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Måndagen den 30 september 1996 i Vassbo

1015 Presentation av projektet
Lars Broman, SERC

1045 Presentation av nätverket, Brundtland Center
Danmark och Danmarks Brundtlandstad Toftlund
Anders Kveiborg, Brundtland Center Danmark
Torben Esbensen, Esbensen Consulting

1145 Lunch i Wassbo Wärdshus

1315 Sveriges roll i projektet
Mauritz Glaumann, lnstfljr byggd miljö, KTH, Gävle

1345 Paneldiskussion
Lars Broman, Torben Esbensen,
Mauritz Glaumann, Elsmari Ju/in NRC,
Anders Kveiborg, Hans Landberg EKOS

Avslutning1445

Bild 1
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Högskolan Dalarna

Personal

F orskningsledare

Fem doktoraoder

Fyra forskare

Fyra övriga (information, ekonomi)

FoU-projekt
System för villasolvärme
Solfångare med interna och externa reflektorer
Simuleringsprogram för solvärmeanläggningar
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Solvagnen
S(k)olfångaren
Projekt European Solar Energy School ESES
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Svenska solenergiföreningen SEAS
International Association for Solar Energy Education IASEE
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Presentation av projektet

Lars Broman började med at öppna mötet och bad alla presentera sig kort. (Se deltagar-
lista). Elsmari Julin välkomnade till NRC och sade att det var roligt att ha ett sådant
seminarium, för det är sådana saker som NRC skall syssla med. Hon hänvisade till
tidningen om NRC.
Lars Broman hänvisade till programmet som alla hade fått men som även visades på OH
bild (bild l). Den enda ändringen var att Anders Kveiborg som är ordförande för hela
projektet också hade kommit. Anders skulle, tillsammans med Torben Esbensen,
presentera både nätverket och Bruntland center, Danmark -och Danmarks
Bruntlandstad, Toftlund som ligger i sydligast Jylland.

Bakgrunden i Dalarna
Lars Broman: Det finns många bakgrunder till det här mötet- en av dem är Centrum för
solenergiforskning, Högskolan Dalarna. SERC (ackronym för Solar Energy Research
Center) arbetar med forskning, utveckling, utbildning och information -ca ett dussin
personer (inkl. nästan alltid gästforskare). Forskningen är den dominerande delen av
verksamheten.
En översikt av SER C: s verksamhet visades på OH (bild 2) och L B beskrev kortfattat de

fem viktigaste projekten:
1 ). System för villasolvärme -solenergi är mycket mera än bara solfångare. Det handlar
om att få ett system där lager, pumpar, vvx m m fungerar på ett optimalt vis. Har lyckats
förbättra det minsta systemet med faktor 2 under de åren som SERC har jobbat med det
här projektet.
2). Solfångare med interna och externa reflektorer. Om man kan fånga in mera ljus än
det som direkt kommer till absorbatorn så kan förlusterna vara mindre och
verkningsgraden ökas.
3). Simuleringsprogram för solvärmeanläggningar -medan en vanlig värmeanläggning
varierar när lastema varierar så variera en solvärmeanläggning också med instrålad
energi -komplicerat. Ett lyckosamt internationellt projekt, som vi deltar i, har sålt flera
hundra exemplar av stora datorprogrammet runt om i världen.
4). TPV. Termofotovoltaics. Projekt under uppbyggnad. Det genererar elektricitet i
liten- halvstor skala med halvledarkomponenter, utan rörliga delar. Serieemission -eldar
med förädlad trädbränsle. Värmestrålningen omvandlas till elektricitet med TPV celler .
5). Socialantropologiskt projekt. Vi brukar, halv skämtsamt, säga att medan vi andra
sysslar med solenergi så studera den här forskaren oss vid solenergiforskningen.

SERC har inte bara forskning och utveckling utan även utbildning. Vi medverkar i
kurser vid högskolan Dalarna, framför allt sektionen för Naturvetenskap och teknik. Vi
har byggt solvagnen -en trailer som kan dras med bil från skola till skola och lånas ut i
en vecka. Den är full av laborationsutrustning -Projektet har gjorts tillsammans med
flera kommuner i Dalarna. En solfångare (skolfångaren) har också utvecklats för
laborativ verksamhet. Nu håller vi, tillsammans med personer från Stockholm
Environment Institute och Vetenskapsakademien, att se om vi kan skapa en European
Solar Energy School på Capri.

SERC sysslar med infonnationsverksamhet. Forskningsinfonnation är ett, vid svenska
universitet. relativt bortglömt område, men vi har alltid tyckt att det är viktigt. SEAS
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6/9-96Lars Broman, SERC, HDa

Sammanfattning av EU-projektet Utveckling av ett nätverk av
Brundtlandstäder (Development of an infrastructure for
Brundtland renewable energy network BREN)

Kontrakt XVll/4.1030/AL/32/96/DK med EUs ALTENER-kommine 24/6-96

Bakgrund

Målsättningen i en Brundtlandstad är att minska miljöpåverkan från energianvändning i staden.
Brundtlandstäder finns hittills i Slovakien, Tyskland (3 st) och Danmark (Toftlund). I Toftlund,
Danmark fmns också ett Brundtlandcentrum. Det är en demonstrationsbyggnad med py-
anläggning (som ger el direkt från solen) och passiv solvänne, har utställning om f örnybara
energiteknologier, information om energisparande i Toftlund, samt utbildning i förnybar energi

Projektets målsättning

* Utveckla ett europeiskt nätverk fokuserat på förnybar energi med början i Nordeuropa.
* Överföra information från erfarenheterna i Toftlund.
* Utveckla ett handlingsprogram (implementation package) för inf"örande av förnybar energi

Projektaktiviteter, arbetsprogram och ekonomi
Tidsplan

okt -dec'96
nov'96 -feb'97

jan -juni'97
mars -juni'97

apr -jun'97

l. Sammanställa tidigare erfarenheter
2. Välja ut Brundtlandstäder i Finland, Norge, Sverige
3. Teknisk översikt av energikonsumtionen i staden
4. Översikt av existerande förnybar energi-system
5. Översikt av allmänna byggnader lämpliga för

installation av förnybar energi
6. Handlingsprogram för överförande av förnybar energi
7. Teknisk/ekonomisk aktionsplan för införande av

f örnybara energi-system
8. Informationsverksamhet
9. Motivera invånare och husägare

juli -okt'97
okt -dec'97

feb, maj, sept, okt'97
sept- dec'97

Total projektkostnad är 169500 ECU = 1,43 Mkr. Den svenska andelen är 0,3 Mkr av vilka

EUs ALTENER-kornmit te står för hälften, 150000 kr.

Organisation

Projektet utförs av fyra institutioner: Brundtland Center Denmark i samarbete med Esbensen

Consultants, Danmark; Solforsk -Center for Solar Energy Research, SINTEF, Trondheim,
Norge; NEMO, Helsingfors universitet, Finland; SERC, Högskolan Dalarna, Sverige.

Projektet har också en styrgrupp bestående av Anders Kveiborg, VD Brundtland Center Dan
mark; Torben Esbensen, prof Anne-Grete Hestnes, SINTEF; Prof Peter Lund, Tekniska hög-
skolan i Helsingfors, samt dr Mauritz Glaurnann, SIB, Gävle. K veiborg är kontraktSskrivare

gentemot EV.

