie się z emisjami sektora transportu na różne sposoby,
które doprowadzą nie tylko do zmniejszenia zużycia paliwa, ale także do zwiększenia chęci
użytkowników samochodów do dzielenia się nimi lub korzystania z transportu publicznego. Nowe pojazdy silnikowe dowodzą, że producenci poczynili pewien wstępny postęp
w sprawie zmniejszenia zużycia paliwa przez pojazdy poprzez innowacje i technologię.
Jednak strategia mająca na celu zmniejszenie liczby samochodów na rzecz transportu
publicznego, rowerów, lub wspólnego korzystania z samochodów jest niezbędna w celu
długofalowego zredukowania emisji CO2 w sektorze transportu.
Ponadto efektywny energetycznie i zrównoważony transport wymaga zintegrowanego
podejścia obejmującego kilka działań. Biopaliwa, na przykład, nie mogą być w sposób
zrównoważony produkowane w każdym regionie. Dlatego też działania miękkie, takie jak
ekonomiczna jazda, mogą być lepiej rozpowszechniane w takich regionach.
W regionach EnercitEE istnieje sporo przykładów dobrych praktyk, od bezpłatnego parkowania dla pojazdów silnikowych zasilanych biopaliwami, wspólne użytkowanie samochodów, sieci komunikacyjne dla osób dojeżdżających do pracy, darmowy transport publiczny
po poprawę rozkładów jazdy transportu publicznego.
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Zarys sytuacji regionalnej oraz polityki lokalnej
Saksonia
W 2008 r. sektor ruchu ulicznego odpowiadał za drugą
co do wielkości emisję CO2 w Saksonii, ekwiwalent 7,3
mln ton CO2. Liczba ta zwiększyła się w ciągu ostatnich
czterech lat i niemal osiągnęła ponownie swoją wartość szczytową z roku 1999. Praca przedstawiająca zarys
sytuacji dotyczącej ochrony klimatu i polityki energetycznej Wolnego Kraju Saksonii odnotowuje przewidywany spadek zużycia paliwa dla prywatnego transportu samochodowego o 22% do roku 2020.
Oprócz działań Niemieckiej Koncepcji Gospodarki Energetycznej (German Energy Concept), Wolny Kraj Saksonia sporządził projekt kilku działań w ramach swojego
Planu Działania na Rzecz Energii i Klimatu, który powinien pomóc w poprawie efektywności energetycznej
silników, w celu zwiększenia ekomobilności i stanowienia dobrego przykładu.
Saksoński Plan Działania na Rzecz Energii i Klimatu skupia się na wspieraniu różnego rodzaju projektów modelowych związanych ze stylem życia prowadzącym do
zmniejszenia ruchu ulicznego, poprawy efektywności
energetycznej pojazdów komunikacji publicznej, spółdzielczymi projektami promowania działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w celu zredukowania emisji
związanych z ruchem ulicznym. Ponadto obejmuje on
działania mające na celu poprawę infrastruktury ruchu,
np. poprzez lepsze połączenia pomiędzy różnymi przewoźnikami, lepsze wykorzystanie telematyki, czy też
dalsze rozwijanie centrów ruchu frachtowego i portów
śródlądowych jako połączeń między drogami, koleją
i wodą. W szczególności dotyczy rozszerzenia krajowych i międzynarodowych kolejowych korytarzy transportowych, włącznie z elektryfikacją kolei są w zakresie
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zainteresowania polityki Saksonii, które jednak należą
do obowiązków kraju w ramach Federacji. W ogólnym
ujęciu, mobilność przyjazna dla klimatu nie stanowiła
dawniej tematu priorytetowego w planowaniu transportu, chociaż wypracowano pewne dobre podejścia.
Dla rejonów wiejskich Wolny Kraj Saksonia pragnie zaoferować dobry transport publiczny, na przykład poprzez wsparcie finansowe transportu do szkół i instytutów edukacyjnych. Saksonia jest regionem z dużą ilością osób dojeżdżających do pracy: 50% pracowników
w Saksonii dojeżdża do pracy, a w niektórych obszarach
wiejskich nawet ponad 80%.
Saksonia stała się jednym z ośmiu regionów modelowych w Niemczech dla e-mobilności (elektryczna mobilność) w ramach dążeń do osiągnięcia liczby 1.000.000
pojazdów elektrycznych w Niemczech do roku 2020.
Oferta SAENA stania się regionem modelowym była jedną z wybranych w 2009 na okres dwóch lat. Saksoński
plan regionu modelowego opiera się na trzech wątkach:
Transport Publiczny, Przechowywanie Energii i Infrastruktura Ładowania, wraz z Testowaniem Pojazdów
Elektrycznych. Projekt transportu publicznego nazywany
jest “SaxHybrid”, czyli autobus z napędem hybrydowym
szeregowym z częściowo elektrycznym silnikiem, który
stanowi część innowacyjnej koncepcji wprowadzenia
autobusów hybrydowych w transporcie publicznym.
Przetargi i testy odbędą się dla dwudziestu autobusów
hybrydowych w miastach Drezno oraz Lipsk.
W 2009 saksońskie porozumienie koalicyjne pomiędzy
dwoma rządzącymi partiami podkreśliło wagę inicjatyw mobilności elektrycznej w celu uczynienia Saksonii
pionierem w dziedzinie nowoczesnej technologii pojazdów i transportu.

Wykorzystanie pojazdów elektrycznych i paliw alternatywnych ma
także wymiar ekonomiczny. Szacuje się, że każdego roku w Saksonii
sprzedaje się 1,3 mld litrów benzyny , ogromna siła nabywcza, która
mogłaby zostać wykorzystana w celu stymulacji paliw alternatywnych oraz utworzenia miejsc pracy w regionie.

Smalandia (Kalmar
i Kronoberg)/Blekinge
Cele polityki transportowej Rady Regionalnej Południowej Smalandii: „System transportu w Południowej Szwecji zapewni ekonomicznie efektywny i zrównoważony transport dla obywateli i firm
w całym regionie.”
Cele okresowe dla systemu transportu regionalnego można sformułować następująco:
System transportu regionalnego w Południowej Szwecji
powinien być dostępny dla wszystkich.
System transportu regionalnego w Południowej Szwecji
powinien wnosić wkład w rozwój regionalny.
System transportu regionalnego w Południowej Szwecji
powinien być bezpieczny i zrównoważony.
Infrastruktura w Południowej Szwecji stanowi czołowy priorytet ze
względu na swój potencjał wniesienia wkładu w regionie. To oznacza, że firmy muszą odczuwać, że infrastruktura spełnia ich wymagania w zakresie transportu w bezpieczny, ale także zrównoważony
sposób. Infrastruktura umożliwi rozwój, wzrost i ekspansję regionalną w 11 regionach, co oznacza, że dzienny zasięg działania ludzi
powinien zostać zwiększony, jak również dostępność miejsc pracy
i nauki w odległości jednego dnia drogi. Infrastruktura przyczyni się
do dostępności w regionie, zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających; na przykład przewiduje się, że poprawa infrastruktury
transportowej przyczyni się do położenia większego nacisku na
turystykę.

Emilia-Romania
W regionie Emilia-Romania przemysł transportowy odpowiada za
90% emisji CO, 42% emisji lotnych związków organicznych niealifatycznych, 46% emisji NOx, 41% pierwotnego pyłu PM10, oraz 30%
emisji CO2 – wynoszących 12.5 mln ton CO2 (region Emilia-Romania
jest drugim co do wielkości emitentem CO2 we Włoszech). Nizina
Padańska jest jednym z najbardziej krytycznych obszarów Unii Europejskiej dla powszechnego i intensywnego zanieczyszczenia,
które wymaga interwencji na wielką skalę.

Regionalny Plan Energetyki kładzie mocny nacisk na przemysł
transportowy, rozpoznając konkretne cele, które mają zostać wdrożone poprzez Regionalny Zintegrowany Plan dla Transportu (PRIT)
2010-2020.
Pośród kluczowych tematów poruszanych w PRIT 2010-2020 są polityki i działania dotyczące miejskiej mobilności oraz transportu publicznego związane z drogową/kolejową integracją modalną i promocją atrakcyjności lokalnego transportu publicznego (wymiana
autobusów, nowe zintegrowane regionalne tabele opłat, oraz “Infomobility”, tj. technologia informatyczna wspierająca mobilność),
innowacyjne modele zarządzania lokalnymi usługami transportu
publicznego, nowe formy energii o niskim oddziaływaniu na środowisko, kwestia utworzenia infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, a także promocja mobilności na rowerze/pieszych.
W ostatnich latach, w celu znacznego przyczynienia się do redukcji
emisji pyłów przez autobusy, region promował inicjatywy modernizacji i doposażania autobusów regionalnych, co spowodował
zwiększenie ilości autobusów napędzanych metanem (z 2% do
23%), zmniejszenie ilości autobusów napędzanych ropą (z 85% do
55%), oraz gwałtowne zmniejszenie ilości pojazdów sprzed wprowadzenia euro na rzecz mniej zanieczyszczających klas środowiskowych.
Inne ważne inicjatywy, o których warto wspomnieć:
All-in-One Card dla mobilności w regionie – “W drodze”,
prawdziwa “mobilna karta”, lub raczej forma zintegrowanej
opłacanej z góry przejazdówki, która umożliwia przesiadki
pomiędzy operatorami usług transportowych kolejowych
i drogowych, a także wspólne korzystanie z rowerów i samochodów, taksówek, parkowanie i jazdę transportem
publicznym, ładowanie pojazdów elektrycznych, itp.
Inicjatywy dla mobilności ludzi oraz transportu intermodalnego, projekty, które nadają priorytet Infomobilności
w lokalnym transporcie publicznym (Projekt GiM – Świadome Zarządzanie Mobilnością); organizacja krótkotrwałego parkowania oraz monitorowanie punktów wejścia do
centrów historycznych; a także zmiana środka transportu:
samochód/kolej/rower
Inicjatywy dla rozwinięcia mobilności rowerów/pieszych
w mieście, projekty, które nadają priorytet wprowadzeniu
ścieżek rowerowych/pieszych do sieci głównych centrów
miejskich regionu.
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Górna Sabaudia
Poprzez ustawodawstwo na poziomie krajowym i lokalnym, wymaga się, aby podmioty gospodarcze działające lokalnie we Francji
zredukowały całkowite emisje CO2 samochodów osobowych do
poziomu docelowego dla UE, czyli ekwiwalentu 120 g CO2/km do
roku 2012.
Oddział w Górnej Sabaudii ma szczególne uwarunkowania geograficzne oraz demograficzne (góry, rzeki): region rośnie o 8 tysięcy
nowych mieszkańców rocznie, a sieć drogowa oraz kolejowa mają
ograniczone perspektywy rozwoju.
Niektóre społeczności ustanawiają, lub już przyjęły, zrównoważony plan transportu miejskiego, w celu zredukowania przepełnienia
zapewniając alternatywy dla korzystania z samochodu, a także aby
centra miast stały się przyjaźniejsze dla pieszych.
Rada Generalna Górnej Sabaudii jest odpowiedzialna za zorganizowanie transportu publicznego pomiędzy miastami oraz transportu
do szkół. Wdrożyła także różne polityki dotyczące alternatywnego
transportu poprzez uczestnictwo w europejskich projektach dotyczących transportu publicznego, takich jak Mobil’alp,który obsługuje siedem różnych tras.
Górna Sabaudia finansuje niektóre z międzyzakładowych planów
dotyczących mobilności. Region pracuje także nad własnym planem dotyczącym mobilności i kupuje niskoemisyjne samochody.

Dolny Śląsk
W dziedzinie transportu, dokumentami, na których bazują wszelkiego rodzaju rozporządzenia lokalne są: Narodowa strategia rozwoju transportu do 2013 r., Ustawa o transporcie drogowym z 2010
roku i Ustawa o publicznym transporcie drogowym z 6 grudnia
2001 roku.
Na szczeblu lokalnym szczególnie istotny z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego transportu jest Program zrównoważonego
rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego ustanowiony w kwietniu 2002 roku. Celem długofalowym programu
jest zrównoważony rozwój województwa, który bierze pod uwagę
zagadnienia ochrony środowiska i dąży do rozwoju społeczno gospodarczego regionu. Kierunki rozwoju transportu wynikają także
z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego ( PZPWD ) z 2002 i Dolnośląskiej Strategii Innowacji.
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Z perspektywy prac nad poprawą efektywności energetycznej
w transporcie kluczowym dokumentem będzie Strategia energetyczna Dolnego Śląska. Jednym z wyznaczonych celów tej strategii
jest wdrażanie rozwiązań i praktyk prowadzących do zwiększania
oszczędności energii i minimalizowanie negatywnych skutków
energetyki na środowisko naturalne. Strategia ta podkreśla także wagę równoważenia interesów trzech podmiotów: przedsiębiorstw sektora energetyki, gospodarstw regionu i gospodarstw
domowych, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju energetycznego.
Na szczeblu lokalnym przyjęto Uchwałę nr LIV/325/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006, gdzie zawarta została strategia rozwoju miasta Wrocławia Strategia - Wrocław w perspektywie
2020 plus, w której wyznaczono główne kierunki i cele jakie stawia
przed sobą region wrocławski. Jednym z nich jest zwrócenie uwagi
na istotność komunikacji miejskiej, konieczność poprawy jej struktury i atrakcyjności. Tylko wygodna i elastyczna komunikacja miejska jest w stanie odciążyć przestrzeń miejską od samochodów osobowych. Dominować ma transport szynowy, przyjazny środowisku.

