”Klimatneutralitet är ett val som
kommer att påverka alla
ekonomiska områden”

Intervju med Chiara Gallani, biträdande
borgmästare i italienska Padua, som vann
borgmästaravtalets ”City in the Spotlight”-pris.
[Det europeiska borgmästaravtalets sekretariat:] Er stad har lagt stor vikt på
anpassning till klimatförändringarnas effekter. Det finns till och med de som
kallar Padua ett ”resilienslaboratorium”. Vilket var kommunens första steg i den
här riktningen, och varför togs det?
Kommunen Padua har haft begränsning av och anpassning till klimatförändringar på
den politiska dagordningen i många år. Den här resan sträcker sig över två årtionden
och började år 1999 med godkännandet av den första kommunala energiplanen, och
kulminerade år 2021 i och med godkännandet av stadens SECAP-plan.
Sedan vi anslöt oss till borgmästaravtalet 2010 har kommunen använt det som en
möjlighet att demonstrera sina åtgärder, utbyta erfarenheter kring god praxis och dela
nya utmaningar med likasinnade städer runtom i Europa. Ett ytterligare steg togs år
2016 då riktlinjerna för ett klimatresilient Padua utvidgades, i ett samarbete med
Venedigs universitet som syftade till att vidareutveckla anpassningsplanen.
År 2017 lanserades det EU-finansierade LIFE-projektet Veneto ADAPT med mål att skapa
en metodik och verktyg som uppmuntrar städer att anpassa sig till klimatförändringar

samt optimera och förbättra de lokala myndigheternas kapacitet att agera vid extrema
händelser.
De olika faserna av vår SECAP-plan involverade flera olika aktörer, både offentliga och
privata, och allt från analys av de allra senaste och bästa metoderna till att identifiera
åtgärder tillsammans med de samarbetande institutioner och intressenter som gjorde
gemensam sak i den lokala Agenda 21-processen.
Vilka är de största hindren som ni har identifierat för era lokala klimat- och
energimål?
Padua har vid flera och allt oftare återkommande tillfällen tvingats utstå extrema
klimathändelser som stormar och värmeböljor. Dessa har orsakat omfattande skador
för medborgare, näringsliv, offentlig infrastruktur och stadens trädbestånd.
Kommunen har lyft fram utmaningarna med klimatförändringar och sökt sätt att
förvandla dem från ett hot till en möjlighet. En stor del av arbetet under de senaste
åren har ägnats åt att stärka kapaciteten vad gäller att begränsa och motverka
effekterna av extrema händelser samt att göra området mindre sårbart för dem.
Ett av de främsta hindren för våra lokala klimat- och energimål var den fragmenterade
kompetensen inom kommunens olika avdelningar: många av dem ansvarade för en
viss del av begränsnings- eller anpassningsarbetet, men vi saknade gemensamma mål
och verkligt samarbete i utformningen av nya projekt och visionen för stadens framtid.
Av denna anledning innehöll SECAP-planen en specifik åtgärdspunkt avseende
inrättandet av en tvärsektoriell arbetsgrupp och ett kansli med särskilt ansvar för
avdelningsöverskridande ämnesområden vad gäller anpassning till klimatförändringar,
samordning av åtgärdstillämpning och godkännande av nya samarbeten och
samförståndsavtal med offentliga och privata aktörer.
Varför togs beslutet att anmäla staden till borgmästaravtalets City in the
Spotlight-tävling?
Deltagandet i tävlingen var en möjlighet för kommunen att lyfta fram det arbete vi gjort
så här långt, samt ge planen ökad trovärdighet och kraft. Vinsten innebar att många
lokala aktörer och kommunala avdelningar insåg verktygets betydelse och vikten av
gemensamma mål på lång sikt.
Hur tror du att Padua ser ut år 2050?
Kommunen har satt ambitiösa mål: att sänka territoriets klimatförändrande utsläpp
med 55 % år 2030 och uppnå klimatneutralitet år 2050. Det är en utmaning som
innefattar hela kommunen såväl som alla lokala offentliga och privata aktörer, inklusive
medborgarna själva. Klimatneutralitet är ett val som påverkar alla ekonomiska

områden, liksom alla kommunala åtgärdsplaner och förordningar. Exempel på detta är
vår urbana utvecklingsplan, vår gröna plan och vår plan för hållbar mobilitet, som håller
på att formuleras och som kommer att ta hänsyn till och integrera hållbarhetsåtgärder
med syfte att minska energiförbrukning och förbättra kommunens resiliens.
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Planen är uppdelad i 116 åtgärder som täcker sex temaområden:
•
främjande av förnybara energikällor;
•
energieffektivitet för offentliga och privata byggnader;
•
hållbar förvaltning av nätverk och infrastruktur;
•
förstärkning av mjuka mobilitetstjänster och lokal kollektivtrafik;
•
konsolidering av den utsläppssnåla ekonomin;
•
planering av en inkluderande och resilient stad.
Målet utgör en utmaning. Att uppnå klimatneutralitet år 2050 innebär en fullständig
omställning när det gäller hur vi tillverkar varor och erbjuder tjänster, en radikal
förändring av våra konsumtionsval, mer effektiva bostäder som kan producera den
energi de förbrukar genom förnybara källor, och transport med minimal miljöpåverkan
eller användning av intelligenta och gemensamma mobilitetssystem. Detta är allt det
som kommunen arbetar för att uppnå.