Bild 3
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(Svenska solenergifåreningen) kansli är hos oss. Detta är viktigt får programmet som vi
skall prata om idag. Mauritz Glaumann, som sitter i styrgruppen får projektet, gör det
för att han är med i SEAS styrelse. Vi har också mycket internationellt samarbete genom
en fårening som heter IASEE (International Association for Solar Energy Education).
Kansliet var hos oss i många år -det lämnades över till Asian Institute of Technology,
den 1 jan i år.

SERC tillsammans med en ny satsning EKOS.
Högskolestyrelsen bestämde sig för några veckor sedan att anta ett miljöprogram som
kallas miljösatsning vid högskolan Dalarna, och inom ramen för detta är det tänkt att en
del av miljöfrågorna, dock inte undervisning i miljö, skall samlas inom ett centrum, eller
satsning, direkt understyrd högskoleledningen består av SERC och EKOS (ej fullständigt
klart med namn) En spännande satsning med soltekniker och samhällsvetare och kanske
någon naturvetare. Tänkt placering är i Vassbo med NRC som värd och andra delar av
en forskningspark här och också innovativa företag inom miljöområdet.

Bruntlandstäder Qrojektet
Ett EV projekt som på engelska heter " Development of an Infrastructure for a

Bruntland Renewable Energy Network (BREN). (Bild 3) Ett projekt som finansieras av
Altener kornmitten inom EV, men som med alla EV projekt står inte Altener för hela
kostnader utan man förväntar sig en lokal medfinansier som skall stå för hälften av
kostnaderna. Projektet har som målsättning att utveckla ett europeiskt nätverk av
Bruntlandstäder -som skall vara föregångsplatser för att utveckla sin energianvändning, i
första hand, och minska miljöpåverkningen. Det kan ske på flera olika sätt. Att man
övergår från fossila bränslen till biobränslen, att man övergår från kärnkraftgenererad och
fossilgenererad el till s k grön el, producerad genom vattenkraft och vindkraft, och så
småningom också solkraft. Det kan också innebära en förändring i energianvändningen i
staden så att man minskar användningen av energi för uppvärmning genom ett medvetet
program till mindre energislösande fastigheter, och det kan också handla om en
förändring av transportssytemet både att övergå till bättre bränsle i de fordon som finns
och att förändra kanske från mycket biltrafik till kollektivtrafik och t o m strukturella
förändringar så att människor inte behöver åka lika mycket som de annars gör.

I och med att SERC har utsetts till den institution i Sverige som skall hålla i och arbeta
med den svenska delen av det här projektet, och SERC verkar i Högskolan Dalarna, som
finns i Falun och Borlänge, och Vassbo ligger nästan precis i gränsen mellan Falun och
Borlänge, tycker vi att det skulle vara mycket spännande, och i linje med vad vi håller på
med på SERC, om den svenska Bruntlandstaden skulle kunna bli Falun ~ Borlänge. Vi
är medvetna om att både Borlänge och Falun har kornmit ett bra stycke på väg till att bli
Bruntlandstäder utan att ha haft målsättningen att kallas för något sådant. Man har en
målsättning att förändra energiomsättningen i staden i riktning mot mera miljövänlig
energi, t ex fjärrvärmesystem med biobränsle och spillvärme som de viktigaste
komponenterna och satsar på t ex busstrafik med etanoldrivna bussar .

Det ingår i programmet att ta fram målsättningar för hur utvecklingen i staden skall ske
och att ta reda på och beskriva dagsläget. Redan här har man ju kommit väldigt långt.
Ifrån vår synvinkel känns det väldigt naturligt att med ett sådant här projekt, på en sådan
plats, och tillsammans med EKOS och NRC utveckla de här städemma. Vi får höra under
eftermiddagen, under diskussionen, om det som beskrivs nu av våra gäster och
medverkande här idag väcker några tankar och ideer om hur man skulle kunna gå vidare.
Nu är introduktionen avklarad -vi återgår till programmet och jag hälsar Anders
Kveiborg och Torben Esbensen välkomrona upp hit.



6

~
~~ "-'""/

(1/
/

..-r--
VIERNHEIM

RAJEC

DEEN BREDER SIG

PLANLAGTE BRUNDTLAND-BYER

SCHWEIZ, OSTRIG, ITALIEN OG

DE BALTISKE LANDE
~
"
~
~
~
<
~

BRUNDTLAND CENTER DANMARK

Bild 4



7

Presentation av nätverket, Bruntland Center Danmark och Danmarks
Bruntlandsstad, T oftlund

Anders Kveiborg, Brondtland centret i Toftlund och vice ordfi Nörre Rangstrop
kommune: Jag ska börja med att berätta lite om vad det är som sker i Brondtland byn
Toftlund. Upprinnelsen till Brondtland bytanken började redan i mitten på 80-talet då
befolkningstillväxten i världen och dess miljöbelastning och man blev klar över att om
man inte gjorde något åt detta skulle det fä katastrofala följder för världssamfundet.
Därför bildades en kommision med Gro Harlem Brondtland som ordf. vid en konferens
1985 som senare under namnet Brondtland kommissionen överlämnade sin rapport 1987,
"Vår faelles framtid". Där var man enig om att något måste göras och inte om 20-30 år
utan detta är ett arbete som måste starta nu med reducering av miljöpåverkan inom en
30-årsperiod med 20 %. Det gäller att tänka globalt men handla lokalt, dvs där man
verkligen kan handla är där man dagligen rör sig och har ett avgörande inflytande. Det
tas initiativ i FN men det helt avgörande är att det ej bara diskuteras i FN utan att det
verkligen går igång i alla de enskilda medlemsländerna. I Danmark har vi satt igång
planen Energi 2000, där det danska Energiministeriet genom Energistyrelsen driver på
och ett mål är 20% -ig minskning av koldioxidutsläppen fram till år 2005. Det betyder en
fokusering på minskning av förbränningen av fossila bränslen.

Vi utarbetade ett projekt med Energistiftung Schlesvig-Holstein. Uppgiften gick ut på att
man i en fyraårsperiod skulle bevisa att man inom ett ganska begränsat område med ca 4-
5000 invånare kan sänka energiförbrukningen med 30 -50 %, endast med hjälp av redan
känd teknologi och med förändring av människornas bruk avelenergi. Det är i
koncentrat vad uppgiften gick ut på. Utöver detta skulle man gå in i ett större arbete, där
man inte enbart skulle försöka påverka närområdet utan även till att påverka andra att
anamma de ideer som utgör Brundtlandby-projektet. Det var många kommuner som var
mycket intresserade att kunna tå ingå i projektet ty i det ögonblick där det är EU-kronor
ökar det intresset. Det lyckades alltså för Toftlund att tå projektet och grunden till detta
var att man lyckats tå invånarna med på olika aktiviteter. Det viktiga är att tå dem att
handla ty de~ är inte politikerna som skall handla. Det är innevånama som ska ändra sin
livsstiloch tå ned energiförbrukningen. I Toftlund gick vi ut till alla möjliga föreningar
och berättade om projektet och möjligheterna att tå det, och frågade dem om de ville
vara med och stötta projektet så att det också kunde genomföras, ty det är befolkningen
som ska spara icke politikerna. Man fick samstämmig enighet om att detta ville man

göra.