Dobre praktyki w Saksonii
– Modelowa mobilność elektryczna regionu Saksonii

W ramach dyskusji politycznej na temat ochrony klimatu i zredukowania emisji CO2, rząd niemiecki uczynił priorytetem mobilność elektryczną i ustanowił krajowy plan rozwoju dotyczący mobilności elektrycznej. Celem jest uczynienie Niemiec wiodącym rynkiem mobilności
elektrycznej i posiadanie na drogach 1 miliona samochodów elektrycznych do roku 2020.
Koncepcja innowacyjnej platformy Saksońskiej Agencji Energetycznej, „elektryczne ulice
w Saksonii”, była jednym z ośmiu zgłoszeń wybranych w konkursie Ministerstwa Federalnego na wyznaczenie modelowego regionu w Niemczech.
Obszary miejskie Drezna i Lipska będą stanowić centra zainteresowania dla projektów finansujących z lat 2009-2011.
Wysoko efektywna infrastruktura Saksonii, jej mocne ramy ekonomiczne, oraz odnosząca sukcesy polityka ekonomiczna zapewniają dobre warunki dla produkcji samochodów,
która poświęcona jest mobilności elektrycznej. Celem Saksonii jest ustanowienie Saksonii
miejscem mobilności elektrycznej poprzez:
Stworzenie łańcucha wartości dla zasobników energii
Stworzenie łańcucha wartości dla pojazdów i silników elektrycznych
Promocja Saksonii jako lokalizacji przedsiębiorstwa
Główny obszar zainteresowania w Saksonii będzie stanowić transport publiczny, między
innymi wspólna koncepcja Usług Transportowych Drezna i Lipska dotycząca autobusów
hybrydowych z opcją szybkiego ładowania wśród autobusów rozkładowych. Ponadto
przechowywanie akumulatorów, pojazdy użytkowe i infrastruktura ładowania będą stanowić czołowe priorytety w regionie modelowym. Omówienie projektów saksońskich:
Project SaxHybrid
Zakup/Testowanie floty autobusów z silnikiem hybrydowym szeregowym z całościowym/częściowym trybem jazdy z wykorzystaniem energii elektrycznej, dziesięć autobusów w Dreźnie i dziesięć autobusów w Lipsku
Project SaxMobility
Funkcjonowanie floty pojazdów elektrycznych i zarządzanie flotą zdecentralizowanego magazynowania energii
Tworzenie publicznej infrastruktury ładowania krok po kroku
Zakup i funkcjonowanie mniejszych flot mniejszych pojazdów elektrycznych
Integracja sieci i zarządzanie energią flot pojazdów elektrycznych

Magazynowanie energii projektu
Stworzenie technologii procesu i produkcji dla systemów przechowywania energii w urządzeniach przemysłowych
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Więcej informacji:
Cathleen Klötzing
Saksońska Agencja
Energetyczna – SAENA GmbH
E-Mail: cathleen.kloetzing@
saena.de
www.e-mobil.saena.de
Pojazd elektryczny i stacja ładowania na dworcu głównym w Dreźnie
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Dobre praktyki w Smalandii (Kalmar i Kronoberg)/
Blekinge – CERO: Czystsze i bardziej ekonomiczne sposoby
poradzenia sobie z mobilnością w organizacjach

W sierpniu 2010 trzy Rady Regionów w Blekinge, Kalmar i Kronoberg podpisały wraz ze
Szwedzką Administracją Drogową i Agencją Energetyczną Południowo-Wschodniej Szwecji dokument polityczny, który prowadzić ich będzie w kierunku zrównoważonego transportu zarazem w godzinach pracy jak i podczas dojeżdżania do i powrotu z pracy.

Zespół ds. mobilności CERO

48

Więcej informacji:
Hannele Johansson
Agencja Energetyczna
Południowo-Wschodniej
Szwecji
E-mail: Hannele.johansson@
energikontorsydost.se

Cel
Celem projektu jest znalezienie celów środowiskowych, które są osiągalne pod względem
ekonomicznym i przekształcenie ich w cele dla zachowań związanych z podróżowaniem,
przy wzięciu pod uwagę potrzeb i życzeń pracowników.
Cel
Celem jest osiągnięcie celów środowiskowych określonych przez Rady Regionów, bez wyrzekania się celów ekonomicznych organizacji.
Grupa docelowa
16 tysięcy ludzi pracujących w trzech regionach
Zakres projektu
Zrównoważony transport pasażerski, zmiana nastawienia i zachowania, działania związane
z Zarządzaniem Mobilnością, takie jak zachęcanie do dojeżdżania do pracy rowerem lub
piechotą, korzystania z transportu publicznego zamiast korzystania z samochodu, korzystanie z wideokonferencji zamiast podróżowania na spotkania, itp.
Konkretne kroki
Pierwszym krokiem jest zbadanie zwyczajów pracowników związanych z podróżowaniem poprzez wysłanie kwestionariusza. To dostarczy grupie zarządzającej pomysłów na
połączenie różnych działań, które przejawiają potencjał zmniejszenia emisji CO2 i wskaże
realistyczny cel. Zostanie to sfinalizowane w roku 2011. Kiedy wybór różnych możliwości
zredukowania emisji CO2 i kosztów zostanie dokonany, zostaną wdrożone działania. Agencja Energetyczna Południowej Szwecji odpowiada za koordynację i rozpowszechnienie
projektu. Projekt jest częścią pracy wykonywanej w Regionalnych Agencjach Mobilności.
Wyniki
Początkowe wyniki z analizy CERO w regionie Kalmar wykazały, że można dokonać znaczących redukcji emisji CO2 i oszczędności finansowych. Jeżeli zostałyby przeprowadzone działania sugerowane przez analizę CERO w regionie Kalmar, zredukowałoby to emisje
o około 1500 ton CO2/a (czyli ok. 20%) i oznaczałoby to także oszczędności pieniężne w wysokości prawie 600 tysięcy euro.
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Dobre praktyki w regionie Emilia-Romania
– Mieszanka wodoru i metanu na potrzeby
transportu publicznego
Zarys sytuacji
Paliwo CNG (ang. Compressed Natural Gas) było już w intensywny sposób wykorzystywane, w szczególności poprzez zastosowanie go w autobusach i śmieciarkach. Ma ono niezaprzeczalne zalety, jeśli chodzi o redukcję emisji substancji zanieczyszczających środowisko
lokalne (NOx, HCNM, CO, i inne substancje zanieczyszczające).
Dodanie wodoru do gazu ziemnego zwiększy zalety CNG pod względem emisji substancji zanieczyszczających środowisko lokalne (zmniejszenie emisji NOx i CO2, emisje CO i HC
porównywalne z CNG), ale też zmniejszy jego wpływ na globalne ocieplenie z uwagi na
lepszą efektywność energetyczną; spalanie wodoru bez CO2, możliwość produkcji wodoru
o bardzo niskiej zawartości CO2 (z energii odnawialnej). Ponadto modyfikacja istniejących
silników napędzanych CNG tak, aby mogły korzystać z H2/CNG jest stosunkowo prosta.
Z ekonomicznego punktu widzenia koszt paliwa jest niecałe 5% wyższy niż koszt gazu
ziemnego, a koszt instalacji do produkcji wodoru i urządzeń dostarczających mieszankę
wodoru i metanu jest porównywalny do kosztów stacji dostarczającej gaz ziemny.
Badanie przeprowadzone ostatnio przez ENEA w imieniu Rządu Regionalnego Regionu
Emilia-Romania w 2007 roku w oparciu o dane związane z sektorem transportu publicznego w regionie, polegało na porównaniu wpływu na środowisko spowodowanego przez istniejący tabor pojazdów użytku publicznego oraz wpływu spowodowanego przez ten sam
tabor po (hipotetycznej) adaptacji wszystkich pojazdów napędzanych gazem ziemnym
na napęd paliwem będącym mieszanką wodoru i metanu. Wnioski badania sugerowały
wybór przejścia na mieszankę wodoru i metanu ze względu na jej pozytywne oddziaływanie na środowisko i produkcję wodoru przy pomocy innowacyjnej technologii reformingu
parowego.

Autobus napędzany wodorem i metanem w regionie Emilia-Romania
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Cele
Budowa pierwszego prototypu autobusu napędzanego mieszanką wodoru i metanu, wprowadzenie go do obiegu na drogach publicznych po uzyskaniu oficjalnego pozwolenia, zapoczątkuje powszechne korzystanie z mieszanki wodoru
i metanu w taborach regionalnego transportu publicznego
Zapewnienie solidnej bazy wiedzy dla wdrożenia działań związanych z polityką
dotyczącą jakości powietrza i zmian klimatycznych odnośnie transportu publicznego na poziomie regionalnym.
Zwiększenie świadomości obywateli w odniesieniu do zagadnień zmian klimatycznych i jakości powietrza poprzez wykorzystywanie potencjału demonstracyjnego prototypu pojazdu napędzanego mieszanką wodoru i metanu kursującego
po drogach miejskich.

Więcej informacji:
Stefano Valentini
ASTER
E-mail: stefano.valentini@
aster.it
www.mhybus.eu

Działania
Testy na stanowisku do prób, 2009-2010
Optymalizacja silnika autobusu w ramach testów na stanowisku do prób, przy wykorzystaniu mieszanki wodoru i metanu o zawartości H2 równej 15%, w celu zachowania optymalnej efektywności energetycznej przy jak najniższym poziomie
emisji substancji zanieczyszczających.
Testy drogowe, 2011-2012
Przeprowadzenie testów drogowych na torach prywatnych i drogach publicznych
w celu sprawdzenia rzeczywistego zużycia paliwa i emisji gazów przez autobus
napędzany mieszanką wodoru i metanu, w porównaniu do paliwa zawierającego
wyłącznie gaz ziemny.
Homologacja: dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych, 2011-2013
Powołanie komisji ds. homologacji, zgromadzenie partnerów technicznych projektu i właściwego biura lokalnego Ministerstwa Transportu, CPA. Celem komisji
ma być ustalenie odpowiedniej procedury autoryzacji dla konkretnego przypadku autobusu napędzanego mieszanką wodoru i metanu.
Wyniki 2011
Włoskie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury zatwierdziło Program Eksperymentalny
(EP), w ramach którego prototyp autobusu napędzanego mieszanką wodoru i metanu wyjedzie na drogi publiczne w 2011 i 2012 r.
Doprowadzenie do końca testów na stanowisku do prób i utworzenie doraźnej stacji paliw
dostarczającej mieszankę H2-CNG dla prototypu napędzanego mieszanką wodoru i metanu.
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Dobre praktyki w Górnej Sabaudii
– Międzyzakładowy zarządzanie
planami mobilności
Obniżenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) i zmniejszenie zależności od paliw kopalnych jest kwestią zarówno krajową, jak i międzynarodową. Międzynarodowe zobowiązania
oznaczają, że społeczności i przedsiębiorstwa zaangażowane są w działania mające na celu
redukcję emisji gazów cieplarnianych. Znaczącym sektorem, który musi zostać zaangażowany dla osiągnięcia celów 20-20-20 jest transport lokalny i dalekobieżny (odpowiada on
za 26% emisji GHG). Ponadto, kwestia zmian zachowań dotyczących podróżowania jest
jedną z najtrudniejszych do rozwiązania, ze względu na fakt, że składają się na nią zarazem decyzje jednostkowe (wybór rodzaju mobilności) i publiczne (duże inwestycje w infrastrukturę).
Kwestia lokalna: rozwijanie mobilności miękkiej
Tak jak inne regiony, terytorium Górnej Sabaudii także dotknięte jest problemami związanymi z dojazdami do pracy: sieć kolejowa, która wymaga ulepszenia, drogi główne, które w pewnych godzinach są zatłoczone, zanieczyszczenie w godzinach szczytu, czy też
rzadko wykorzystywany transport publiczny. Pojawiają się interesujące inicjatywy, takie
jak projekt Mobil’alp lub strona zrzeszająca właścicieli samochodów, którzy wzajemnie się
podwożą, założona przez Radę Generalną Górnej Sabaudii, usługa wynajmu rowerów lub
inicjatywa wspólnego użytkowania samochodów w Annecy i jego przedmieściach oraz
Międzyzakładowy Plan Mobilności (IEMP) dla obszarów działalności ekonomicznej.
Przedsiębiorstwo Salomon chciało stworzyć Zakładowy Plan Mobilności i zwróciło się do
Prioriterre z zapytaniem czy jakaś inna firma w tym samym rejonie ma taką samą potrzebę. Prioriterre skontaktowało się ze szpitalem w Annecy, który jest prawnie zobligowany do
utworzenia Zakładowego Planu Mobilności, z uwagi na dużą liczbę zatrudnionych tam osób.
Szpital w Annecy i firma Salomon mogły więc opracować Międzyzakładowy Plan Mobilności. Dodatkowo, Prioriterre podjęło współpracę z kilkoma firmami, które powołały stowarzyszenie o nazwie Mouv’Eco, aby być bardziej zauważalne politycznie, ale także aby
uzyskać fundusze publiczne (od ADEME i Rady Regionalnej), co jest niemożliwe dla pojedynczej firmy prywatnej.
Po założeniu Mouv’Eco, przez okres jednego roku realizowano badanie dla celów Międzyzakładowego Planu Mobilności. Wyniki wykazały istnienie około 30 możliwych działań korygujących.
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Zajęcie się miękkimi kwestiami mobilności w strefie działań ekonomicznych
Od tego momentu, w celu wdrożenia swojego planu działania, zarówno Mouv’Eco i CAE
Rumilly potrzebowały wsparcia w rozpoczęciu i ułatwieniu realizacji swoich działań korygujących. Po kilku debatach z udziałem różnych partnerów, Prioriterre zasugerowano prowadzenie działań na swoim terenie. Rozwiązanie to okazało się być najbardziej odpowiednie z następujących powodów:
Brak możliwości wewnętrznego zatrudnienia dodatkowej osoby przez Mouv’Eco
oraz CAE,
Pozycja i działania obejmujące więcej niż dwie strony, które stworzyły plan,
Doświadczenie zespołu Prioriterre w kwestiach mobilności (organizacja imprez,
konferencji, programów europejskich, itp.),
Znane większej części społeczności (osoby prywatne, przedsiębiorstwa i władze
miejskie),
Doświadczenie w dziedzinie komunikacji (media, internet…),
Istniejąca już sieć partnerów umożliwiająca przekazywanie informacji,
Dostępna przestrzeń na terenie obiektu i adaptowanego miejsca,
Umiejętności w zarządzaniu i nadzorze,
Współpraca z agencją mobilności w Chambéry w ramach kilku operacji.

Więcej informacji
Anne-Sophie Masure
Prioriterre
E-mail: anne-sophie.masure@
prioriterre.org

Mediator ten będzie koordynować swoje działania w ścisłej współpracy z władzami organizującymi (Rada Generalna Górnej Sabaudii i władze lokalne), w celu wdrożenia zaleceń
Międzyzakładowego Planu Mobilności i zachęcania do wdrażania i rozpowszechniania
wszystkich obecnych projektów.

Interesariusze i partnerzy operacji
Mouv’Eco
Stowarzyszenie pięciu organizacji zatrudniających
w sumie 4400 pracowników (szpital regionalny w Annecy, Salomon, CGL Pack, francuska organizacja publiczna zarządzająca zbieraniem i dystrybucją preparatów krwiopochodnych, MAPED) znajdujących się
w północnym części przedmieści Annecy.
CAE – Osiedle Rumilly – Alby
Stowarzyszenie utworzone przez władze miasta Rumilly. W jego skład wchodzą wyłącznie przedstawiciele
podmiotów gospodarczych (przemysł, chałupnictwo,
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sklepy, usługi, rolnictwo) z basenu Albanais. Członkami
i uczestnikami komitetów jest 100 firm (Szkolenie – Zatrudnienie; Usługi – Rozwój; Wizerunek – Promocja Gospodarcza – Informacja; Środowisko).
Prioriterre
Stowarzyszenie założone w roku 1983. Misja: Wspieranie wszelkich podmiotów publicznych w celu zredukowania śladu ekologicznego w zakresie energii, wody
i zużycia surowców, w dziedzinie mieszkalnictwa, budownictwa i podróżowania. Przyznano mu certyfikat
ISO 9001.

Dobre praktyki na Dolnym Śląsku
– Wrocławski rower miejski

Efektywny energetycznie i zrównoważony transport odgrywa coraz ważniejszą rolę na
Dolnym Śląsku. W regionie rozpoczęto realizację kilku projektów promujących ten rodzaj
transportu. Bardzo ciekawą inicjatywą jest projekt Wrocławski rower miejski. Polega on na
stworzeniu bezobsługowej sieci wypożyczalni rowerów. Na terenie Wrocławia powstało do
tej pory 17 stacji z 140 rowerami.
Rowery dostępne są od 1 czerwca 2011 r. Wypożyczyć rower miejski może każdy, po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie. Pierwsze 20 minut podróży takim rowerem jest
darmowe, pierwsza godzina to koszt 2 zł, a każda kolejna to 4 zł. Stacje rowerowe są tak rozlokowane na terenie miasta, by podróż z jednej do drugiej nie trwała dłużej niż 20 minut.
Za przejazd „rowerem miejskim” można zapłacić UrbanCard (Wrocławska Karta Miejska) lub
kartą kredytową. Rower miejski ma stać się alternatywną formą transportu w mieście nie
tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów.
Pierwsze 17 stacji rowerowych to zaledwie początek całej akcji. Planuje się sukcesywne
zwiększanie tej liczby i powiększanie obszaru, który będzie nimi objęty.

