“Klimaneutralitet er et valg, som
vil påvirke alle økonomiske
sektorer”

Interview med Chiara Gallani, viceborgmester i
Padova, Italien, vinder af Borgmesterpagtens
“By i spotlight” konkurrence.
[Borgmesterpagten – Europakontoret:] Din by har lagt stor vægt på tilpasning til
virkningerne af klimaforandringerne, og nogle kalder oven i købet Padova for et
'resilienslaboratorium'. Hvad var det første skridt kommunen tog i denne retning
og hvorfor?
Padova haft modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer på den politiske
dagsorden i mange år. Dette er en to årtier lang rejse, som begyndte i 1999 med
vedtagelsen af den første kommunale energiplan og kulminerede i 2021 med
godkendelse af kommunens SECAP.
Lige siden tilslutningen til Borgmesterpagt-initiativet i 2010 har administrationen brugt
det som en mulighed for at vise sine aktiviteter frem, udveksle god praksis og dele nye
udfordringer med ligesindede byer i hele Europa. Der blev taget et yderligere skridt i
2016, da retningslinjerne for det 'resiliente Padova' blev udvidet med et joint venture
med Venedig Universitet, som sigtede mod at bygge videre på tilpasningsplanen.
I 2017 blev det EU-finansierede LIFE Veneto ADAPT projekt lanceret med det formål at
skabe en metodologi og en række operationelle værktøjer, som kunne fremme byers

tilpasning til klimaforandring og optimere og forbedre de lokale myndigheders
kapacitet til at kunne reagere på ekstreme hændelser.
Vores SECAP involverede mange aktører, både offentlige og private, i dens forskellige
faser, lige fra analyser af den nyeste teknologi til identifikation af tiltag og de
institutionelle partnere og interessenter, som arbejder sammen i den lokale Agenda 21
proces.
Hvad har I identificeret som de vigtigste forhindringer for jeres lokale klima- og
energiindsats?
I de senere år har Padova i flere tilfælde og oftere og oftere været tvunget til at
håndtere ekstreme klimahændelser i form af storme og hedebølger, som har
forårsaget betydelige skader og har ramt borgere, industri, offentlig infrastruktur, men
også byens historiske gamle træer. Administrationen har erkendt udfordringerne fra
klimaforandringer og har ledt efter muligheder for at gøre dem til en mulighed i stedet
for en trussel, og meget arbejde i de senere år har handlet om at styrke kapaciteten til
at modvirke og forebygge virkningerne af ekstreme hændelser og gøre området
mindre sårbart for dem.
En af de største forhindringer for det lokale klima- og energiarbejde har været
opsplitningen af den tilgængelige viden i kommunens forskellige afdelinger: mange af
afdelingerne arbejder med modvirkning og tilpasning, men mangler fælles mål og
virkeligt samarbejde, når det gælder design af nye projekter og definition af byens
fremtid. Derfor omfattede SECAP en særlig aktivitet til etablering af en tværsektoriel
arbejdsgruppe og et særligt kontor for det tværsektorielle emne: tilpasning til
klimaforandring, som koordinerer implementering af tiltag og godkender nye
partnerskaber og samarbejdsaftaler med offentlige og private aktører.
Hvorfor besluttede du at deltage i Borgmesterpagtens 'By i spotlight'
konkurrence?
Deltagelse i Borgmesterpagtens konkurrence var en mulighed for administrationen for
at sætte spotlight på det arbejde, der er gjort indtil videre og forbedre deres plans
troværdighed og styrke. At vinde denne konkurrence betød, at mange lokale aktører og
afdelinger i kommunen begyndte at tro på vigtigheden af dette værktøj og på fælles
mål på grundlag af et langsigtet perspektiv.
Hvordan ser du Padova i 2050?
Administrationen har sat sig ambitiøse mål: at nedbringe sit territoriums
klimaforandrende emissioner med 55 % i 2030 og at opnå klimaneutralitet i 2050. Det er
en udfordring, som involverer kommunen og alle lokale offentlige og private aktører,

herunder borgerne selv. Klimaneutralitet er et valg, som vil påvirke alle økonomiske
sektorer og er rettet mod alle kommunale planer og regulativer. Eksemplerne omfatter
byplanen, den grønne plan og byplanen for bæredygtig mobilitet, som er i skitsefasen
og vil inddrage og integrere bæredygtighedspolitikker, som sigter mod at reducere
energiforbruget og forbedre kommunens resiliens.

Denne illustration lavet af "Słucham i rysuję" blev tilbudt til byen Padova, der blev udvalgt som vinder af "Borgmesterpagten Europa-priserne" i 2021. Klik for at downloade billedet i HD!

Planen er opdelt i 116 aktiviteter, som dækker seks temaer:
•

fremme af vedvarende energikilder;

•

offentlige og private bygningers energieffektivitet;

•

bæredygtig styring af netværk og infrastrukturer;

•

styrkelse af service til blød mobilitet og lokal offentlig transport;

•

konsolidering af en kulstoffattig økonomi;

•

planlægning af en inkluderende og resilient by.

Målet er udfordrende. Opnåelse af klimaneutralitet i 2050 betyder en fuldstændig
ændring af, hvordan varer produceres og af de tilbudte serviceydelser, en radikal
ændring af forbrugsvalg, at bo i mere energieffektive hjem, som kan producere den
nødvendige energi via vedvarende energikilder og transport med en lav
miljøpåvirkning eller anvendelse af intelligente og delte mobilitetssystemer. Alt dette er
noget, som den kommunale administration arbejder hen imod.