I samband med att Toftlund blev uttaget blevockså Bredstedt i Schlesvig-Holstein
utnämnd till Brundtlandby. Målsättningen har varit att också andra kan vara med.
Toftlund ligger alltså i den allra sydligaste delen av Jylland, i hjärtat av den delen, och
Bredstedt ligger ca 40 km söder om den dansk-tyska gränsen. Efter Bredstedt har det
kommit fler städer, som vill vara med i nätverket, det är Rheinsberg som ligger i det
forna Öst- Tyskland och där finns det verkligen mycket att göra. Det är Viernheim i
Hessen och dessutom Rajec, som ligger i Slovakien. (bild 4) När det gäller Rajec så har
vi stora språksvårigheter, där tolkning över tyska gör det hela mycket omständligt och
tålamodsprövande. Vi har dock skapat ett gott socialt och kulturellt klimat. Därutöver
har många andra städer visat intresse t ex i Schweiz, Österrike, Italien och i de Baltiska
länderna, och som också troligen kommer med. I Estland har vi från dansk sida ett
samarbetsprojekt med Tartu. Och det vore ju spännande att få ändra denna OH -bild så
att där sitter en Brundtlandby -logo även for Falun -Borlänge, kanske även for Norge
och Finland. Denna spridning av iden hoppas vi snart har skett. I slutet av aug
undertecknades ett avtal mellan de fem nuvarande Br-städerna ,dvs ett avtal mellan
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kommunerna. Avtalet gå ut på att även om inte själva projektet ej är avslutat så vill man
fortsätta med Br-iden och då speciellt två punkter:
I. Fortsatt boendemedverkan som det centrala arbetssättet.
2. Arbeta fram ramar och redskap så att den politiska processen går smidigare.

Och nu lite grann om det som faktiskt har skett i Toftlund. Vi startade med att skapa en
styrgrupp med direktkontakt med Energistyrelsen, som är Energiministeriets
verkställande redskap, och som tillsammans med Energistiftung Schlesvig -Holstein,
som står bakom projektet. Toftlund, som är kommuncentrum i Nörre Rangstrup
kommun, skulle altså vara värd for Br-byn. Man knöt två institutioner till projektet,
Dansk Teknologiskt Institut och Statens Byggforskningsinstitut. Och ifrån kommunen
deltar: Midts.0nder-Jyllands Energiforsyning, som distribuerar el, Toftlund Fjemvarme,
som från starten använde kol men som nu använder gas, och Naturgas Syd (bild 5). Det
är dessa som ska gå in och styra hela Br -projektet.

Jag ska berätta om något av det vi genomfort och givetvis då det som har gett succe och
inte så mycket om det som blivit ett fiasko. Även om ni också ska få veta något om dem.
(bild 6). Man valde ut tre olika hus for ett pilotprojekt och man gick in och undersökte
alla de möjligheter som fanns att spara på energi och därefter utfordes de forändringar
som var lämpliga. Tyvärr är ännu ej utvärderingen gjord av Energistyrelsen och därför är
det inte klart hur mycket husen har sparat. Vi väntar med spänning. Vi har arbetat
mycket med att konvertera direktelvärmda hus till vattenburna system, som då antingen
blir naturgaseldade eller anslutna till fjärrvärme. Det är ett mycket stort ingrepp i husen,
men inte mindre än 30-40 hus har valt att konvertera från direktel till vattenburna system.
Med Energiplan 2000 betonas hur viktigt det är att man gör något på miljöområdet via
att sänka vår energiförbrukning. Ofta är ju inte detta, att man bör göra något, morot nog
för att man också gör något. Man tänker ofta att man skall, men tidpunkten fastlägges ej
omedelbart. Därfor arbetar vi i Danmark med att det också skall märkas i ekonomin, det
sätter motivationen på plats. Därför har man energiskatter och det innebär att
eluppvärmning blir dyrare år från år. Redan nu är eluppvärrnning orimligt dyrt och dyrare
blir det, jämfort med naturgas och fjärrvärme. En fjärrvärme som numera är eldad med
naturgas istället för med kol, med dess svåra miljöutsläpp. Det ska också sägas att det är
kraftiga bidrag for konvertering, och jag hör till en av dem som ändrade till
naturgaseldning. Det kostade ca 70.000 Dkr, men med de bidrag, som kornmer från
Energistyrelsen, och Er -bidrag stannade min egen kostnad vid 30.000 Dkr. Det betyder
att återbetalningstiden är ca 7 år, dvs en god investering. Det är alltså helt nödvändigt
med olika typer av ekonomiskt stöd.

Klaus Lorenz invänder: Sådana här kraftiga bidrag kan man väl inte ge alla de som skulle
behöva det. Givetvis kan man göra alla dessa åtgärder men kostnaden verkar orimlig,
pilot-hus är en sak men en hel stad!

Anders: B. Det är speciellt men det finns för alla bidrag att få, t.ex. så får man 30 % av
investeringen för en solvärmeanläggning. Och det är en statlig politik med bidrag för att
ändra sin energiförbrukning från fossila bränslen till annan uppvärmningsform. Man
fokuserar på olika mål under olika perioder .

Torben Esbensen: Det finns statliga subventioner för att konvertera elvärme till
vattenburna system, för att få in biomassa och solvärme. Orsaken härtill är att elen
produceras i Danmark på en mycket dyrt sätt, relativt Sverige och Norge, som har sin
vattenkraft.

Anders: Det är helt enkelt samhällsekonomiskt motiverat att ändra energiförbrukningen.
I anslutning till de konkreta arbetsuppgifterna som vi har satt igång har vi också fått till
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Anders: Det är helt enkelt samhällsekonomiskt motiverat att ändra energiförbrukningen.
I anslutning till de konkreta arbetsuppgifterna som vi har satt igång har vi också fått till
stånd hantverkarpaket. Det innebar att vi gick ut till hantverkarna och materialleveran-
törerna och sa till dem att vi nu skall sätta igång ett stort renoveringsarbete inom ett
bestämt område. Vill ni sätta ner priserna så att vi kan få igång processen. Detta ger er
rätt att marknadsföra er med vår Bruntland-logo. Många av dem saja tack, troligen
beroende på att detta var i lågkonjukturen med mycket låg byggaktivitet.

Börje Nahlbom, Kretsloppsbutiken, tog upp frågan om byggmaterialoch deras
miljöklassning och om några sådana krav ställdes inom Hantverkarpaketens ram? Hur
står det till med t ex Gullfiber, som diskuteras flitigt i Byggfacket i Danmark. Kan vem
som helst vara med?

Anders: Ja, Gullfiber kan gott vara med.

Börje N: Tittar man bara på ekonomin eller även på materialet? Frågor om livscykel-
analys har inte varit uppe?

T E: Fokuseringen har varit på energiförbrukning och CO2 och frågor om
livscykelanalys har inte ännu diskuterats så mycket.

Börje N.: Det innebär att man har lämnat lite den ekologiska plattformen för en mer
ekonomisk.

Kjell Gustafsson: Statliga satsningar och subventioner bör ses i detta sammanhang. Att
sätta igång de goda cirklarna, något OlofEricsson betonar i en nyutskriven skrift, som
ABF gett ut med namnet: "Bygg om Sverige till bärkraft".