Więcej informacji:
NEXTBIKE
tel.: +48 71 785 94 34
fax: +48 71 793 27 37
www.nextbike.pl
bok@nextbike.pl
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Widok stacji rowerowej w Rynku Wrocławia
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Pojawiające się
wysokosprawne
innowacje
i technologie
Punkt wyjścia i wyzwania
Innowacja jest jednym z kluczowych elementów odnowionej lizbońskiej strategii UE na rzecz
rozwoju i zatrudnienia. Oparta na szerokich podstawach strategia innowacji UE wskazuje,
że nasza przyszłość zależy od innowacji, aby móc konkurować w zglobalizowanym świecie.
Przy przekształcaniu naszego środowiska przedsiębiorczego w bardziej przyjazne innowacji, władze regionalne i lokalne muszą pełnić rolę wiodącą, stosując innowacyjne podejścia
i wykorzystując nowe technologie i procedury w regionach lokalnych. Nowe technologie
mogą pomóc wykorzystać potencjał efektywności, na przykład poprzez uwidocznienie zużycia energii w czasie rzeczywistym (inteligentne opomiarowanie). Nawet teraz technologie teleinformatyczne (ICT), które pomagają ludziom zrozumieć, w jaki sposób urządzenia
elektryczne pobierają daną ilość energii, w zależności od indywidualnych preferencji oraz
stylu życia, poprawiając tym samym efektywność energetyczną, nadal nie są w pełni wykorzystywane w UE (w ujęciu ogólnym), zwłaszcza w prywatnych gospodarstwach domowych, ale także w sektorze publicznym.
Dodatkowo, polityki innowacji powinny być dalej rozwijane w celu lepszego wspomagania sieci i innowacji społecznych oraz wymagania wspólnych, przekrojowych reakcji, które
docierają do przedsiębiorstw, osób decydujących o polityce publicznej, naukowców, szkoleniowców, dostawców usług publicznych, finansistów i organizacji pozarządowych.
UE kładzie szczególny nacisk na eko-innowację, tj. wszelkie formy innowacji zmniejszające
oddziaływanie na środowisko i/lub optymalizujące wykorzystanie zasobów w trakcie całego ich cyklu życia. Plan Działań Unii Europejskiej na rzecz Technologii Środowiskowych
(ETAP) zawiera kilka priorytetów poświęconych eko-innowacji.
Ponadto, Europejski Strategiczny Plan w dziedzinie Technologii Energetycznych (SET-Plan)
przedstawia wizję Europy jako światowego lidera ze zróżnicowanym portfolio czystych,
efektywnych technologii energetycznych o niskiej emisji węglowej. Technologie te mogą
być wykorzystane w charakterze siły napędowej dla dobrobytu i w znacznej mierze przyczynić się do rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Inwestycje w technologie niskich emisji
węgla uważa się za istotną szansę rozwoju.
Region Emilia-Romania na przykład podkreślił innowację w regionalnej polityce innowacji
tworząc platformę energetyczną i środowiskową, tworząc centra innowacji i wspierając
projekty badawcze i demonstracyjne w regionie.
Zarazem pewna liczba innowacyjnych efektywnych energetycznie technologii jest już dostępna na rynku i przedstawiono je na przykładach dobrych praktyk w innych rozdziałach.
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Zarys polityki regionalnej i lokalnej

Saksonia
Innowacje w sektorze energetycznym są ważne dla
Saksonii, która posiada długą tradycję jako region
energetyczny i przemysłowy z wieloma miejscami
pracy związanymi z tymi sektorami. Innowacja i nowe
technologie w celu tworzenia nowych efektywnych
energetycznie produktów i poprawy efektywności
energetycznej produktów i procesów są kluczowe dla
Saksonii, aby mogła konkurować na rynku globalnym.
W europejskiej tabeli wyników w zakresie innowacji
(EIS 2009), Saksonia znajduje się wśród pierwszych 15
regionów. Technologia środowiskowa stała się ważnym
czynnikiem ekonomicznym w Saksonii. Więcej ludzi
pracuje tu przy produkcji komponentów solarnych niż
w którymkolwiek innym kraju związkowym Niemiec.
W rezultacie pierwszego Programu Ochrony Klimatu
Saksonii, Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa ustanowiło program finansowania w sprawie emisji i ochrony klimatu z uwzględnieniem wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych już w roku 2002, co
także wspierało projekty modelowe i demonstracyjne
dotyczące nowych technologii, np. wymiennik ciepła
ze ścieków miejskich. Ten program dofinansowania pomógł zaoszczędzić 140 tysięcy ton CO2 rocznie. Obecny saksoński Plan Działania na rzecz Klimatu i Energii
wspiera inwestycyjne i nieinwestycyjne projekty demonstracyjne poprzez wytyczne dotyczące finansowania ochrony klimatu i energii (RL EuK2007).
Saksońska Strategia Innowacji ma na celu usunięcie
ograniczeń innowacji poprzez uwzględnienie potrzeb
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podmiotów naukowych i przedsiębiorstw, a także doświadczeń i dobrych praktyk różnych podmiotów. Poprawi to wykorzystanie funduszy w regionie i pomoże
w utworzeniu nowych instrumentów.
Wolny Kraj Saksonia wspiera badania jako warunek
wstępny dla innowacji. Szeroki zakres rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną często powstaje
w wyniku badań i testowany będzie w projektach demonstracyjnych, ostatecznie doprowadzając do wprowadzenia nowych produktów na rynek.
Pewna liczba saksońskich klastrów, sieci i instytutów
badawczych przyczyniła się już do tej strategii, a tym
samym do osiągnięcia celów Saksonii związanych
z ochroną klimatu i utworzeniem nowych miejsc pracy.
Ponadto, w 2008 r. założono Saksoński komitet innowacji
zrzeszający członków środowisk naukowych, przemysłowych i kulturalnych, w celu nadania nowego impetu
saksońskiej polityce innowacji. Jednym z klastrów wiodących prym Niemczech jest na przykład Cool Silicon
w Saksonii. Celem tego klastra jest budowanie mostów
pomiędzy nauką i biznesem, a także rozpoznanie potencjału innowacji w celu wprowadzenia go na rynek.
Co więcej, w 2009 r. TU Dresden i Fraunhofer założyły
DIZEeff, Drezdeńską sieć innowacji efektywnych energetycznie, która ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i badań w dziedzinie innowacji w mieście Drezno.
Jednym z aspektów bliskiej współpracy w instytucjami
badawczymi jest utworzenie w przyszłości miejsc pracy
dla osób wysoce wykwalifikowanych, co jest ważnym
czynnikiem dla wsparcia finansowego Wolnego Kraju
Saksonii.

Smalandia (Kalmar
i Kronoberg)/Blekinge
Innowacja i technologia nie stanowią konkretnego centrum zainteresowania dla strategii regionalnej dotyczącej klimatu i energii regionu Kronoberg. Jednak w ostatnich dekadach w ramach polityk regionalnych i lokalnych nieprzerwanie wspierano innowacyjne pomysły
dotyczące alternatywnych metod generowania energii z biomasy
dostępnej w regionie. To z kolei umożliwiło wypracowanie nowych
metod, które pozwalają na bardziej elastyczne wykorzystanie biomasy i połączenie z rozwojem regionalnym. W rezultacie region był:
Pierwszym regionem w Szwecji wykorzystującym biomasę dla celów sieci ciepłowniczej, tzn. wykorzystującym starą technologię w nowy sposób,
Pierwszym regionem wykorzystującym kogenerację na
szeroką skalę (CHP) w połączeniu z biomasą,
Pierwszym regionem, który utworzył zakład gazyfikacyjny
prowadzący prace badawczo-rozwojowe, który produkuje
gaz syntetyzowany z biomasy jako podstawę dla biopaliw,
Pierwszym regionem, który utworzył strukturę na cele uruchomienia małych zakładów sieci cieplnej wykorzystujących biomasę, dzięki czemu obecnie w regionie znajduje
się ponad 30 takich zakładów.
Dodatkowo, region ten czerpie duże korzyści z trójstronnej współpracy pomiędzy sektorem publicznym, sektorem prywatnym i uniwersytetami.
Region stanowił także kolebkę jednej z pierwszych, dużych elektrowni solarno-termicznych. Została ona zbudowana we wczesnych latach 80-tych zajmując powierzchnię 5 tys. m². W związku
z istniejącymi wcześniej warunkami, technologia ta nie odniosła
sukcesu, i pierwsza fabryka paneli solarnych została zamknięta.
W sektorze budowlanym region pracował nad kilkoma nowymi
technologiami, takimi jak:
Odzyskiwanie energii cieplnej z wody ściekowej z gospodarstw domowych
Lepsza i bardziej zaawansowana wymiana ciepła dla powietrza zużytego, zarówno w przypadku pomp ciepła, jak
i wymienników ciepła
Lepsze i dokładniej izolowane okna o wartości współczynnika przenikania ciepła U poniżej 1 W/m²K
Poprawiona izolacja dla ścian i dachów
Niski i kontrolowany wypływ powietrza
Informatyczny system informacji zwrotnej pomiędzy lokatorem/dzierżawcą a dostawcą energii (ang. Demand Side
Management, DSM, czyli zarządzanie popytem na energię).

Emilia-Romania
Wsparcie badań przemysłowych dla sektora ekonomii przyjaznej
środowisku skupia się na działaniach rozpoczętych przez Regional-

ny Program Badań Przemysłowych, Innowacji i Transferu Technologii (P.R.R.I.I.T.T.). Działania te wdrażają Prawo Regionalne 7/2002,
które jest usystematyzowane zgodnie z Regionalnym Programem
Operacyjnym/EFRR 2007-2013. Rdzeniem trzyletniego regionalnego planu energetycznego jest wspieranie działań badawczych,
po to aby sprostać potrzebom w sektorze gospodarki przyjaznej
środowisku oraz efektywności energetycznej, a także wspomagać
technologie, produkty, zarządzanie i innowacje dotyczące procedur, które przyczyniają się do wzrostu efektywności i oszczędności
energii. Te działania strategiczne łączą konkurencyjność, wyznaczoną przez parametry gospodarki opartej na wiedzy, ze zrównoważeniem energetycznym – uczestnicząc bezpośrednio i przekrojowo
w osiągnięciu celów pakietu UE „Klimat i energia” do roku 2020.
W zakresie programowym do działań zapewniających i wymagających badań należą:
Stworzenie sieci laboratoriów dla badań przemysłowych
i transferu technologii oraz centrów innowacji, lub miejsc
w których można prowadzić działalność badawczą, tworząc i ulepszając innowacje przemysłowe, oraz dostawę
usług i wiedzę technologiczną odpowiadające zapotrzebowaniu firm i opierające się na kwestiach technologicznych i produkcyjnych o istotnym znaczeniu regionalnym;
Zachęcanie firm do inwestowania w prace badawczo-rozwojowe i budowania relacji z systemem uczelni i badań,
a także dostawcami usług technologicznych;
Wspieranie programów, w ramach których dokonywany
jest transfer technologii i umiejętności na rzecz firm;
Wspieranie rozwoju firm lub łączenia nowych laboratoriów przemysłowych, których celem jest tworzenie usług
związanych z pracami badawczo-rozwojowymi;
Promowanie nowych firm i nowych przedsiębiorstw branżowych, których działalność badawcza przynosi istotne
efekty dodatkowe w postaci treści związanych z technologią lub innych korzyści ekonomicznych wynikających
z badań;
Rozwój usług, które wspierają tworzenie działań badawczych i transfer technologii oraz wspierają regionalną sieć
podmiotów zaangażowanych w badania i innowacje.
W regionie działa już Sieć Zaawansowanych Technologii, platforma
badawcza związana ze Środowiskiem i Energią – należące do niej
laboratoria zostaną włączone do nowych Technopolii w regionie
Emilia-Romania.

Górna Sabaudia
Rada Generalna Górnej Sabaudii daje przykład poprzez stosowanie innowacyjnego podejścia i procedur w okręgach lokalnych:
wewnętrzny zespół nabywców, który przygotowuje ogłoszenia
przetargowe teraz bierze pod uwagę także kwestie środowiskowe
i społeczne.
W celu monitorowania zużycia energii w budynkach użytku publicznego, Rada Generalna Górnej Sabaudii przyjęła propozycję
EDF (Électricité de France SA), by w każdej szkole średniej zainstalo-
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wano oprogramowanie mierzące zużycie energii. W razie zakłóceń
działania lub niezgodnego z normami użycia energii w każdym
z budynków publicznych, ten innowacyjny system powiadamia
zespół ds. zarządzania energią.
Rada Generalna Górnej Sabaudii opracowuje również ekologiczną
metodologię imprez dla niektórych organizowanych przez siebie
wydarzeń. W ten sposób chce ona pomóc samorządom lokalnym
w przeszkoleniu i w zainteresowaniu się ekologiczną metodologią
imprez, aby maksymalnie ograniczyć, od chwili rozpoczęcia projektu, oddziaływanie ich wydarzenia na środowisko.
Inne podmioty lokalne także proponują usługi przedsiębiorstwom:
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) od dziesięciu lat oferuje
audyty dotyczące energii i odpadów przedsiębiorstwom i rzemieślnikom.
W większej skali regionu, region Rodano-Alpejski wdraża kilka polityk związanych ze stworzeniem sieci wspomagania innowacji
i środowiska. Przykładem jest dążenie Klastra Badawczego ENERGY Rhone-Alpes do zjednoczenia i ulepszenia struktury działań
badawczych związanych z energetyką, które obecnie rozproszone
są w różnych dziedzinach (inżynieria elektryczna, materiały, elektrochemia, energia, ekonomia, itp.)
Aby wspierać oryginalne i pionierskie inicjatywy w dziedzinie eko-odpowiedzialności lub przystosowania do zmian klimatycznych,
Rada Regionu Rodano-Alpejskiego rozpoczyna także zaproszenie do
składania ofert ecocitizens Rhône-Alpes, w skład którego wchodzą
trzy elementy:
Przewidywanie adaptacji do zmian klimatycznych,
Pomoc i wsparcie dla zmian zachowań,
Podnoszenie świadomości uczniów/studentów w zakresie problematyki środowiskowej.
Zaproszenie to otwarte jest dla stowarzyszeń, urzędów związanych
z budownictwem komunalnym, domów kultury, MJC (młodzieżowe ośrodki kultury), parków regionalnych, gmin i międzygminnych
struktur, które zawierają umowy związane ze zrównoważonym rozwojem z regionu Rodano-Alpejskiego.