A K: Vidare gick man in i de kornmunala byggnaderna och analyserade var man kunde
göra investeringar för att spara energi. Man beräknade återbetalningstiden för dessa
investeringar och för närvarande är det så att alla kornmunala byggnader i Nörre
Rangstrop, med återbetalningstider under 4 år, har åtgärdats. Någon säger då att detta
inte genomförts om där inte funnits EU-pengar ty då hade återbetalningstiden varit det
dubbla. OK, men många projekt har haft en ännu kortare tid. De olika institutionerna har
en rambudget, som sänkts efter investeringarna. Men de som lyckats spara utöver de
mål som motiverat investeringarna far behålla 25 % av detta, medan resten går tillbaka
till kornmunens kassa, där de dock öronmärks för nya energieffektiviseringsåtgärder i
kornmunala byggnader. Förra året betalade vi ut 170.000 Dkr för fortsatta åtgärder av
dessa extra pengar. Detta har inneburit en extra morot som har gjort det intressant att
medverka.
Vi har så satt upp ett "boende-råd" för att ordna en "Tävling" som vi kallar "Energider
vi?" = orkar vi?

Här använder vi olika kulturella inslag med teaterstycken, enjingle dvs. en melodislinga
med bilder som verkar för att stimulera folk att tänka och verka energiriktigt. Man
inbjöd familjer att vara med och lära sig om hur man kan "leva energiriktigare". Barnen
fick i skolan arbeta med energi t ex beräkna energiförbrukningen i olika maträtter och
ingå i olika grupper som gjorde på olika sätt t ex de som sparade och"frossade" etc. Sen
lagades maten och man kunde då gå in och mäta på de olika sätten att bete sig på. Och
detta kan göras med relativt enkla instrument. De olika familjernas morot blev givetvis
den minskade energiräkningen. Det visade sig att familjerna fick "blodad tand". Efter en
uppvärmningssäsong hade t ex fam Hansen inte lyckats spara på värme och el men på
vattenförbrokningen hade de sparat 31 %. Fam Rasmussen däremot hade sparat 33% på
värme, 20% på el och 10% på vattenförbrukningen. Dessa familjer fick möjlighet att
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byta de gamla frysarna mot nya energieffektiva. Men det de verkligen sparade på var att
lära sig stänga av det som faktiskt inte användes. Omtanke hela tiden, det är det som ger
utslag på sikt.

Vi ordnade också en nyutvecklad databas, där man kunde föra in behovsdata för vatten,
el, fjärrvärme och gas. Man skickade ut en enkät till familjerna med frågor om
grunddata om hushållen och husens kvalite ur energisynpunkt, ålder etc. Det var många
frågor att besvara och flera krävde att man sökte kunskap innan man kunde besvara
enkäten. Men icke desto mindre besvarades 90 %! Och därigenom fick man in dem i
databasen och denna användes också för att utarbeta ett " diplom" till dem som hade

svarat på enkäten. Diplomet utformades så att man lade in de olika familjerna och
grupperade dem med liknande familjer och sådana som hade liknande
boendeförhållanden. Om man hade en förbrukning nära genomsnittet fick man betyget 5
och hade man en högre förbrukning så fick man ett högre taloch vice versa. Det visade
sig vara mycket populärt och blev till ett samtalsämne över kvällskaffet när grannar
möttes, den ena med betyget 3 och den andra med 7! Vad i all världen är det som ni gör
som inte vår familj gör? Det blev verkligen ett debattämne.

Vi har härefter utvecklat ett system där husägarna varannan månad avIäser sina olika
mätare och inrapporterar detta och kort tid därefter får man data tillbaka om hur man
ligger till jämfört med sig självoch området i stort. Blir man bättre eller sämre i
förhållande till genomsnittet? (Bild 7). Det betyder att om de andra i gruppen relativt
sett blivit bättre får man ett sämre betyg än förra gången även om man själv har blivit
bättre än förra mätningen. Vill man alltså ha samma karaktär måste man förbättra sig i
takt med de andra. Det är fortfarande 75% som skickar in sina kort varannan månad,
endast för att få veta hur man ligger till i förhållande till de andra i gruppen. Vår
framtidsförhoppning är att detta ska kopplas ihop med själva energiräkningen och bli
tydligt i kronor och ören. Ty det räcker ofta inte bara att veta att man blir bättre utan
starkast blir det om det kopplas ekonomiskt. Vi hoppas också att vi kan få vår
avfallshantering med så att vi tydliggör att det inte enbart är det vi tar tilloss utan också
lämnar ifrån oss som bör fokuseras på.

Mauritz Glaurnan: Detta är ju i första hand ett energiprojekt, kan man ta in avfallsfrågan
utan vidare?

Anders: Ja det kan man. Nu skajag också berätta lite om de projekt som vi haft fiasko
med. Vi hade ambitionen att få in förnybar energi i bilden, och här är det endast
solvärme, och då speciellt vid Brundtlandcentret, som detta finns med. Vi har arbetat
hårt för att få igång en biogasanläggning. Böndernas gödseloch avfall från en
potatisindustri skulle ingå i systemet. Men här har olika ekonomiska intressen från
fjärrvärmebolaget och de som drev biogasföretaget inte lyckats att få en politisk
majoritet för ekonomiskt stöd från kommunen i form av en kommungaranti. Tyvärr har
detta fina projekt inte kunnat genomföras. Vi arbetade en tid med vindenergi, där tanken
var att hela tiden kunna mäta vindmöllans energiproduktion. Dessvärre är detta också ett
projekt som inte har blivit genomfört.

Slutligen hade vi planer på att bygga lågenergibebyggelse,där man kunde mäta på hur
mycket energi som ett sådant hus förbrukar i förhållande till vanlig bebyggelse. Detta
projekt har heller inte blivit genomfört, vi fortsätter att arbeta med att genomföra detta i
Toftlund och Torben Esbensen är djupt involverad i detta. Utanför detta projekt är där
en byggmästare som driver ett bygge på ett litet annat koncept än det Torben arbetar
med. Men även här saknas ännu det statliga stöd som behövs. Det innebär att nästan
samtliga de områden som handlar om förnybar energi har vi misslyckats att genomföra i
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Toftlund tills idag. En viktig del i projektet har varit att infomlera om orsakerna till att
starta Brundtlandby-projektet och de resultat som det gett och för detta utfomlade vi ett
EU-projekt som vi fann mycket spännande.

Projektet heter Focus 21, the Solar house och det ska nu uppforas i Toftlund och
därifrån ska nu vår information spridas och det är det jag ska leda for närvarande. Så nu
ska en ny chef anställas på Brundtlandcentret, Danmark. Och nu ska Torben Esbensen
presentera Brundtlandcentret.

Torben Esbensen, Brundtlandcenter Danmark: Som Anders Kveiborg sade var en av
förutsättningarna för att Toftlund skulle vara med i projektet att man informerade om
vad som hände i staden. Kommunledningen i Toftlund hade stora ambitioner om att
bygga ett flott center som skulle signalera förnybar energi och nya byggmetoder. I vårt
företag hade vi deltagit i en europeisk tävling om framtidens energiriktiga kontor, med
deltagare från hela Europa och denna var vi lyckosamrna nog att vinna. Så följde då
frågan om vi kunde finna någon som var modig nog att låta bygga det hus som var vårt
vinnande förslag. Och det var då Brundtlandbyn Toftlund som hade modet och som
tyckte att det passade bra in i projektet.

Jag ska här visa några bilder av centret, som ligger i utkanten av Toftlund. (Bild 8)
Centret har en stor solcellsanläggning för elförsörjning och några helt nyutvecklade
fasadlösningar för att utnyttja passiv solvärme och för dagsljus. I fasaden finns en del
solpaneler och speciella fönster för att bättre utnyttja och sprida in dagsljus. Själva
centret består av ett mycket vackert atrium som är övertäckt med solpaneler. Det är ett
mycket behagligt rum att vara i ty det är inte så varmt som i vanliga glasgårdar,
solpanelerna har en skuggverkan som motverkar att solstrålningen kommer ner i gården,

Centret är utställnings- och konferenscenter med ett slags experimentarium inom
energiområdet. För närvarande pågår en utställning om möjligheter att utnyttja solen
och här har man försökt att ordna några aktiva saker som får besökaren att pröva sig
fram rent konkret, hur solenergi fungerar och det är då mycket vänt till skolor. Man
bedriver också fysikundervisning under några timmar. Förutom Brundtlandcentrets egen
administration och verksamhet hyr man även ut lokaler till institutioner och företag som
arbetar med energi och miljö. Vår ingenjörsfirma har också ett kontor där.

Energiförbrukningen i de typiska kontorshusen, som i dag byggs i Danmark, ligger på
150 kWh/m2/år, och som fördelar sig på uppvännning: 60 kWh, till belysning 40-50
kWh och till div. kontorsutrustning (datorer, kopiatorer etc.) ca 30 kWh och till
ventilation 15- 20 kWh. Vår ambition är att i Brundtlandcentret kunna halvera detta till
ca 70 kWh/ m2/år och det är dels på värmesidan med hjälp av bättre isolering och bättre
fönster och dels arbetar vi med att utnyttja passiv solvärme i framför allt ventilationen,
då friskluft förvärms genom atriet. Men det är först och främst på elsidan, där vi
koncentrerat oss på belysningen där vi försöker att utnyttja dagsljuset så mycket som
möjligt. Även beträffande annan elutrustning som t ex fläktar har vi nyttjat energisnål
teknik.

Den metod vi använt för att göra något åt ljusförhållandena är att reflektera ljuset från
fönstren djupt in i rummen (Bild 9). Normalt ger dagsljuset bara upplysning 1-2 m
innanför fönstren, så vid arbetsplatsen längre in i rummet krävs det då elbelysning. Så vi
har då försökt att finna en typ av fönster med ett slags profiler eller persienner
inmonterade som reflekterar upp ljuset i taket och djupt in i rummet. I samband med den
europeiska tävlingen beskrev vi själva ideen, vi är inte ljusexperter men där träffade vi
en österrikisk ljusfirma, Christian Wagenbach, som är mycket känd för sin expertis
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beträffande ljus, och de utvecklade dessa profiler. Det betyder, om vi ser ett tvärsnitt av
huset, med "dagsljusfönstren" i den övre delen av fönstret och normala glas med
genomsikt i den nedre delen, ty "dagsljusfönstren" kan man icke se genom (Bild 10). I
taket har vi en beklädnad med reflekterande material, blanka aluminiumplattor, och det
gör att ljuset når ända in, och normal elbelysning blir därmed onödig. Vi använder också
rörelsevakt som är kombinerad med avkänning av dagsljusintensiteten. Vi har inga
vanliga armaturer i taken på Brundtlandcentret. De enda elektriska ljusen är den här
specialutvecklade ljusarmaturen som sitter uppe på väggen vid fönstret och lyser upp
mot taket och det gör att de som sitter i rummet inte kan märka om det är el- eller
dagsljus de får, då det kommer från samma håll.

Vi kan ju inte spara bort 100% avelbehovet, så därför har vi satt upp en
solcellsanläggning på taket och fasaden. Husets arkitekt, en arkitektfimla som heter
KHR har ritat huset, har gjort mycket för att integrera solpanelerna i byggnaden. Det ska
inte vara en solenergianläggning, som klistras på huset på ett mindre vackert sätt. De har
därför försökt göra det till en del av huset. Det har då blivit ett gott exempel på
byggnadsintegrerad solenergi. T ex. solpanelerna över atriet är cirkulära och monterade
på en genomskinlig skiva så när man ser dem nerifrån så får man en fantastiskt vackert
ljus ner i solgården samtidigt med en skuggningseffekt.

Dessutom utnyttjas regnvattnet genom att det samlas via ett filter för att användas i
toaletterna. Det har blivit vanligare att bygga regnvattenanläggningar i bebyggelsen för
att användas till toaletterna och tvätt. Det har blivit ett normalt sätt att göra idag. Vi har
också byggt en fotzonsreningsanläggning. Det finns några rotzonsanläggningar runt
omkring i Danmark. Vi har byggt en septiktank för spillvatten och därefter pumpas
vattnet genom ett filter och ut i ett rörsystem och ut i jorden till de rotsystem som suger
upp näringen. Så infiltreras vattnet och blir rent tills det kommer ner till grundvattnet.

Brundtlandcentret blev invigt för ett år sedan av den danska drottningmodern och där
var också centrets ordf, tidigare energiminister. Med vid invigningen var också
nuvarande energiminister Svend Auken, som är en mycket aktiv minister och mycket
bra för oss som arbetar för förnybar energi och miljö. Han är mycket entusiastisk för
detta och genomdriver Riokonventionen osv i Danmark. Brundtlandby-projektet har ju
sitt namn efter Gro Harlem Bruntland, och när jag var i Norge och höll ett föredrag om
detta och där var den norske energiministern och det blev en väldig debatt om att Gro
Harlem B. är mycket aktiv till att implimentera dessa tankar i hela världen men inte
särskilt aktiv i Norge. Och där var det flera i panelen som gärna skulle se sådana här
städer i Norge också, men då borde de kallas Aukenstäder istället.

Toftlund kommun ser Brundtlandcentret som en stimulerande satsning för näringslivet,
som inte utvecklats så mycket i denna region under senare tid. Man har därför avsatt
mark och planerat för nya verksamheter i anslutning till centret, och nya företag satsar
nu på etablering (Bild 11 ). Centret får alltså en dragningskraft för verksamheter med

miljöprofil.

Jag vill avsluta med några ord om det nätverk som vi utvecklar. I december var det två
seminarier i Trondhiem resp Oslo om Brundtlandstäder med titeln "Energi i städer",
som handlade mycket om energiförbrukning i transporter men också mycket om
byggnader .Där var också en del bidrag från Finland, tyvärr inga från Sverige. Där
väcktes tanken att utveckla ett nordiskt nätverk och från Norge och Finland var intresset
stort för detta. Ansökan till EU:s Altener program skall vara inlämnat i mars månad,
varje år, och detta program handlar om information om förnybar energi och att utreda
ideerna om möjligheterna, men inte om att stödja konkreta projekt. Möjligheterna att få
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pengar därifrån är goda, men det är maximerat ti11100.000 ECU ( ca 8.30 Skr). Detta är
bakgrunden till att vi kallar projektet får "Brundtland Renewable Energy Network". Nu
har vi fått ett tillskott för att utvidga nätverket och då använder vi de kontakter vi redan
har inom solenergifåreningarna och får vidare spridning av nätverket över världen att
utnyttja den internationella solenergifåreningen ISES, med medlemmar i 95 länder. Så
projektet går alltså ut på att finna några städer i Norge,Finland och Sverige får att ingå i
nätverket och driva informationskampanjer får att motivera får hushållning med energi
och därigenom minska miljöbelastningen.