Dolny Śląsk
W regionie Dolnego Śląska wdrażanie rozwiązań poprawiających
efektywność energetyczną i racjonalizujących gospodarkę energetyczną wynika z regulacji krajowych oraz wojewódzkich. Do krajowych regulacji możemy zaliczyć Ustawę Prawo energetyczne oraz
dokument Rady Ministrów Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
opracowany przez Ministerstwo Gospodarki.
Ustawa Prawo energetyczne określa zasady kształtowania polityki
energetycznej państwa, warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw
i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki
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paliwami i energią. Ustawa wprowadza także do polskiego ustawodawstwa europejskie rozporządzenia i dyrektywy związane energią
odnawialną oraz je uszczegóławia.
Polityka Energetyczna Polski do 2030 określa, iż najważniejszymi
kierunkami rozwoju energetyki w Polsce są m. in:
poprawa efektywności energetycznej,
rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym
biopaliw,
ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Warto zauważyć, iż 11 sierpnia 2011 roku weszła w życie nowa
Ustawa o efektywności energetycznej, obejmująca następujące
środki jej poprawy:
zawarcie umowy, której przedmiotem jest wykonanie prac
zmierzających do poprawy efektywności energetycznej,
wymiana urządzenia, instalacji lub pojazdu na odpowiednik o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji,
modernizacja użytkowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu w celu zmniejszenia zużycia energii lub obniżenia
kosztów eksploatacji,
nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części lub też przebudowa, remont użytkowanych obiektów, albo termomodernizacja budynków,
sporządzenie audytu energetycznego dla budynków
o powierzchni powyżej 500 m².
Spośród wymienionych środków, jednostka sektora publicznego
powinna zastosować przynajmniej dwa oraz poinformować o ich
stosowaniu na stronie internetowej lub w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości.
Wojewódzkie dokumenty i strategie wpływające na rozwój technologii i innowacji w zakresie poprawy efektywności energetycznej to
przede wszystkim: Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląska strategia innowacji. Celem Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego jest wskazanie kierunków rozwoju
gospodarczego i infrastrukturalnego na terenie województwa dolnośląskiego.
Strategia Rozwoju ma także stanowić narzędzie do poprawy warunków życia mieszkańców Dolnego Śląska. Opracowanie uwzględnia
także rozwój energii odnawialnej na terenie województwa, co stanowi wytyczne dla gmin Dolnego Śląska.

Dobre praktyki w Saksonii – Cool Silicon: Innowacja
w dziedzinie efektywności energetycznej
z Krzemowej Saksonii
Wiodący prym klaster „Cool Silicon” zaangażowany jest
w zwiększanie efektywności energetycznej sektora
teleinformatycznego (ICT). Z tego powodu rozwiązania związane z efektywnością energetyczną, a nawet
z niemal zerowym zużyciem energii powinny być opracowywane w trzech obszarach ukierunkowania: „Mikro- i nanotechnologie”, “Systemy komunikacyjne” oraz
„Czujniki sieciowe”. Ważną część tego projektu stanowi
intensywna wymiana pomysłów i wiedzy pomiędzy
saksońskimi partnerami z różnych dziedzin, a także
transfer wiedzy z uczelni do przemysłu. Dzięki dofinansowaniu z Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań
Naukowych (BMBF) i Saksońskiego Ministerstwa Nauki
i Sztuki (SMWK), „Klaster Cool Silicon” jest dobrze wyposażonym projektem prac badawczo-rozwojowych
ponad 108 partnerów, wśród których znajdują się duże
międzynarodowe firmy produkujące półprzewodniki,
takie jak Globalfoundries, Infineon i X-Fab, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i 16 katedr na trzech saksońskich uczelniach technicznych.

dwutlenku węgla równą całkowitym emisjom wytwarzanym przez pasażerski ruch powietrzny. Koszty energii wykorzystywanej do utrzymywania infrastruktury
ICT stały się także istotnym czynnikiem ekonomicznym.
Dlatego też najbardziej naglącym wyzwaniem w dziedzinie mikro- i nanoelektroniki jest duża poprawa efektywności energetycznej, szczególnie dla ICT, kluczowej
gałęzi przemysłu. Stanowi to techniczny, ekonomiczny
i środowiskowy cel klastra „Cool Silicon”.

Innowacje w mikro- i nanotechnologii stanowią fundament dla współczesnej teleinformatyki (ICT). Są motorem postępu ekonomicznego w wiodących krajach
uprzemysłowionych, a także na byłych rynkach wschodzących, takich jak Tajwan czy Korea. Poprzez strategiczne rozwijanie działalności, “Krzemowa Saksonia”
stała się świetną lokalizacją dla europejskiego sektora
mikroelektroniki. Obecnie jedynym klastrem w Europie,
który może konkurować z Azją jest „Silikonowa Saksonia”. W branży technologii mikroelektronicznych/ICT
pracuje ponad 43 tysiące osób, w nowoczesnych regionach miast takich jak Drezno, Freiberg i Chemnitz.

„Cool Silicon” znajduje się na dobrej pozycji, jeśli chodzi
o możliwość wzmocnienia systemowego potencjału
swojej lokalizacji, szczególnie w zakresie MŚP, w celu
rozwinięcia technologii kluczowych dla efektywnej
energetycznie elektroniki i długofalowego zabezpieczenia ich dla regionu, dla Niemiec i dla Europy jako
całości. Ponadto, stworzenie wielu nowych „ukrytych
championów” poszerzy podstawę ekonomiczną tego
regionu.

Znaczny postęp w tej dziedzinie jest możliwy tylko poprzez znaczące innowacje i nowe podejścia systemowe, oparte na połączeniu badań nad nowymi technologiami, bliskich rozwojowi rynku, oraz wiodącej w skali
światowej znajomości procesów produkcji. Na świecie
nie został jeszcze utworzony główny klaster w dziedzinie efektywności energetycznej ICT. Dzięki niektórym
ze swych pionierskich produktów, partnerzy zaangażowani w tę strategię wiodącego prym klastra wysunęli
się już na czoło wśród globalnej konkurencji.

W celu zabezpieczenia i rozwoju swojej pozycji na
rynku globalnym, klaster musi koncentrować się na
obranych tematach. Atuty regionu muszą być lepiej
wykorzystywane do tworzenia innowacji, które znajdują uznanie na świecie, a także innowacje te muszą
z powodzeniem przekładać się na produkcję. Mając
znaczenie strategiczne dla rozwoju rynku, ICT stanowi
kluczowy rynek dla mikro- i nanotechnologii. Jako siła
napędowa dla technologii i rynek masowy, ICT ustanawia standard, który służy za punkt odniesienia zarówno
dla rozwoju, jak i produkcji. Jednak stały rozwój w dziedzinie ICT nie pozostaje bez konsekwencji: w chwili
obecnej wykorzystanie systemów ICT wytwarza ilość

Więcej informacji:
Cool Silicon e.V.
c/o Silicon Saxony
Management GmbH
E-mail: info@cool-silicon.org
www.cool-silicon.org
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Przykłady trzech dziedzin działalności klastra Cool Silicon

Dziedziny działalności klastra Cool Silicon

Dziedzina 1 – Mikro- i nanotechnologie

Dziedzina 2 – Systemy komunikacji

Dziedzina 3 – Czujniki dla sieci

Głównym celem partnerów projektu dziedziny 1 jest rozwijanie podstawowych
technologii, metody analizy i produkcji dla
produkcji efektywnej energetycznie elektroniki i jej zastosowanie, w celu zmniejszenia zużycia energii przez systemy komputerowe.

W ramach dziedziny 2 projekty badawczo-rozwojowe skupiają się na poprawieniu
efektywności energetycznej infrastruktury
komunikacyjnej i urządzeń przenośnych.

CoolSensorNet jest wiodącym projektem
dziedziny 3. Obejmuje on badania dotyczące konkretnych wymagań łańcucha
elektronicznego, włącznie z czujnikami,
elektroniką analogową, przetwornikami
analogiczno-cyfrowymi, systemami procesorów i jednostką telemetryczną.
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Dobre praktyki w Saksonii
– Wykorzystanie biowyciskania
do usprawnienia produkcji biogazu
Lehmann Maschinenbau GmbH, średniej wielkości przedsiębiorstwo z Saksonii, opracowało technologię zwiększającą efektywność produkcji biogazu w biogazowniach i pozwalającą na wykorzystanie słomy, trawy, materiałów do konserwacji krajobrazu (ściółki), nawozu
zwierzęcego i innych surowców do produkcji biogazu, których do tej pory nie można było
lub można było w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystać do produkcji biogazu.
Podczas biowyciskania substrat organiczny jest poddawany wstępnej obróbce w procesie
wyciskania hydrotermicznego. Powierzchnia materiału organicznego, a tym samym także
biodostępność, są zwiększane ze względu na przerwanie komórek dzięki zastosowaniu
biowyciskania (opatentowana procedura) i hydrotermicznego rozkładu. Proces wymaga
zastosowania energii mechanicznej (tarcie, ściskanie, zgniatanie) oraz zmiennego nacisku na materiał z pozytywnymi wynikami mechanizmów międzyfazowych i dezintegracji,
w celu uzyskania wyższych współczynników rozkładu.
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Biowyciskacz

Więcej informacji:
Thilo Lehmann
Lehmann Maschinenbau GmbH
Rozkład umożliwia skrócenie czasów wymiany przy równoważnym
lub lepszym stopniu gnicia przefermentowanego substratu (materiał stały pozostający po fermentacji beztlenowej biodegradowalnego materiału podawanego) i w konsekwencji lepszy przerób
(większą ładowność komór fermentacyjnych). Substancje składowe
celuloza i hemiceluloza stają się dostępne dla bakterii wytwarzających metan, pozwalając na wykorzystanie materiału włóknistego
do produkcji biogazu. Oprócz opisanego procesu, opracowana
technologia obejmuje takie dalsze jednostki procesowe jak suszenie, prasowanie czy granulowanie substratu organicznego w celu
optymalizacji jego wykorzystania do produkcji biogazu.

E-mail: post@lehmann-maschinenbau.de
www.lehmann-maschinenbau.de

Oprócz faktu, że produkcja biogazu stała się bardziej efektywna poprzez zastosowanie biowyciskania, technologia ta pozwala na wykorzystanie substratu organicznego takiego jak słoma pszenna, które
nie są uznawane za konkurencyjne dla produkcji pożywienia, pod
względem użytkowania ziemi, jak na przykład kukurydza cukrowa.
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Dobre praktyki w Smalandii
(Kalmar i Kronoberg)/Blekinge – Zarządzanie
stroną popytową w budynkach
W ramach projektu Unii Europejskiej o nazwie SESAC, przeprowadzono kilka badań z zakresu zarządzania stroną popytową (DSM) oraz potencjalnej współpracy między dostawcami
energii elektrycznej a lokatorami, w celu obniżenia kosztów energii.
Zmiana zachowań konsumentów w znacznym stopniu wpływa na możliwość zaoszczędzenia energii. Projekt SESAC ma przynieść oszczędności rzędu 10 procent zasobów
energetycznych poprzez promowanie odpowiednich postaw wśród lokatorów. Metoda
zarządzania stroną popytową (DSM) została opracowana i jest stosowana w środowisku lokatorskim, aby stworzyć dobre warunki wstępne do zmiany ich postępowania. Aby metody
DSM odniosły pożądany skutek, niezwykle ważne jest zrozumienie korelacji między stylem
życia a konsumpcją elektryczności.
W ramach projektu mieszkania wyposażono w cztery systemy indywidualnego pomiaru,
które mają zachęcić odbiorców do ograniczenia zużycia energii. W trzech rodzajach mieszkań zainstalowano wyświetlacze, na których widoczne są informacje nt. zużycia energii.
Lokatorzy jednego z typów mieszkań (EnergiKollen) mogą zapoznać się z tymi informacjami w Internecie.
W porównaniu z mieszkaniami referencyjnymi, wykorzystanie energii do zasilania urządzeń
elektrycznych obniżyło się od 2 do 42%, natomiast zużycie ciepłej wody spadło od 35 do 70%.
Zużycie zimnej wody i ciepła na cele ogrzewania i wentylacji również uległo zmniejszeniu.

Internetowy i sprzętowy system pomiaru elektryczności, ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody w mieszkaniu
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Więcej informacji:
Erik Blomgren
Agencja Energetyczna
Południowo-Wschodniej Szwecji
E-mail: erik.blomgren@energikontorsydost.se

Zamontowanie urządzeń pomiarowych, udostępnianie informacji o zużyciu (na wyświetlaczu lub na stronie internetowej), jak również rachunki zależne od zużycia to zasadnicze
i niezbędne czynniki, które umożliwiły osiągnięcie tak dobrych wyników. Ponadto, aby jeszcze bardziej zmotywować lokatorów mieszkań, w ramach EnergiKollen organizowane są
konkursy oszczędzania elektryczności.
Starania na rzecz zmniejszenia konsumpcji energii w ramach DSM odniosły oczekiwane
rezultaty w przypadku uczestników konkursów, jednak ich liczba była na tyle niska, że nie
dało się uchwycić ogólnych efektów konkursów.
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Dobre praktyki w regionie Emilia-Romania
– platforma energetyczno-środowiskowa
na rzecz efektywności energetycznej
Zarys sytuacji
Zaawansowana Sieć Technologiczna regionu Emilia-Romania, promowana i koordynowana przez ASTER, została stworzona w oparciu o Przemysłowe Laboratorium Badawcze oraz
Centrum Innowacji połączone w sieć infrastrukturalną, która obejmuje ponad dziesięć regionalnych Technopolii i zorganizowana jest wokół sześciu platform tematycznych.
W Technopoliach przygotowywane i umieszczane będą metody działania, usługi i struktury na potrzeby badań przemysłowych i transferu technologii, jak również po to, by pełnić
rolę inkubatorów przedsiębiorczości. Prowincje i gminy wnoszą swój wkład do wymaganych inwestycji, gdyż utworzenie Technopolii będzie siłą napędową gospodarki regionów,
w których zostaną założone.
W obrębie Technopolii znajdzie się 46 instytutów (35 obiektów badawczych i 11 centrów
innowacji) podzielonych na 66 jednostek operacyjnych, które należeć będą do jednej z sześciu platform:
rolnictwo i żywność
budownictwo
środowisko energetyczne
informatyka i projektowanie
materiały mechaniczne
nauki biologiczne.
Cele
Platforma energetyczno-środowiskowa (ENA) ma na celu tworzenie i transfer technologii
oraz innowacyjnych metod kontroli jakości środowiska, jak również zarządzania i optymalizacji zasobów. Skierowana jest do podmiotów i organizacji odpowiedzialnych za monitorowanie i ochronę środowiska, „ekologicznych” firm zajmujących się głównie produkcją
technologii i świadczeniem usług środowiskowych, łańcucha wytwarzania energii, w tym
energii generowanej ze źródeł odnawialnych, oraz firm ze wszystkich branż, chcących
maksymalnie ograniczyć swoje oddziaływanie na środowisko.
Opis
Charakterystyczną cechą platformy ENA jest fakt, iż porównuje ona badania nad kwestiami
energetycznymi na poziomie systemowym, zwracając szczególną uwagę na konsekwencje dla środowiska związane zarówno z dostawą surowców (np. biomasy), jak i oddziaływania systemów energetycznych ujętych jako całość. Inne platformy dostarczają pionową
wiedzę ekspercką, która uzupełnia strukturę umiejętności wymaganych do prowadzenia
badań w branży energetycznej, począwszy od pojedynczego składnika aż do systemu
i jego kontekstu: mechanicznego, instalacyjnego i elektromechanicznego, oraz umiejętności z zakresu teleinformatyki.
Wyniki
Możliwości funkcjonowania platformy energetyczno-środowiskowej w ramach badań
przemysłowych potwierdza liczba i wartość podpisanych umów. W ciągu niecałego roku,
ich wartość osiągnęła niemal 6 mln euro, z czego ok. 25% pochodziło wyłącznie z niedotowanych inwestycji.
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Więcej informacji:
Stefano Valentini
ASTER
E-mail: stefano.valentini@aster.it
www.aster.it/tiki-index.
php?page=EnergiaAmbiente