L B tackade och mötet avbröts för lunch
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Sveriges roll i projektet
Mauritz Glaumann, Inst för Byggd miljö, KTH, Gävle.

Först och främst vill jag tacka danskarna som har dragit igång det här initiativet. Från
svensk sida har man inte gjort något. Vi kommer utifrån och det är en jättechans för oss
att vara med. Jag tror att det här iden, somjag uppfattar den, att få in städer, stadsdelar
och fastigheter i goda cirklar när man använder principen att mäta, sätta mål, utvärdera,
följa upp, sätta nya mål, och ständigt ta sig uppåt, är en väldigt bra och användbar
metod. Det spelar ingen roll ifrån vilken nivå man börjar egentligen. Man kan börja lågt
och sätta lägre måloch sedan arbetar man så småningom uppåt. Detta har fungerat, och
det är samma system med de nya miljöledningssystemen, ISO serien och EMAS. Man
sätter upp successiva mål, och alla kan vara med och arbeta mot en bättre och bättre
kvalitet och i det här fallet minska användning av energi, framförallt av icke förnybar
energi. Jag har kommit in i projektet genom Svenska solenergiföreningen. Jag är med i
styrgruppen. Vad den skall göra är inte helt klar. De viktiga uppgifterna är att informera
svenska städer, som sedan skall arbeta med detta. Vad styrgruppen kan göra är att hjälpa
till med ideer, uppföljningar, nyckeltal, vidarebefordra information o s v. Själva arbetet
måste göras av de som aktivt deltar -SERC i det här fallet tillsammans med
Falun/BorIänge. Det är lika viktigt att mäta mot sig själveller vara duktig i förhållande
till sig själv -att det går bättre och bättre från år till år, t ex när det gäller miljö eller
energihushållning. Så är det också viktigt att hålla reda på hur man är i förhållande till
andra, till sina grannar, hur Borlänge förhåller sig i förhållande till andra kommuner, till
Toftlund eller tyska städer, osv. Och den informationen och denjämförelsen är också
väldigt viktig -att veta att ni går åt rätt håll, att veta när ni gör rätt i förhållande till
andra osv. Vad jag kan göra här är att berätta lite om verksamheter som jag tycker har
anknytning till det här och somjag tycker kan stödja det här projektet. Jag är med i en
hel delolika verksamheter somjag tycker stämmer väldigt väl in och senast i torsdags
startade vi ett projekt som handlar om miljövärdering av byggnader där också NRC är
med.

Resursanvändning i en byggnad. (Bild 12) Det handlar om resurser som går in (energi,
vatten, varor, material) och på andra sidan kommer allt ut i olika former (avloppsvatten,
sopor,en del går ut tillluften). Som det nu ser ut idag använder vi väldigt mycket
resurser för att åstadkomma den service vi vill ha in i huset, värme, ljus, vatten osv. Jag
tror att mycket handlar om att få kontroIoch insyn i den här resursanvändningen och hur
den är kopplad till de globala miljöproblemen och miljöproblemen i näromgivningen. T
ex idag består det svenska kraftsystemet till en tredjedel av fossila bränslen, 23% av
kärnkraft och 40% av förnybar energi. Här måste bli ganska stora förändringar på sikt
för att uppnå det uthålliga kretsloppssamhället. Man kan börja nere i ett bostadsområde,
man kan där förändra de här siffrorna. Man kan också jämföra Falun -Borlänge med de
här nationella siffrorna och successivt förbättra och förskjuta den här tillförseln av
energi mot de fornybara. Jag tror mycket handlar om hushållning, för det är också det
som var själva kärnan i Bruntlandrapporten och som sedan av er har översatts till
besparingar på 30-50%. Det kan vara ganska svårt om man redan är ganska duktig, har
kommit en bit. Det är lättare för de som är sämre. Det är antagligen lättare att spara 50%
i Estland än i Borlänge. Genom systemet, där man sätter egna mål, får man anpassa
målen efter den verklighet var och en befinner sig i. Likaså med avfallsidan. Man måste
ta reda på vart avfallet tar vägen, vilka mängder det är och framför allt hur individerna
som använder den här bostaden påverkar flödena och resursanvändning och vilken
skada som åstadkoms genom att släppa ut, till mark, luft och vatten, olika typer av
avfall. I det här projektet har vi tolkat att det är intressant att titta på vad som går in i och
ut ur en fastighet. Man använder energi och materialoch ut kommer spillvärme och
utsläpp tillluft, mark och vatten. Den här är en principfigur som kan förändras till en
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allmän figur över vilka miljökonsekvenser en process eller verksamhet har .Nämligen
när man tar ut energi och vid uttag av resurser åstadkommer man ofta någon form av
skador. En del energi är knapp, fossilbränsle eller uran som kommer att ta slut inom de
nära framtiden. Man skulle kunna karikterisera sådana här skador, som åstadkoms vid
uttag av materialoch energi och likaså skadorna man får när man släpper ut avfall till
luft, mark och vatten. En av ideerna i miljövärderingen av byggnader är att försöka
spegla ett energibelastningstaloch ett miljöbelastningstal, eller skapa sådana tal som
speglar skadorna och knappheten under hela byggnadens livscykel. Skadorna kan också
minskas genom återanvändning. Det man för in här kommer ut i en ny process och på
det här viset får man aldrig det här avfallsproblemet, i alla fall inte lika stort. Talen skall
kunna leda till strategier som handlar om att minimera energi- och
materialanvändningen och användningen av knappa resurser, inbIandningen av skadliga
ämnen, plus att man skall återanvända och återvinna så mycket som möjligt. Jag vet inte
hur långt man kan komma, men det är en av de hypoteser som tillsammans med några
andra skulle karakterisera en sådan miljövärderingsmetod. Det handlar dels om
livscykeloch dels om miljöbelastningar utanför fastigheten, med val av energi och
material som nämnts tidigare, inom en fastighet, inner miljö, utemiljö och
livscykelkostnader som speglar framtida högre energipriser och att man skulle kunna
karakterisera fastigheten med avseende på alla de här olika faktorerna. Det är ett mål
med det här projektet och det är på energisidan väldigt väl i linje med de här
Bruntlandsbyarna. Jag tror att det skulle kunna vara mycket intressant att följa flödena
och att avsätta ett bostadsområde eller ett antal fastigheter i Falun-BorIänge och försöka
kartlägga de här flödena. Ta det som utgångspunkt för de här positiva cirklarna.