		BIOPALIWA
		BiomasA
Analiza zrównoważenia
środowiskowego i gospodarki
Bilanse energetyczne i CO2
bio-obszary, które można poddać
ocenie
Charakterystyka biomasy
Modele oceniania i mapowania
dostępności biomasy

		WIATR
Łopata
		 analizy dynamiczne i projekt
			 oparte na mechanice płynów,
			materiały
Fundamenty i wieża
analiza strukturalna (statyczna
i dynamiczna), materiały
(antykorozyjne, okrywające,
niemetaliczne)
Prądnica napędzana silnikiem
		wiatrowym
		 przekładnia główna i zwalniająca,
			 system orientacyjny i hamulcowy
			 (HW i sterowanie), zasilanie car
			 i systemu obrotowego
			Analiza zrównoważenia
			 i gospodarki ekologicznej
		 bilanse energetyczne i CO2
		 bio-obszary, które można poddać
			ocenie
Dodatkowe komponenty systemu
		 (Balance of System – BoS)
		 Inwertery, osłony sieci, systemy
		 monitorowania i zarządzania farmą
		 wiatrową, przyłączenie do sieci
		 (przyłączenie i kontrola ładunków
		elektrycznych)

Optymalizacja uprawy i jakości
		 roślin niejadalnych na potrzeby
		 produkcji biopaliw
Planowanie
		 Identyfikacja, charakterystyka
			 i optymalizacja mieszanki
		 Planowanie i innowacje
			 w procesie przekształcania
		 Bilanse energetyczne i CO2
		 Wykorzystanie na potrzeby
			 samochodów i nieprzemysłowych
			usług budowlanych
Pilotażowe instalacje produkcyjne
		 Analiza danych termodynamicz			 nych, kinetycznych i dotyczących
			dynamiki płynów
		 Kształtowanie procesu instalacji
		 Ustalanie rozmiarów
			 i optymalizowanie instalacji
		 Integracja z istniejącymi
			instalacjami

Obszary działania
platformy
energetyczno-środowiskowej

		Efektywność
		energetyczna
		budynków
Diagnoza energetyczna
protokoły diagnozy energetycznej,
symulacje energetyczne w polach
quasi-statycznych i dynamicznych,
analizy dynamiki płynów,
identyfikacja strategicznych ścieżek
Instrumenty służące organizacji
planowania
Zintegrowane strategie
interwencyjne
Technologia grawitacyjna,
technologia instalacji, integracja
ekologiczna, integracja
z technologią grawitacyjną
przy instalacji, instalacje
z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii
Ocena efektywności
symulacje energetyczne w polach
statycznych i dynamicznych,
symulacje energetyczne
w dynamicznych polach parków
energetycznych, efektywność
pokrycia elektrowni, analizy
dynamiczne oparte na mechanice
płynów, analizy kosztów i korzyści

		WODÓR
Produkcja
lektroliza wody (PEM, środowisko
zasadowe, opary), para przekształcająca metan, etanol, naturalna gazowa
częściowa niekatalityczna oksydacja
węglowodorów, gazyfikacja i piroliza
biomasy
Fermentacja/gnicie
Procesy fotobiochemiczne cieplna
dekompozycja wody
Przechowywanie i dystrybucja
technologie kriogeniczne
skompresowany wodór
metaliczne i chemiczne systemy
przechowywania wodorków
przechowywanie węgla
w nanorurkach
Użycie
systemy elektrochemiczne, ogniwa
paliwowe, systemy spalania (silnik
spalania wewnętrznego, turbiny itd.)
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Ogniwa
fotowoltaiczne
Podstawowe moduły do produkcji
elektryczności (cienka powłoka,
cienka powłoka nieorganiczna,
ogniwo termowoltaiczne,
nanotechnologia do powierzchni
czynnej i padające widmo solarne)
Koncentracja technologii energii
słonecznej (systemy optyczne
i komórki)
Materiały do powłoki spodniej
i okrycia, materiały do koncentracji
Zbilansowanie systemu (inwertery,
jednostka kontrolna i kontrolki,
ochrona sieci)
Optymalizacja i integracja
systemów

Dobre praktyki w regionie Emilia-Romania
– Inteligentna Sieć i potrzeba zmiany
obecnego systemu korzystania z energii
w produkcji przemysłowej

Podstawowe informacje
Europejska Platforma Technologiczna oparta na Inteligentnych Sieciach definiuje je jako „sieci
energii elektrycznej, które w sposób inteligentny integrują zachowanie i działania wszystkich
jej użytkowników – producentów, odbiorców i podmiotów pełniących obie te funkcje – aby
skutecznie realizować zrównoważone, oszczędne i bezpieczne dostawy elektryczności”.
Konieczność rozwoju obecnie istniejących sieci elektroenergetycznych w kierunku nowego modelu wynika z różnych czynników:
Liberalizacja rynków energetycznych i podział wieloletnich monopolistów na
tych rynkach nakłada na managerów obowiązek zwiększenia efektywności poszczególnych części systemu elektroenergetycznego i podmiotów, które z niego
korzystają, aby podjęły współpracę w celu zapewnienia niezawodności, bezpieczeństwa i jakości dostaw energii.
Potrzeba zrównoważonego rozwoju wymaga zwiększonej efektywności oraz
ograniczenia emisji CO2 i wykorzystania palnych paliw kopalnych, jak również
szerszej dyfuzji wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Cele
Tradycyjne sieci elektroenergetyczne nie są w stanie spełnić ww. wymogów, gdyż zaprojektowano je jako systemy monolityczne, w których elektryczność przepływa wyłącznie od
dużego generatora do pasywnych odbiorców, przy ograniczonym strumieniu informacji
oraz statycznym zarządzaniem produkcją i użytkowaniem energii.
W zamian zaleca się podjęcie następujących kroków:
zwiększanie efektywności wymaga przekształcenia pasywnych odbiorców w odbiorców aktywnych, którzy są świadomi sposobów użytkowania energii i potrafią
tym użytkowaniem zarządzać zależnie od dostępności energii.
obniżenie emisji CO2 oraz rozproszenie użycia źródeł odnawialnych wiąże się z koniecznością przekształcenia sieci dystrybucyjnej – z pasywnej w aktywną – oraz
podjęcia dwukierunkowej komunikacji między nową postacią, tzw. prosumentem
(z połączenia producenta i odbiorcy/konsumenta energii) a innymi podmiotami
w sieci (np. systemami zarządzania dystrybucją lub rynkami energii elektrycznej,
czy też nowymi podmiotami, takimi jak „agregatorzy” czyli przedsiębiorstwa zajmujące się gromadzeniem i koordynacją określonej liczby prosumentów i/lub
aktywnych odbiorców energii).
Oczywiste jest, że wszystkie te aspekty wymagają wprowadzenia warstw teleinformatycznych w starej sieci elektroenergetycznej, aby można było określić ją jako „inteligentną”.
Budowanie tych poziomów powinno prowadzić do stworzenia bezpiecznej, solidnej,
niezawodnej i interoperacyjnej architektury komunikacyjnej mogącej połączyć wszystkie
urządzenia, oprogramowanie i podmioty, które wejdą w skład Inteligentnej Sieci. Architekturę taką określa się czasem mianem „Internetu Energetycznego”.
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Więcej informacji:
Angelo Frascella
E-mail: angelo.frascella@enea.it
Piero De Sabbata
E-mail: piero.desabbata@enea.it
http://spring.bologna.enea.
it/cross-tec.asp
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Projekt badawczy ARTISAN
Regionalne laboratorium CROSS-TEC (założone przez spółkę ENEA
w ramach Technopolii Bolonia) jest koordynatorem projektu FP7
o nazwie ARTISAN (Świadome energetycznie systemy przedsiębiorczości na rzecz inteligentnej działalności opartej na niskim zużyciu węgla).
Celem projektu jest zachęcenie europejskiego przemysłu tekstylnego do stosowania wskaźników czasu rzeczywistego przy konsumpcji energii, zarówno w normalnej działalności, jak i w ramach
partnerstw biznesowych, wspierając działania i decyzje w łańcuchu
dostaw poprzez udzielanie informacji związanych z energetyczną/
środowiskową „tożsamością” procesów i produktów.
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ANSI C12.22 | M/441 | Open Meter | DLMS| EMD | EDINE
OpenADR | Open ADE | Energy Interop | EMIX |
Electric M&V | CME (only Aggregator Remote Agent)
OpenADR | Open ADE | Energy Interop | EMIX |
6
Electric M&V | CME (only Aggregator Remote Agent)

ARTISAN przyniesie następujące rezultaty:
Systemy Wsparcia Decyzji dopasowane do procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach, takich jak:
Dynamiczna wyceny kosztów elektryczności
Wskaźniki zużycia energii
Wewnętrzna produkcja energii (jeśli dotyczy)
Usługi z zakresu obrotu energią i emisją będące wynikiem
dokładniejszych prognoz energetycznych, w odniesieniu
zarówno do pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całego
łańcucha dostaw.
Dzięki projektowi ARTISAN przedsiębiorstwa tekstylne mogą stać
się aktywnymi konsumentami, którzy będą zintegrowani z rynkami
energetycznymi i będą mogli przekazywać systemom zarządzania
dystrybucją rzetelne prognozy nt. zużycia energii. Dlatego też usługi te wspomogą przedsiębiorstwa w byciu aktywnymi użytkownikami przyszłych inteligentnych sieci energetycznych.
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Dobre praktyki w Górnej Sabaudii
– zbiornik Ardosières w Chatel

Miejscowość Chatel położona jest w departamencie Górna Sabaudia, w gminie Abondance, ok. 40 km od Thonon-les-Bains (południowy brzeg jeziora Léman). Jest to jeden z 14
kurortów narciarskich, które wchodzą w skład regionu Portes du Soleil graniczącego ze
Szwajcarią. Chatel ma powierzchnię 7954 akrów, i znajduje się na wysokości od 1053 do
2432 n.p.m. Liczba mieszkańców waha się między 1300 osób zamieszkujących tu na stałe
a 20 000 osób w szczytowym okresie sezonu zimowego.

Zapotrzebowanie na wodę/ludność
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Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wodę, w 2002 r. władze miasta zbudowały
zbiornik o pojemności 300 m3. Zauważalne są ograniczenia topograficzne, gdyż zbiornik
zainstalowano na wysokości 1290 m n.p.m. na stromym zboczu, które przez ponad połowę
roku w 40% pokryte jest śniegiem.
Magazynowanie wody wiąże się z pewnym ryzykiem, jeśli chodzi o jej skład, z uwagi na pastwiska znajdujące się powyżej zbiornika. Mimo że do jej uzdatniania wystarczy promieniowanie UV i nieco chlorowania, potrzebna jest też instalacja elektryczna. Zbiornik położony
jest jednak w miejscu, które uniemożliwia przyłączenie sieci elektrycznej.
Postanowiono więc produkować elektryczność z energii wytworzonej przez wodę wpływającą do zbiornika ciśnieniowego.
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W ciągu ostatnich 40 lat zapotrzebowanie na wodę w Chatel znacznie wzrosło

lata

Gmina wybrała system specjalnych mikroturbin, gdyż okres wiosenny w Ardoisières wyróżnia się pewnymi charakterystycznymi
cechami:
Stały i wystarczający przepływ wody przez cały rok:
Minimum 16 m³/h
Maksimum 30 m³/h
Położenie altymetryczne, które umożliwia rozłożenie grawitacji:
Wysokość zbiornika: 1 300 m
Średnia wysokość sieci: 1 200 m
Zastosowano turbinę marki IREM ECOWATT:
Moc netto: 300 Wat
Jednofazowe napięcie: 220 Volt
Ciśnienie przy normalnej prędkości: 0,9 bar
Umocowane na stałe iniektory z przepustami o efektywności 4 l/sek.

W standardowych warunkach instalacja pracuje w następujący
sposób:
Jeśli wartość przepływu wody jest niższa niż minimum konieczne do działania turbiny, turbina się zatrzymuje .
Jeśli wartość przepływu mieści się między minimalnym
a maksymalnym poziomem niezbędnym do działania turbiny, przez turbinę przepływa cała woda.
Gdy tylko wartość przepływu przekroczy maksymalny poziom, nadwyżka wody przechodzi przez boczny przepust,
który znajduje się nad normalnym strumieniem płynącym
do sieci turbiny i wlewana jest do zbiornika. Odpowiedni
sprzęt uzdatnia wodę za pomocą niezależnego systemu.
Koszt wyposażenia i prac przy instalacji mikroturbiny wyniósł 13 200
euro, natomiast przyłączenie sieci wyceniono na 90 000 euro.

Wytworzona energia elektryczna zasila urządzenia uzdatniające
wodę, oświetlenie obiektu (włączane podczas jego wizytacji) oraz
przyrządy do zdalnego przetwarzania danych.