Jag har också tittat en del på energianvändningen i småhus, teoretiska beräkningar.
(bild 13). Ibland kan man få uppfattningen att det är ganska svårt att göra de här relativt
stora nerdragninagama av energi och el och vid beräkningar i ett hus. Utan att ta till allt
för mycket fickjag de här siffrorna, det är dagens normalläge med byggnormer. Det
innebär att ett småhus på ca 150 m2 drar, under normalförhållande, ca 20000 kWh/år,
varav ca 6- 7000 är el. Jag tittade på vilken bra teknik som finns inom olika områden -
lite mera isolering, värmeväxla lite, använda lite bättre apparater som man kan köpa
idag. Det minskar el anv ganska mycket och framförallt värmeanvändningen. Nästa steg
är att de själva bidrar -ca 10% förbättring. Man tänker sig för, släcker lampor, stänger
av TV ytterligare lite bättre. Ingenting särskilt men man är i alla fall nere i en halvering
j ämfört med normal användning. Speciellt intressant i Sverige, där man har pratat om
kärnkratsavstängning under en lång tid, är att titta på elen. Hur långt kan man komma
med teknik som redan finns? Kommer ytterligare en bra bit på belysningssidan och
matlagningen som drar förhållandevis mycket. Mindre el användning betyder mindre
spillvärme så man måste elda lite mera. Total energianvändning något mera när man
sparar el.

Vart går energin? (bild 14). Nyttigt att veta hur vi använder energin om vi skall göra
förbättringar. Normal fördelningen avelanvändning är -matlagning ganska stor del,
disken mindre, tvätten ganska stor del, apparater och belysning inte så mycket och
matförvaring. Stora besparingar i eleffekt (inte energi) matlagning och tvätt. Byta elspis
mot gashäll minskar el mycket. Ofta är en elspis på 12-13 kW dubbelt så mycket som en
elpatron för uppvännning av hela huset. Inte avsikt att gå igenom hela huset. Inget
märkvärdigt om man tänker på hur man beter sig på ett bra sätt.

Om man tittar på ett dygn istället. Hur mycket kan man täcka med fornybar energi?
Visar sig att idag använder vi ca 19 kWh/dag i ett 4 personers hushåll i genomsnitt i ett
nyproducerat hus. Använder man ny teknik, enegisnål utrustning, kan man komma ner
till ca 6. Ytterligare i kris situation, t ex elavbrott. Hur mycket skulle behövas for att
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hålla igång det viktigaste, mat, belysning apparater -ganska lite. Detta är gjort bara för
att få en uppfattning om hur mycket man kan täcka med solceller eller 1 m2 vindrotor .
Det är intressant att konstatera att solvärme ger ganska lite på vintern (det vet alla), ca
nov-mars. Man kan inte klara detta med solceller under vintern i vårt klimat, men
vindtillgången är ofta det omvända, den ökar och är något större under vintern, så 1 m2
vardera räcker för att täcka krisbehovet. (Bild 15) Men det är ganska långt att komma
fram till det el sparalternativet eller dagens normalförbrukning. Månadsmedelvärde i
kWh/dygn, dvs typisk dygn under en månad i kWh/dag.

Inkopplad i andra projekt om energianvändning och med miljöproblem kopplade till
IEA. (International Energy Agency) I projektet syftar man till att enbart studera hur man
kan bedöma, koppla och relatera miljöteknik och energianvändningen till varandra -13
länder är med. Miljövärderingsförslag håller också på att arbetas med på många håll.
Nordiskt sammarbete har startats på området. BFR har gått ut med förfrågan om
ramprogram inom området uthålliga städer. Medverkar i 2 projekt dels att studera
resurs- och energiflöden, dels ekocenter som tänker byggas i Solna där man skall
demonstrera tekniken med lågenergisystem, och framför allt lågspänningssystem på
elsidan och lokal produktion. Enskilda hushållens möjligheter att påverka sin
energianvändning har provats i Sverige med "Miljö team" som startats i Nacka. Det
innebär att ett antal familjer studerar sin energisituation och sätter upp målochjobbar

ihop.

Den sista verksamheten som jag vill nämna är en i Austin, Texas. Det handlar om
samma mål som Bruntlandstäderna. Framför allt har kommunerna spelat en stor roll. En
särskild organisation inom kommunen har skapat ett program -green building program.
(bild 16) Bilden visar hur man har jobbat. Man började med energivärderingssystem och
det har så småningom, från 1990, utvecklats till ett program för ett koncept för hållbar
utveckling. Det handlar om att utnyttja marken, optimera markutnyttjandet, som är ett
större problem i USA än här. Hushålla med resurser, vatten och material, energi, främja
återvinning, utnyttja naturliga processer, som t ex självcirkulation i ventilation och
uppvärmning, stimulera den lokala ekonomin och minimerar hälsorisken. Kommunen
har varit drivkraft, gett ut skrifter, skapat kurser och man har fått en stor del av de lokala
byggarna ( och byggnaderna som har byggts under senare tid) att gå med i detta. De har
åtagit sig att uppnå vissa mål, som man har ställt upp, och att delta i den kommunala
kursverksamheten, som man bedriver i resurshushållning. Ömsesidigt. Man åtar sig att
gå med och medverka och får samtidigt en del informationsmaterial. Lyckosamt, och det
finns anledning för oss att ta del av det för Bruntlandstäderna.

Börje Nahlbom: Fråga om återanvändning av byggnader. Har ni eller kommer ni att ha
något sammarbete med bankerna eller andra långivare i samband med projektet?

Mauritz Glaumann: Ja vi har gått ut till bankerna och försäkringsbolagen i samband med
det. Inte helt säkert vem som kommer att vara med men det är troligt att det kommer
med åtminstone någon bank och något försäkringsbolag.

Lars Broman tackade Mauritz Glaumann för genomgången.
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Paneldebatt.

Panel: Torben Esbensen (T E), Anders Kveiborg (A K) Hans Landberg (H L), Elsmari
Julin (E J). Lars Broman (L B), ordförande.

Lars Broman öppnade paneldebatten med att säga att han tyckte det skulle bli mycket
spännande om de som kom ifrån Borlänge kommun och Falu kommun och landstinget
kunde kommentera det här med några ord.

E J: Jag vill inte ge en beskrivning av NRC utan hänvisar till tidningen som beskriver
den tänkta verksamheten. Den bärande iden i NRC är samarbete mellan forskning och
"verklighet" -där forskningen och utredningsarbetet i det praktiska livet, framförallt
kommunala förvaltningar, kan hitta ett sätt attjobba tillsammans. Efter att ha lyssnat
idag -många av tankarna som finns med i Bruntlandsstadsiden känner jag igen från
NRC Dalarna. Ideer som vi har diskuterat här .Vi jobbar med de här
omställningsfrågorna -återbruksamhälle, kommunikation, miljöinformation och inte
bara att tala om hur man skallleva och göra utan framför allt att kommunicera. Att
jobba med kommunstyrelsen blir väldigt viktigt och en naturlig del i detta. Det är
spännande att se vad ni har jobbat med, tydliga och påtagliga projekt där man visar
människorna vad ett missbruk nu betyder. Det är direkta beröringspunkter och det måste
finnas möjligheter att utveckla vidare samarbete.