Więcej informacji:
Jean-Philippe Bois
Rada Generalna Górnej Sabaudii
E-mail: jean-philippe.bois@cg74.fr

Zasilanie wodne z mikroturbiną wodną w Chatel

71

Zwiększanie
efektywności
energetycznej
poprzez
odpowiednie
informowanie
i motywowanie
Punkt wyjścia i wyzwania

Efektywność energetyczna zaczyna się w domu! Pod tym hasłem wspólnotowy plan działania na rzecz efektywności energetycznej rozpoczyna realizację jednego ze swych priorytetów, który skupia się na zmianie nawyków u obywateli. Rozwiązania z zakresu efektywności
energetycznej wymagają wielu metod opartych na informowaniu i motywowaniu tak, aby
zaangażować zarówno władze lokalne, jak i obywateli. Zaangażowanie obywatelskie stało się
również jednym z głównych celów strategii na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i szerszego wsparcia ze strony mieszkańców, którą przyjął Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.
Tym niemniej, informacje na temat technologii i zachowań sprzyjających efektywności energetycznej często przekazywane są w sposób niedostatecznie ukierunkowany na mieszkańców
i lokalne władze, którym w wielu przypadkach brakuje niezbędnej wiedzy w tym temacie.
W ciągu ostatnich paru lat Komisja Europejska podkreślała znaczenie tego właśnie aspektu
w rozpowszechnianiu informacji. Zaczęła wspierać projekty zintegrowanych inicjatyw dotyczących programów kształcenia lub działania w obszarze energetyki, w społecznościach
stosujących zrównoważone rozwiązania energetyczne, mobilizując społeczeństwo obywatelskie do uczestnictwa w działaniach związanych z energią, np. w projekcie Inteligentna
Energia Europa.
Oprócz pełnienia roli lidera, sektor publiczny powinien zainicjować proces komunikowania
się między obywatelami. Istotne jest jednak nie tylko przekazywanie sobie wiedzy – jeszcze
ważniejsze jest motywowanie obywateli. Motywacja to kluczowy czynnik w zachęceniu
obywateli do angażowania się w kampanie, a następnie opracowywania i realizacji ich własnych projektów.
System zachęt może wspierać ten proces na wiele różnych sposobów, nie tylko pod względem finansowym, ale także jeśli chodzi o docenienie zaangażowania obywateli w projekt.
Plany związane z efektywnością energetyczną, które tworzone są na szczeblu politycznym,
mają większe szanse powodzenia, jeśli społeczeństwo się z nimi utożsamia i może wnieść
swój wkład w realizację ich celów.
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Zarys polityki regionalnej i lokalnej
Saksonia
Komunikację i motywację uznaje się za kluczowe czynniki w Saksońskim Planie Klimatyczno-Energetycznym
i odgrywają one zasadniczą rolę w realizacji ambitnych
celów saksońskiego programu ochrony klimatycznej.
Ponieważ kwestie oszczędzania energii dotyczą każdego sektora społeczeństwa, Wolne Państwo Saksonia
wspiera stały przepływ informacji do prywatnych gospodarstw domowych, przemysłu, handlu, specjalistów
i władz lokalnych za pośrednictwem lokalnych oddziałów agend, izb gospodarczych, stowarzyszeń, instytucji
edukacyjnych i wielu innych podmiotów.
W Saksonii, za informowanie o politykach, normach,
nowych technologiach i projektach demonstracyjnych
z zakresu efektywności energetycznej odpowiedzialny
jest szereg podmiotów, których powoływaniem i koordynacją zajmuje się lokalne Ministerstwo Środowiska
i Rolnictwa oraz Ministerstwo Ekonomii i Pracy.
Najważniejszą funkcję pełni tu regionalna agencja ds.
energetyki, SAENA (Saksońska Agencja Energetyczna),
która służy jako ciało doradczo-informacyjne w kwestiach efektywności energetycznej i odnawialnych
źródeł energii. SAENA realizuje większość regionalnych
kampanii energetycznych skierowanych do saksońskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Kilka
razy w roku władze lokalne wymieniają między sobą
doświadczenia w zakresie omawianej kwestii, w ramach sieci Saksoński Społeczny Dialog Energetyczny
(keds) ustanowionej przez SAENA. Sieć ta wywodzi się
z poprzednika EnercitEE, projektu INTERREG o nazwie
enercy’regio.
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Ponadto SAENA organizuje i nadzoruje na terenie Saksonii wiele inicjatyw i sieci, oferuje szkolenia, porady
i wymianę doświadczeń dla miast i obywateli, jak również dokonuje oceny wytycznych i promuje projekty
demonstracyjne oraz projekty dotyczące dobrych praktyk. W ostatnim czasie zebrano dane i projekty poświęcone efektywności energetycznej i oszczędzaniu energii, po czym opublikowano informacje na ich temat na
specjalnym portalu internetowym.
Obok rozpowszechniania informacji za pośrednictwem
ww. środków, ważną rolę w Saksonii odgrywa motywowanie obywateli i władz lokalnych poprzez kampanie
i programy monetarne. W ostatnich latach organizowano różne kampanie motywacyjne, takie jak konkursy energetyczne dla gospodarstw domowych i szkół.
Ponadto, wytyczne dotyczące finansowania ochrony
klimatu i energii (RL EuK2007) zachęcają szeroką grupę docelową do inwestowania w energetycznie efektywne technologie, a władze lokalne do uczestnictwa
w systemach zarządzania jakością, np. Europejskiej Nagrodzie Energetycznej®.

Smalandia (Kalmar
i Kronoberg)/Blekinge
Informowanie i motywowanie odgrywają istotną funkcję w zwiększaniu efektywności energetycznej w regionie Smalandii. Strategia klimatyczno-energetyczna
Kronobergu nie wymienia tych czynników w odrębnym rozdziale, jednak politycy zdają sobie sprawę z ich
wpływu na powodzenie realizowanych projektów, zarówno teraz, jak i w przeszłości.

Jako jedną z grup docelowych tej strategii wskazano na przykład
lokatorów, których zachęca się do oszczędzania energii. Odbywa
się to m.in. poprzez wdrożenie informatycznego systemu wymiany
opinii między lokatorami a dostawcami energii.
Projekt o nazwie SAMS opracowany przez VäxjöEnergi wdrożono
jako projekt pilotażowy, a jego rezultatem było zmniejszenie zużycia energii u ok. 20-30% lokatorów. Z kolei EnergiKollen zachęca lokatorów do ograniczenia zużycia energii poprzez zmianę nawyków.
W ramach tego projektu udostępniono narzędzie internetowe, które ma pomóc im zrozumieć w jaki sposób ta konsumpcja zmienia
się z dnia na dzień. Podobne projekty tego typu, które obejmują
nawiązywanie bezpośrednich kontaktów i organizowanie małych
konkursów dot. oszczędzania energii to pilotażowe projekty klimatyczne w Kalmarze oraz program Energetyczne Sąsiedztwo.
Projekty te mają na celu znalezienie sposobów bardziej efektywnego korzystania z energii, dzięki edukacji i zmianom w zachowaniu.
Praca z Inteligentnymi Sieciami nadal znajduje się na wczesnym
etapie zaawansowania, mimo że wiele się o nich mówi. Jak na razie
nie podjęto w regionie znaczących kroków w kierunku ich wdrożenia. Ważnymi podmiotami w dziedzinie informowania i motywowania są dostępni w każdej gminie, publiczni doradcy ds. energetyki, którzy udzielają właścicielom budynków, najemcom i sektorowi
MŚP bezpłatnych i obiektywnych porad w wielu różnych kwestiach.
Jest to system aktywnie wspierany przez Agencję Energetyczną
Południowo-Wschodniej Szwecji, która dysponuje siecią opartą na ogólnokrajowej strategii i współtworzoną przez wszystkie
szwedzkie gminy. Informowanie i motywowanie dzieci odbywa się
zarówno poprzez kampanie w szkołach, jak i z pomocą Centrum
Naukowego eXperimentlabbet, które zajmuje się głównie kwestiami energetycznymi i klimatycznymi i jest ogólnodostępne, również
dla grup szkolnych. Szkolenie nauczycieli stanowi ważną część
tego systemu, a realizowane jest we współpracy z działającym tu
Uniwersytetem Linneusza.

planu trzyletniego, region ten stara się szerzyć świadomość o znaczeniu wielu dobrych praktyk służących oszczędzaniu energii oraz
formułowaniu i popularyzowaniu wiedzy naukowej i technicznej
z zakresu zwiększonej efektywności energetycznej oraz instalacji,
które wykorzystują wszelkiego rodzaju odnawialne źródła energii.
Zasadnicze inicjatywy stworzono przede wszystkim w celu: opracowania lokalnych projektów na rzecz planowania i promocji w połączeniu z odpowiednimi działaniami informacyjnymi (np. wspieranie
pozytywnych doświadczeń, takich jak unijna inicjatywa „Porozumienie między burmistrzami”); poszerzenia zakresu działań urzędu
ds. energetyki i funkcjonalności strony internetowej tego urzędu,
na której znajdują się informacje i porady dla obywateli; wspierania
uczestnictwa w targach (w tym organizowania stoisk) i różnego rodzaju wydarzeniach (np. Ecomondo, Agrofer, Saie, Ecocasa, R2B itd.),
jak również organizacji powiązanych spotkań i seminariów.
Współpracując ściśle z władzami lokalnymi, region dąży do realizacji możliwie największej liczby projektów związanych z energetyką
i ochroną środowiska. Pozwoli to wzbogacić wiedzę i doświadczenie ekologicznych centrów edukacyjnych, miejskich departamentów ds. energetyki i poszczególnych prowincji, jak również agencji
energetycznych. W związku z tym możliwe będzie stworzenie grupy usług, produktów i inicjatyw, które uwzględnią kwestie i założenia racjonalnego użytkowania energii i środowiskowego planowania w planach edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych,
wspierając i nadzorując ich realizację.
Szczególny nacisk będzie położony na projekt pod nazwą „Ku
zrównoważonej energii”, który Rada zatwierdziła decyzją nr 2295
z 27 grudnia 2010 r. Ma on być realizowany w ramach współpracy
z administracją prowincji, której cele, zgodnie z Prawem Regionalnym nr 27 z 29 grudnia 2009, „Promocja, organizacja i rozwój działań
informacyjno-edukacyjnych w zakresie zrównoważenia”, dotyczą:
Rozwijania wiedzy, świadomości i właściwych zachowań
służących osiągnięciu równowagi ekologicznej;
Zbierania i rozpowszechniania informacji o równowadze
ekologicznej w celu zachęcania obywateli do świadomego uczestnictwa w procesach decyzyjnych;
Udzielania obywatelom informacji o środowisku i energetyce w celu promowania ich aktywnego uczestnictwa
w budowaniu ekologicznie zrównoważonej przyszłości;
Rozwijania systemu szkolnictwa różnych szczebli;
Integracji i koordynacji, na poziomie regionu, prowincji
i okręgu, różnych harmonogramów i doświadczeń edukacyjnych związanych z tą tematyką.

Ponadto, regionalna komisja ds. klimatu omawia problematykę
informowania i motywowania w ramach swoich planów działań.
Powołane zostanie regionalne centrum klimatyczne, system porad
dla obywateli, usługi informacyjno-szkoleniowe dla firm i społeczeństwa, wewnątrzszkolne rozwijanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie energetyki i zrównoważonego rozwoju. Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej Szwecji jest ważnym
członkiem tej komisji.

Emilia-Romania
Promowanie i wspieranie nowej kultury racjonalnego użytkowania
energii oraz kontynuowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii
to strategiczne działania mające na celu realizację ambitnych założeń polityki energetycznej regionu Emilia-Romania. W ramach

74

Górna Sabaudia
W 2001 r. ADEME zainicjowało działalność Energetycznych Centrów
Informacyjnych (EIC) w celu bezpłatnego, obiektywnego i niezależnego edukowania i informowania społeczeństwa o efektywności
energetycznej i odnawialnych źródłach energii. Tego typu działania
EIC współfinansowane są przez władze lokalne, w tym rady regionalne i wydziałowe, a ich realizacja opiera się na zobowiązaniach
poczynionych w kontekście ustawy środowiskowej Grenelle, zgodnie z którą Francja ogranicza emisje gazów cieplarnianych.
W skład sieci wchodzi 235 centrów informacyjnych, przy wsparciu
ponad 400 konsultantów rozlokowanych w całej Francji.
W 2009 r. centra te udzieliły informacji ponad 1,6 mln osób (i ponad
7 mln osób od czasu założenia sieci), przy ogólnym wskaźniku zadowolenia sięgającym 80%. Równie istotne jest oddziaływanie ekonomiczne, gdyż w 2009 r. energetyczne centra informacyjne przyczyniły się do realizacji prac o wartości przekraczającej 465 mln euro.
Także Grenelle, czyli ustawa energetyczna, pomogła przygotować
wiele projektów z zakresu efektywności energetycznej, skierowanych do różnych grup docelowych (ogół społeczeństwa, jak również przedsiębiorstwa, władze lokalne, pracownicy itd.).
Na szczeblu lokalnym Rada Generalna Górnej Sabaudii finansuje też
plan energetyczny, aby poszerzyć ogólną wiedzę nt. efektywności
energetycznej, osiągnąć większą autonomię energetyczną i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Rada zajmuje się również rozwijaniem i wspieraniem gospodarki odpadami w społecznościach lokalnych – priorytetem jest tu zmniejszenie ilości odpadów u źródła.
Górna Sabaudia ponadto wdraża lokalny plan klimatyczny przeznaczony dla regionu i wszystkich budynków użyteczności publicznej
znajdujących się pod zarządem Rady Generalnej Górnej Sabaudii.

Dolny Śląsk
Jako miasto leżące na obszarze Unii Europejskiej Wrocław zobowiązany jest stosować się do regulacji prawnych na szczeblu lokalnym
z zakresu efektywności energetycznej dla państw członkowskich.
Na szczeblu lokalnym Dolny Śląsk to region, który w swoich planach rozwoju, stara się każdego roku coraz większą wagę przywiązywać do zagadnień ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju oraz problemów dotyczących energii. Dowodem na to jest
uchwalony Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na
lata 2004–2015, w którym znajdujemy szczegółowy opis obecnego
stanu środowiska, a także sposoby i środki jakimi władze będą dążyć do zrównoważonego rozwoju społeczno-ekologicznego.
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Oferta skierowana zwłaszcza do najmłodszych mieszkańców regionu Dolnego Śląska jest bardzo bogata. Organizowane są konkursy, szkolenia, seminaria i wykłady, które w ciekawy sposób uczą
młodzież jak dbać o środowisko i oszczędzać energię. Edukacja od
najmłodszych lat przyczyni się do zwiększenia świadomości obecnego i przyszłego pokolenia.
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
zorganizował już w mieście szereg konkursów, akcji oraz warsztatów dla placówek oświatowych różnych poziomów kształcenia.
Ważnym podmiotem przyczyniającym się do poprawy efektywności energetycznej jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W 2010 roku w ramach działań
na rzecz Rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne mieszkańcy Dolnego Śląska
mieli okazję do lepszego poznania zagadnień z obszaru ochrony
przyrody i oszczędzania energii. Powstały zarówno wydawnictwa
prasowe jak i programy telewizyjne. Wśród nich znalazły się:
edukacyjne programy w telewizjach regionalnych
dodatki proekologiczne w miesięcznikach regionalnych
3 artykuły ekologiczne
10 audycji telewizyjnych 14-minutowych programu „EKOREGION – edukacja ekologiczna poprzez cykliczny program telewizyjny”
Ekodekalog – telewizyjny magazyn proekologiczny
10 audycji radiowych
serwisy internetowe „Twoje Ekologiczne Biuro” i „Twój Ekologiczny Dom”
Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska to pierwszy
tego typu program w Polsce, który ma służyć monitorowaniu
i ulepszaniu metod zwiększania świadomości ekologicznej wśród
mieszkańców regionu.

Dobre praktyki w Saksonii – keds:
saksoński portal poświęcony
dialogowi społecznemu i energetyce
W XXI w. przed miastami i społecznościami stoją wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i koniecznością oszczędzania energii, zwiększonej efektywności energetycznej
i zrównoważonych dostaw energii. Na władzach lokalnych spoczywa w tym procesie największa odpowiedzialność, gdyż muszą go zainicjować, wdrożyć właściwe rozwiązania
i udostępnić wyniki społeczeństwu, na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Jednocześnie coraz więcej społeczności na terenie Saksonii realizuje dobre praktyki służące
ochronie klimatu podejmując działania na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej
i oszczędzania energii oraz inwestując w zrównoważone dostawy energii.
Jednym z głównych celów Saksońskiej Agencji Energetycznej jest naświetlenie sposobów usprawnienia lokalnych prac w zakresie energetyki i wspieranie wymiany informacji
dotyczących tej kwestii. Saksoński Społeczny Dialogi Energetyczny (keds – Kommunaler
Energie-Dialog Sachsen) pełni funkcję głównej platformy Saksońskiej Agencji Energetycznej mającej pomagać społecznościom i regionom Saksonii w zakresie kwalifikowania do
finansowania i informacji oraz wymiany doświadczeń zmierzających do poprawy lokalnej
pracy energetycznej. keds jest jednym z głównych punktów Saksońskiego Planu Działania
ws. Klimatu i Energii.
Najważniejsze zagadnienia podejmowane przez keds to Europejska Nagroda Energetyczna®, społeczności energetycznie efektywne i usługi energetyczne.
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Saksoński portal internetowy poświęcony energetyce

Więcej informacji:
Björn Wagner
Saksońska Agencja
Energetyczna – SAENA GmbH
E-mail: bjoern.wagner@saena.de
www.keds-online.de
www.energieportal-sachsen.de

Internetowy portal poświęcony energetyce
Internetowy portal poświęcony energetyce, www.energieportal-sachsen.de, to interaktywna mapa opracowana przez Saksońską Agencję Energetyczną w celu przedstawienia
prowadzonych w regionie działań i projektów z zakresu energetyki. Użytkownicy mogą
przeglądać różne mapy i lokalizować na nich społeczności oraz regionalne projekty energetyczne, uzyskać informacje dodatkowe na temat danego projektu lub działania, bądź
poszukać takiego projektu.
Portal dostarcza informacji na następujące tematy: źródła ciepła odpadowego, regiony
energetycznie samowystarczalne, budownictwo energetycznie efektywne, RES, Europejska Nagroda Energetyczna, Saksoński Paszport Energetyczny, projekty wzorcowe i demonstracyjne, sieć przedsiębiorczości, pasywne domy i targi solarne. Co więcej, istnieją dodatkowe narzędzia do gromadzenia informacji statystycznych, np. o efektywności wszystkich
elektrowni wiatrowych lub fotowoltaicznych w danej gminie lub mieście.
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Dobre praktyki w Saksonii
– społeczność Zschadrass

Miejscowość Zchadrass, zamieszkana przez zaledwie 3200 osób, jest jedną z najbardziej
aktywnych społeczności, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii i jej oszczędzanie.
Jak mówi burmistrz miasteczka, Matthias Schmiedel, Zchadrass po raz pierwszy zbadało
swój potencjał w zakresie oszczędzania energii kilka lat temu, aby obniżyć koszty operacyjne związane z jej wykorzystaniem.
Początkowo rada lokalna podjęła jedną z najprostszych i najbardziej widocznych decyzji
w zakresie oszczędzania energii – po północy wyłączane są światła uliczne.
Następnie zbadano możliwości budynków komunalnych pod kątem oszczędzania energii. W procesie tym społeczność stara się stworzyć regionalną wartość dodaną, w ramach
której energia jest generowana lokalnie. Pozwala to na obniżenie kosztów importu paliw
kopalnych, stworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie zrównoważonego rozwoju. Był to
również ważny czynnik stymulujący wizję społeczeństwa energetycznie samowystarczalnego, do roku 2050.
Rada postanowiła zamienić opał wykorzystywany do ogrzewania budynków komunalnych
z paliwa kopalnego na wytwarzaną lokalnie biomasę. Przykładowo, przy wycince drzew
i krzewów prowadzonej w parkach i wzdłuż dróg, zbierane są pozostałości z wycinki. Mieszkańcy mogą także zbierać takie pozostałości w swoich ogrodach i zostawiać je na publicznych składowiskach biomasy. Rozwiązanie to dostarcza dwie trzecie niezbędnej biomasy.
Reszta wytwarzana jest w ramach gospodarki leśnej o krótkiej rotacji przez miejscowych
rolników. Metoda ta pozwala na wyprodukowanie corocznie od 10 do 12 ton drewna. Następnie drewno musi zostać osuszone. We współpracy z urzędem ds. inżynierii i naukowcami, władze Zschadrass opracowały system samoosuszania wiórów. Proces ten trwa 6-8
tygodni. Po jego zakończeniu wióry służą przez cały rok, jako opał w miejscowej ciepłowni
znajdującej się w piwnicy szkoły.
Kilka lat temu wzniesiono nową, dużą elektrownię wiatrową o wysokości 138 m i mocy 2,2
MW. Właścicielem napędu wiatrowego w 20% jest gmina. Ponadto większość budynków
użyteczności publicznej dysponuje modułami fotowoltaicznymi, które dają ok. 17.000 euro
przychodu w ramach systemu cen gwarantowanych niemieckiego EEG (Ustawy o energii
odnawialnej). Dochody pochodzące z odnawialnych źródeł energii pomagają społeczności finansować usługi, takie jak przedszkola, wyjazdy wakacyjne czy lokalny transport.
W 2007 r. ponad 24% energii zużywanej w Zschadrass pochodziło ze źródeł odnawialnych,
a produkcja elektryczności już teraz przekracza poziom 100%.
Burmistrz podkreśla, iż bardzo ważne jest zaangażowanie obywateli od samego początku
w każdy realizowany w gminie proces, który ich dotyczy, jak np. nowe formy wytwarzania
energii. Jeśli mieszkańcy są dobrze poinformowani i włączeni w daną inicjatywę, chętnie
wspierają oni decyzje lokalnych władz reformujące produkcję energii w regionie i służące
zmianie ich własnych nawyków w tym zakresie. Z uwagi na to, że posiadanie własnych
form użyteczności publicznej byłoby nieopłacalne dla tak małej społeczności, a prywatna
produkcja energii byłaby problematyczna ze względów prawnych, Zschadrass ustanowiło
na ten cel stowarzyszenie oraz fundację.
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Działalność fundacji ekologiczno-społecznej w Zschadrass

Więcej informacji:
Burmistrz Matthias Schmiedel
E-mail: buergermeister@colditz.de

79

Dobre praktyki w Saksonii – kampanie
na rzecz efektywności energetycznej
prowadzone w szkołach
Uczniowie i nauczyciele stanowią ważne grupy docelowe, jeśli chodzi o kwestie efektywności energetycznej, gdyż w sposób idealistyczny przekazują wiedzę na ten temat swoim
domownikom. W przyszłości to właśnie dzieci będą kierować naszym społeczeństwem
i podejmować decyzje w sprawach wytwarzania i dostaw energii. Dlatego też, kształtowanie w nich świadomości o efektywności energetycznej należy rozpocząć jak najwcześniej.
Kładąc szczególny nacisk na edukację w tej kwestii, właściwe organy w Saksonii rozpoczęły
kampanię pod nazwą „Ochrona klimatu w szkołach Saksonii”.
Kampania składa się z różnych elementów, takich jak:
Ruchoma wystawa, zwana „pawilonem klimatycznym”. Gablota wystawowa posiada ekran dotykowy, który informuje o zmianach klimatycznych i ich skutkach,
ochronie klimatu oraz działaniach jakie należy podjąć. Każdemu tematowi towarzyszą przykłady oparte na doświadczeniach Saksonii.
Teczka klimatyczna z interaktywnymi przyrządami do pomiaru energii, opisami
szkolnych eksperymentów naukowych, materiałami dla nauczycieli oraz dużą grą
planszową.
Książka dla uczniów omawiająca całą problematykę ochrony klimatu, ze zdjęciami
i przykładami z regionu.
Materiały dla nauczycieli, które stanowią interesujący i metodologicznie urozmaicony zestaw informacji o ochronie klimatycznej i oszczędzaniu energii, jak również
mogą służyć do zorganizowania lekcji: różne tematy i arkusze ćwiczeniowe oraz
szkolne eksperymenty naukowe.

Pawilon i teczka klimatyczna
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Zaproszenie do uczestnictwa w szkolnym konkursie
„Klimatyczni bohaterowie”; materiały dla nauczycieli,
broszura nt. klimatu dla uczniów

Oprócz tej kampanii, Saksońska Agencja Energetyczna (SAENA) organizuje wiele interaktywnych projektów poświęconych oszczędzaniu energii i skierowanych do dzieci i uczniów
z różnych grup wiekowych. W ramach projektu „Energetyczni reporterzy” (Energiereporter)
dzieci przygotowują własny, krótki film nt. oszczędzania energii, jednocześnie poznając
strukturę filmu, w którym znaleźć mają się wywiady, wskazówki i wiele innych elementów.
Z myślą o dzieciach opracowano również podręcznik dotyczący oszczędzania energii
(Stromsparfibel), w którym główną rolę grają dwaj komiksowi bohaterowie, ON i Offi.
W podręczniku opisano produkcję elektryczności oraz sposoby jej oszczędzania w domu.
ON nie wie na ten temat zbyt wiele i nie jest do końca przekonany co do konieczności
oszczędzania. Offi jest jednak sprytniejsza – stara się uświadomić koledze, dlaczego jest to
tak ważne.

Więcej informacji:
Nicole Sommer
Saksońska Agencja Energetyczna
– SAENA GmbH
E-mail: nicole.sommer@saena.de

Offi & ON – komiksowi bohaterowie SAENA

http://www.umwelt.sachsen.de/
umwelt/klima/1275.htm

Podręcznik z ON i Offim służy też jako podstawa dydaktyczna dla
STROMSPARtheater, czyli szkolnego tygodnia teatralnego poświęconego oszczędzaniu energii. Uczniowie czytając historyjkę wymyślają
potencjalne sposoby oszczędzania elektryczności w domach, dzielą
się nimi z kolegami i przygotowują przedstawienie na ten temat.

www.saena.de/Saena/
Schueler_Schulen.html
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Dobre praktyki w Smalandii (Kalmar
i Kronoberg)/Blekinge
– Energetyczne Sąsiedztwa
Projekt Energetyczne Sąsiedztwa ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na nawyki związane
z oszczędzaniem energii wśród uczestników zamieszkujących prywatne gospodarstwa domowe celem zmiany ich przyzwyczajeń. Grupy gospodarstw domowych tworzące Energetyczne Sąsiedztwa zakładają się z lokalną społecznością, że w ciągu sześciu miesięcy
zaoszczędzą 8% energii więcej niż rok wcześniej. W tym celu trenerzy ds. energii w ramach
projektu pomagają mieszkańcom tych gospodarstw oferując im praktyczne wskazówki
w zakresie oszczędzania energii. Gospodarstwa domowe muszą regularnie uzupełniać
dane nt. zużywanego ogrzewania i elektryczności.
Nie jest łatwo przekonać domowników, aby zmniejszyli swoje oddziaływanie na zmiany
klimatyczne, jednak jest to warunek konieczny do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
Projekt Energetyczne Sąsiedztwa uczulił świadomość energetyczną uczestników i zmienił
ich codzienne przyzwyczajenia, nie odbierając im przy tym przyjemności. Około 6 000 gospodarstw z dziewięciu krajów wzięło udział w projekcie Energetyczne Sąsiedztwa, w tym
90 gospodarstw ze Szwecji. Drużyna Ahlgren z miejscowości Karlskrona ograniczyła zużycie energii o 37% i wygrała szwedzką kampanię. Zwyciężyli oni również na skalę europejską
w oszczędzaniu energii.
Projekt Energetyczne Sąsiedztwa pokazał nam, że wszyscy mogą nauczyć się oszczędzać
energię oraz że niewielkie zmiany w nawykach mogą przynieść zaskakująco dobre rezultaty. Najzwyklejsze czynności, jak wyłączanie światła przy opuszczaniu pokoju, ustawienie
odpowiedniej temperatury pokoju i wyłączanie trybu oczekiwania (stand-by) w urządzeniach elektrycznych były podstawowymi elementami działań uczestników z dziewięciu
krajów.
Jedna z uczestniczek powiedziała, że z niecierpliwością czekała na cotygodniowe kontrole
zużycia energii, gdyż bardzo chciała zobaczyć, jak bardzo codzienne starania jej rodziny
wpłynęły na zużycie energii.
Oszczędność energii w Szwecji
Zmniejszone zużycie energii: 63 800 kWh
Zmniejszona emisja CO2: 57 ton
Średnia oszczędność energii 9,6%

Czynniki warunkujące powodzenie
Bardzo ważne było zaangażowanie i poświęcenie trenerów ds. energii, którzy
kierowali swoimi grupami. Utrzymywali oni spójność grup, udzielali wskazówek
dotyczących oszczędzania energii i odpowiednio wszystkich motywowali. Powodzenie kampanii w znacznej mierze zależało właśnie od nich.
Bardzo ważny był aspekt społeczny całej kampanii. Pojedyncze osoby mogą
oszczędzać energię na własną rękę, jednak projekt udowodnił, że o wiele bardziej
atrakcyjne jest oszczędzanie wraz z innymi; takie akcje działają jak zachęta i na
dłuższą metę dają bardziej trwałe rezultaty.
Ciągłe zaangażowanie i działania krajowych koordynatorów oraz miejscowości
uczestniczących w projekcie były bardzo istotne. Wydarzenia organizowane w ramach projektu, jak na przykład spotkania informacyjne, imprezy tematyczne po-
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Dodatkowe informacje:
Lena Eckerberg
Agencja Energetyczna
na region PołudniowoWschodniej Szwecji
E-mail: lena.eckerberg@
energikontorsydost.se

Artykuły w prasie na temat Energetycznych Sąsiedztw

święcone oszczędzaniu energii, plakaty związane z tą problematyką oraz audyty
energetyczne były ważnym czynnikiem w przekazywaniu łatwych do zrozumienia wskazówek dotyczących oszczędzania energii oraz podtrzymywaniu współzawodnictwa i motywacji podczas kampanii. Uczestnicy ze Szwecji co trzy tygodnie
otrzymywali biuletyn dotyczący oszczędzania energii.
Zasadniczym czynnikiem mającym wyrobić nawyk oszczędzania energii były stałe
pomiary jej zużycia. Regularne odczyty pomiarów przypominały domownikom
o zużyciu energii i odbywały sie nawet co tydzień, jak również przypominały, że
oszczędzanie elektryczności jest obowiązkiem każdego. Mieszkańcy mogli wpisać
dane nt. zużycia energii w specjalnej aplikacji internetowej, która od razu podawała informację o tym, ile jej zaoszczędzili. To pozwoliło ukazać im tę kwestię w bliższy, mniej abstrakcyjny sposób.
Nie mniej ważne było zaangażowanie mediów, które pozytywnie przyjęły zarówno projekt jak i jego rezultaty. Wywiady w telewizji oraz artykuły w prasie uczyniły
z niektórych uczestników lokalne „gwiazdy” i zapewniły akcji szerszą promocję.
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Dobre praktyki w Smalandii (Kalmar
i Kronoberg)/Blekinge – Przewodnicy
środowiskowi w mieście Kalmar
W mieście Kalmar powstała idea, aby zorganizować grupę tzw. „przewodników środowiskowych“, którzy dostarczaliby informacji nt. barier w codziennym życiu mieszkańców,
które przeszkadzają im żyć zgodnie z zasadami przyjaznymi środowisku. Głównym celem
projektu było udostępnienie ww. informacji. Dodatkowo projekt stworzył szansę zbadania
metod redukcji emisji CO2 i utrzymania jej na bezpiecznym poziomie.
Poszukiwania dwunastu „przewodników środowiskowych“ rozpoczęły się na wiosnę 2007
roku. W okresie dwunastu miesięcy przewodnikom przedstawiano wyzwania związane
z wpływem ich codziennego życia na środowisko naturalne. W sierpniu 2007 r. wybrano dwanaście gospodarstw domowych; grupa ta składała się z rodzin dzietnych i bezdzietnych, osób
samotnych, emerytów, gospodarstw wiejskich, jak również mieszkań w obszarach miejskich.
Aby usprawnić proces oceny obecnych warunków oraz zbudować bazę dla dalszych działań, przewodników poproszono o zbieranie rachunków za energię przez osiem tygodni
w celu opracowania „profilu gazu cieplarnianego“ dla każdego z gospodarstw. Przewodnicy mieli również ustanowić dla siebie cele w kwestii zmniejszenia zużycia energii i zrealizować je przed końcem roku.
Dwanaście wyzwań
W ciągu jednego roku dwunastu „przewodników środowiskowych“ otrzymało dwanaście
zadań związanych z następującymi kwestiami: konsumpcja pożywienia, transport/podróże, energia, oraz inne aspekty związane z konsumpcją. Przewodnicy środowiskowi otrzymali również roczny dostęp do doradztwa personalnego od ekspertów w dziedzinach
kontroli środowiska i energii oraz podobnych dziedzin w celu otrzymania informacji dotyczących bardziej zaawansowanych kwestii, na przykład dotyczących pożywienia. „Przewodnicy środowiskowi“ mieli również okazję przetestowania nowych produktów, między
innymi pojazdów przyjaznych środowisku, a także otrzymali instrukcje techniki „Eko-jazdy“.
Wyniki
Przewodnikom środowiskowych udało się zmniejszyć emisję średnio o 32%. Oznacza to, że
osiągnęli oni redukcję wynoszącą 53 tony gazu cieplarnianego, który zostałby wyprodukowany w ciągu roku, uwzględniając wszystkich członków każdego gospodarstwa domowego. 53 tony gazu cieplarnianego odpowiada energii potrzebnej do okrążenia świata samochodem dziesięć razy lub dystansowi 400 000 km, przy zużyciu 0,5 litra paliwa na 10 km.
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Przewodnicy środowiskowi w Kalmar

Dodatkowe informacje
Tove Lund
Miasto Kalmar
E-mail: tove.lund@kalmar.se
www.klimatpiloterna.se (SV)
www.climatepilots.com (EN)
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Dobre praktyki w regionie Emilia-Romania
– Okno zrównoważonego rozwoju

Zarys sytuacji
Od początku XXI w. region Emilia-Romania zdawał się poddawać ewolucji ukierunkowanej
na szerszy zrównoważony rozwój, wzbogacony przez ważkie współczesne doświadczenia wielu różnych sektorów. Doświadczenia te należało jednak zdefiniować, wykorzystać
i ustandardyzować, tak aby mogły służyć za dobry przykład mogący napędzać rozwój całego regionu.
Cele
Celem projektu jest udostępnienie dobrych praktyk innym regionom, aby zaproponować
im sposoby powielania i realizacji inicjatyw oraz umożliwić spotkanie się jego uczestnikom.
Opis
Teczka Zrównoważonego Rozwoju to zbiór ponad 350 dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju, które zrealizowano w regionie. Charakteryzują się one innowacyjnością, ciągłością zaangażowania oraz możliwością przenoszenia do innych kontekstów. Projekt został zainicjowany w 2002 roku z inicjatywy regionu Emilia-Romania we współpracy
z głównymi podmiotami socjoekonomicznymi regionu; głównym centrum inicjatywy jest
internetowa baza danych, która zbiera dobre praktyki zawarte w projekcie i przedstawia
je w formie zwięzłych informacji bogatych w dane ilościowe. Teczka skierowana jest do
przedsiębiorstw, władz lokalnych oraz stowarzyszeń prowadzących dowolną działalność
i oferujących dowolne produkty i usługi, jak również realizujących wszelkie inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju.
Wyniki
Ponad 350 dobrych praktyk w dziesięciu obszarach tematycznych;
62% właścicieli to firmy, 21% - stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i organy
kontrolne, 12% - władze lokalne a 5% - szkoły i uniwersytety.
Przeprowadzono różne działania komunikacyjne, między innymi Wspólny Plan
Komunikacji, dwóch uczestników w Ecomondo, Brenda I’Agenda 2007, 2004 ERA
Award, prezentacja na VI Europejskiej Konferencji Miast Promujących Zrównoważony Rozwój w Dunkierce w 2010 roku.
Różne działania związane ze współpracą i zaangażowaniem ze strony właścicieli
dobrych praktyk, między innymi projekt pod patronatem INFEA „Szkoła: Zrównoważony Biznes“, wspólna akcja w Klasie Profilowanej zorganizowana przez Fondazione Alma Mater „Kultura Innowacji Biznesu, Rynku i Kreatywności: instytucje
i przedsiębiorstwa dla zielonej gospodarki“ (rok akademicki 2009-2010), stworzenie Wikiksiążki „Zielona Ekonomia“, napisana przez zespól autorów, na temat zielonej ekonomii;
91 000 odwiedzin na stronie w 2010 roku;
Ponad 85 000 odwiedzin w pierwszych trzech miesiącach roku 2011.

Więcej informacji:
Giuliana Venturi
Region Emilia-Romania
– Dział Komunikacji i Edukacji
o Zrównoważonym Rozwoju
E-mail: gventuri@
regione.emilia-romagna.it
Luna Beggi
Eco&Eco Srl
E-mail: vetrinasostenibilita@
regione.emilia-romagna.it
www.ermesambiente.it/
vetrinasostenibilita
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Portal internetowy „Okna
zrównoważonego rozwoju”

Kolejne kroki
Następną z głównych inicjatyw kontynuacji projektu będzie stale rosnący udział regionalnych sieci Centrów Edukacji o Zrównoważonym Rozwoju, które w związku z silnymi
lokalnymi korzeniami miałyby stać się swoistym zbiorem dobrych praktyk związanych
z oszczędnością energii i zrównoważonym rozwojem. Aby osiągnąć powyższy cel należy
przedsięwziąć konkretne działania edukacyjne skierowane do operatorów Centrów Edukacji o Środowisku i Zrównoważonym Rozwoju.
Planowana jest również dalsza współpraca z Fondazione Alma Mater. Klasa Profilowana z kierunkiem zrównoważonego rozwoju ma zostać utworzona w roku akademickim
2012–2013.

Więcej informacjiGiuliana Venturi
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Dobre praktyki w Górnej Sabaudii
– Energetyczne ubóstwo i koncepcja
„Ambassadeurs de l’énergie”
Wraz ze wzrostem kosztów dostarczanej energii rośnie liczba rodzin we Francji i w Górnej
Sabaudii, które mają trudności z opłacaniem rachunków, co często prowadzi do trudnych
sytuacji bytowych (brak ogrzewania w domu, konflikty z właścicielem, wybór rachunków,
które trzeba opłacić). Zużycie energii i wody w gospodarstwach domowych jest jednym
z głównych problemów społecznych.
Trudniej jest dotrzeć do sektora krajowego niż do zorganizowanych spółek w sektorze handlowym, jak również trudniej jest zmotywować domowników do „zmiany przyzwyczajeń“.
Co więcej, trudniej jest przeprowadzić analizę zużycia energii, gdy sytuacja społeczna gospodarstwa domowego jest ciężka już na samym początku.
„W 1999 roku Centrum Doradztwa Energetycznego (EAC) w Górnej Sabaudii stworzyło
koncepcję Ambassadeurs de l’énergie“ (Ambasadorów Energetycznych), według której
doradcy energetyczni zmierzali się z problemami ubóstwa energetycznego bezpośrednio
przez opiekę społeczną. Program został sfinansowany przez Radę Generalną Górnej Sabaudii na okres dziesięciu lat. Koncepcja obejmuje dziewięć głównych działań:
1. Udział w comiesięcznych posiedzeniach komisji ds. społecznych funduszy energetycznych (SEF) utworzonej przez Radę Generalną Górnej Sabaudii
2. Regularne rozpowszechnianie informacji wśród pracowników społecznych
3. Sporządzenie „Podręcznika energetycznego” dla pracowników społecznych
4. Rozwój modułów treningowych dla pracowników społecznych i organizacji ds. budownictwa komunalnego
5. Wizyty w domach i interwencje w razie prośby zgłoszonej do SEF (30 rocznie)
6. Gorąca linia z poradami dla mieszkańców będących pod opieką doradcy energetycznego z Centrum Doradztwa Energetycznego.
7. Wspólne spotkania w celu zwiększenia świadomości wśród rodzin
8. Prezentacja i dystrybucja energooszczędnych materiałów w ramach działania SEF
(energooszczędne żarówki, programatory ogrzewania itd.)
9. Regularna pomoc i porady udzielane mieszkańcom
Działania te odniosły znaczący sukces i zostały docenione przez rodziny i pracowników
społecznych. Dlatego też, Prioriterre as EAC, wraz z ośmioma innymi europejskimi partnerami złożyli wniosek do Programu Inteligentna Energia Europa (IEE) w 2008 roku w związku
ze zwalczaniem ubóstwa energetycznego przez wspieranie dotkniętych nim grup docelowych.
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Główne cele:
Zrealizować rozwiązania oraz
działania związane ze zrównoważonym rozwojem w walce
z energetycznym ubóstwem oraz
poprowadzić rodziny w ich wysiłkach oszczędzania energii;
Dostosować i przenieść francuską
koncepcję na inne kraje: porady
przez telefon, wizyty w domach,
szkolenia, konferencje, spotkania;
Zwiększyć świadomość i przekazywać informacje dotyczące
oszczędzania energii końcowej
grupie docelowej oraz zmienić
przyzwyczajenia mieszkańców,
Przeszkolić pracowników społecznych w kwestii oszczędności
energii i efektywności energetycznej;
Umożliwić wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami
społecznymi w ramach projektu.

Więcej informacji:
Guénaëlle Carton
Prioriterre
E-mail: guenaelle.carton@
prioriterre.org

Przewodnik oszczędzania energii

Energooszczędny kalendarz

Instrumenty dla rodzin i pracowników społecznych
Dla gospodarstw domowych
Praktyczny przewodnik nt. oszczędzania energii w domu, napisany
w 2003 roku, kompletny dokument na temat energii i jej oszczędzania. Pracownicy społeczni mogą przekazywać go rodzinom lub
ambasadorom przy okazji wizyt w domach. Przewodnik był również rozsyłany pocztą.
„Pomocnik rachunkowy” został stworzony w 2007, aby ułatwić rodzinom prowadzenie ewidencji rachunków elektrycznych. Jest to
folder w formacie A4 z „wyciętymi okienkami“ w papierze, w których mieszkańcy mogą wpisywać swoje rachunki. Istotne informacje podkreślone są w „okienkach“. Współpraca z EDF (Électricité de
France SA) pozwoliła na wydrukowanie ponad 1000 pomocników
rachunkowych w 2008 roku, a Ambasadorowie Energetyczni działający w ramach projektu umożliwili wydrukowanie kolejnego tysiąca.
Planowany jest już podobny projekt związany z rachunkami za gaz.
Energooszczędny kalendarz powstał w 2008 roku z pomocą lokalnych stowarzyszeń budownictwa komunalnego, socjologa i projektanta.
W niektórych przypadkach kalendarz okazuje się bardziej przydatny niż przewodnik, a do tego można go powiesić w kuchni lub
w biurze. W każdym miesiącu kalendarz oferuje porady w kwestiach energetyki oraz zabawne obrazki dla docelowych rodzin,
a także pomaga w zredukowaniu zużycia gazu, elektryczności
i wody w gospodarstwach domowych. Tabela na końcu kalendarza
pomaga prowadzić obliczenia rocznego zużycia energii. Pierwsza
strona kalendarza pełni funkcję ilustrowanego przewodnika pokazującego w jaki sposób odczytywać liczniki.
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Dla pracowników społecznych
„Guide fourmi“ („Przewodnik mrówki”) opracowano specjalnie dla
pracowników społecznych. Przedstawia on najważniejsze problemy energetyczne w gospodarstwach domowych i sugeruje rozwiązania potrzeb społecznych zgłaszanych przez rodziny. Przewodnik został zaktualizowany w 2009 roku w ramach projektu Ambasadorowie Energetyczni UE.
„Guide fourmi” dla pracowników społecznych

Dobre praktyki na Dolnym Śląsku –
Edukacja w dziedzinie efektywności
energetycznej we Wrocławiu
Wrocław postawił także na edukację mieszkańców w dziedzinie efektywności energetycznej, w szczególności tych najmłodszych.
W 2004 roku ruszyła pierwsza edycja projektu 50/50 Bezinwestycyjne oszczędzanie energii
w szkołach wrocławskich i Doliny Baryczy, którą zapoczątkował Polski Klub Ekologiczny –
Okręg Dolnośląski. W 2010 roku koordynatorem finansowym był Wydział Edukacji Urzędu
Miejskiego, a dofinansowanie pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Program ma na celu przekształcanie przestrzeni szkolnych, instytucji i przedsiębiorstw
w bardziej efektywne energetycznie. Główna idea to zmniejszenie zużycia energii prowadzące do redukcji kosztów utrzymania obiektów. Dzięki zmianie nawyków użytkowania
energii projekt zakłada 5-10% oszczędność w jej zużyciu. Zaoszczędzone pieniądze w 50%
pozostają do dyspozycji szkoły, a drugie 50% zasila tzw. fundusz energetyczny, z którego
finansowane są większe przedsięwzięcia jak wymiana okien, ocieplanie budynków etc.
Ważnym elementem projektu są seminaria, wykłady, pokazy doświadczeń i sesje naukowe,
i wiele tych wydarzeń miało miejsce w 2010 r. Co więcej, uczniowie i nauczyciele mogą
brać udział w warsztatach proekologicznych i wycieczkach dydaktycznych. Podmioty
uczestniczące w akcji, systematycznie dokonują pomiarów zużycia wody i energii, aby móc
lepiej kontrolować koszty.
Dzięki ciekawym zajęciom z biologii, fizyki, języków obcych i matematyki, połączonych
z nauką o oszczędzaniu energii, młodzież może zrozumieć jak w praktyce oszczędzać energię i dlaczego to jest tak ważne. Tego typu działania, dzięki skutecznej komunikacji i edukacji od najmłodszych lat, przyczyniają się do rozwoju świadomości ekologicznej i uczą jak
oszczędzać energię, zarówno w szkole, jak i w domu. Co więcej, pozytywne wyniki osiągane przez szkoły w postaci zmniejszonych kosztów eksploatacji budynków motywują do
kontynuowania ekologicznych postaw.

Opis

2008

2009

2010

Przedszkola

22

23

22

Szkoły podstawowe

25

18

16

Gimnazja

16

16

12

Szkoły ponadgimnazjalne

12

7

7

Placówki ogółem

75

64

57

Liczba uczestników

1200

b/d

500
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Więcej informacji:
Polski Klub Ekologiczny
Okręg Dolnośląski

Przedstawienie nt. oszczędzania energii i eksperymenty w szkołach we Wrocławiu i w Dolinie Baryczy

ul. Czerwonego Krzyża 2/4
50-345 Wrocław
klub@eko.wroc.pl
tel./fax: +48 71 34 71 445
E-mail: arkadiusz.suliga@
dolnyslask.pl
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MWh		
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RES		
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RT		
SEF		
MŚP		
SMI		
SMWK		
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