H L: Lars har redan berättade lite i inledningen om verksamheten som jag är inblandad
i. Jag är ordförande i interimstyrelsen för EKOS, som försöker bygga upp ett
miljöforskningsprogram inom högskolan Dalarna. Efter ett antal mödor och lika många
bedrövelser har högskolans styrelse bestämt sig för att vi skall ha ett
miljöforskningsprogram vid Högskolan Dalarna som tidigare kallats EKOS och somjag
hoppas att det skall fortsätta att kallas. Det står för ekologi och samhälle, en markering
av att det är ett tvärvetenskapligt begrepp som man skall ha i den här programmet. Detta
EKO S kommer att ha två ben. Det ena är välrepresenterat här idag, bl a av Lars Broman.
En del skall nämligen vara det solenergiforskningsprogram som Lars leder. Det andra
benet skall handla om lokal/regionalomställning mot en mer hållbar ekologisk
utveckling. "Sustainable cities" är ett nyckelbegrepp i de här diskussionerna och vi har,
från EKOS sida, markerat till BFR att vi vill komma in i den här branschen. EKOS
profil passar kollosalt bra i det som ni har berättat om. Med den markering att ni inte
skriver ett ekologiskt program utan ett sätt att implementera nytt kunnande på det här
området, medan EKOS faktiskt skall bli ett miljöforskningprogram som i sin tur
naturligtvis skall ägnas åt forskningsinformation och informationsspridning.
Min bakgrund som forskningsadministratör -att resonera lite om de strukturella former,
hur nätverket skallorganiseras, vad det har för syfte, vad som kan och inte kan göras.

L B: Tack för detta och det här är frågor till TE eller AK. Vad kan man göra, vad kan
man inte göra inom ett sådant nätverk?

TE: Det man främst kan göra är erfarenhetsutbyte -Toftlunds erfarenheter som Br-stad
och också erfarenheter med nätverk till Tyskland och de erfarenheter som har kommit ut
av förändringar hos befolkningen. I Altenerprojektet är det lagt upp att Br-staden
Toftlund ska göra en insats för att sprida till de tre andra Br-städerna i Norge,
Finland och Sverige. Detta blir den första etappen och därefter skall man göra
beräkningar av hur energiförbrukningen i byggnader ser ut generellt och där kanske man
speciellt ska satsa på de offentliga byggnaderna, då det är enklast att komma i kontakt
med ägarna till dessa. Och därefter göra en genomgång av vilka energibesparingar som
kan göras. Speciellt ska man se vad som kan åstadkommas med förnybar energi i de tre
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städemma. Dessutom är det tänkt så att man med bakgrund i erfarenhetemma från Toftlund
och Tyskland skulle sätta igång informations- och motivationskampanjer riktade till
husägare. Det är detta som ligger i det EU-finansierade programmet.

H L: Jag vill, i detta läge, pressa er lite. Även i Sverige funderar man allt mera över vad
man kan få EU-bidrag till -vilken region och målområde. Programmet är anpassat till
vad man inom EU menar att man skall göra i sådana frågor. Men man måste också
resonera över vad är det för verklig rational i detta nätverkssamarbete utöver att det kan
lättare finansieras med hjälp av EU-bidrag. Den här typen av aktivitet, tanken att
aktivera medborgarna i processen. Konceptet sustainable cities är lika över hela världen
-inte bara energitillgång. Frågan är vad det är för "plusvärden" att gå in i just det här
nätverket som säkert fungerar bra även om man skall dra in noder i nätverket som att
man har haft kommunikationsproblem med (syftar till att Danskarna och Slovakerna
inte pratade ett gemensamt språk utan att det fick tolkas -JG:s anm. ). Vill ha lite fastare
argument för att vara säker att det är just det här nätverk som vi behöver här i Sverige.
Hur många städer är optimalt i varje land. Hur är det tänkt? -Skall dessa nationella
noder i nätverket har egna undemätverk och informationspridningscentral nationellt.
Hur föreställer ni Er det här?

A K: Det var ju många frågor här till sist. Det väsentliga är att man får invånarna
engagerade och det är ingen hemlighet att detta är något som har uppfattats som en stor
svårighet, både i Toftlund, i Bredsted och i övriga Br-städerna. Just detta att få folk att
förstå att de skall vara medverkande, det kan mycket lätt uppstå kommunikationsklyftor
mellan politiker och medborgare. Vi har i Toftlund ett Br-stadsprojekt som består av
information och åter information till invånarna. Men om man går ut och frågar dem om
vad Br-stadsprojektet är för något? På vilket sätt medverkar du? Så kommer de allra
flesta att bli svarslösa. De kommer inte omedelbart att säga på vilket sätt de själva
medverkar och detta oavsett om de själva skickar in uppgifter och arbetar med sin egen
energiförbrukning. Inte ens dessa kan säga vad de gör i Br-stadstanken och just detta att
de tänker energiriktigt är just Br-stadstanken. Men därifrån att de skall förstå vad detta
rör sig om är en mycket svår uppgift. Vad har varit succe och vad har varit fiasko? Jo.
just detta att få människorna att tänka energiriktigt, det är också något man håller på att
införa i Bredsted. I Firnheim lade man in ca 1000 bollar (s k energibollar) i en byggnad-
Sen fick invånarna göra energibesparande utrustning eller göra något som kunde minska
deras energiförbrukning. Detta poängsattes och för tjugo poäng fick de en boll. Och det
som invånarna skulle göra var att visa att man efter hand kunde tömma huset på bollar.

Pelle Helje, Borlänge energi: Vi har ett mycket spännande projekt som vi redan har satt i
sjön. Precis som i Toftlund har vi bestämt oss för att vid utgången av 2000 skall vi ha
minskat energiförbrukningen i fastigheter med 15%. Det görs, genom att påverka
invånarna i Borlänge. Visa de goda exemplen -byta olja mot pellets, konvertera elvänne
mot fjärrvänne, välja rätt kylofrys. Vi tänker gå ut i varje bystuga, varje byggdegård
och varje skola i Borlänge och informera precis på samma sätt som vi gjorde med
källsortering. Vi har träffat ett par hundra medborgare samtidigt och berättat om vad de
skall göra, och det tänker vi också göra när det gäller energianvändningen. Jag känner
att det skulle vara väldigt trevligt att få komma till Toftlund och diskutera de problem ni
har haft och vad ni har lärt er på detta.

L B: Det kan faktiskt vara så att inte bara Borlänge har något att lära i ett nätverk utan
att de redan har en hel del att lära ut.
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Pelle Helje: Ja, vi har en hel del erfarenhet från infomlation vid källsortering. Man
måste ut och träffa människor. Det kan vara intressant att ta fram vissa områden i
kommunen att arbeta med, och titta hur mycket man har att göra där .

Jan Lindholm, Falukommun: Det är synd att det är så få politiker här idag. Erbjudandet
har gått ut till kommunstyrelserna i Falun och Borlänge kommuner. Jag vill ha lite mera
konkret att ta tillbaka. Vad gör vi härifrån och framåt. Vad är det som är tänkt som
relation mellan det här projektet och forskningen lokalt här? Hur är det tänkt att
kommunerna kommer in i bilden? Vad förväntar ni er utavoss? Vad har vi för
rättmätiga förväntningar att ställa på projektet? En positiv sak från föredragen är att
Bruntlandbyn i Totflund har fungerat som magnet för nyföretagsamhet, som har flyttat
dit, eller som är i begrepp att flytta dit. Det är sånt som politiker vill höra idag. Satsar
man kommunalt på verksamheter skall de leda till någonting som blir en kontinuitet och
det är tanken med NRC och satsningen på Vassbo. Där har politiker i regionen ställt
förhoppningen på att forskningen i sig skall generera någonting som människorna kan
försörja sig på under ett längre perspektiv. Jag skulle vilja höra vad ni ser som
möjligheter att det kan utvecklas någonting runt det här, och framför allt vad ni
förväntar er av oss. Som Pelle H berättade finns det verksamheter på samma sätt i Falun.
Vi har ett miljöprogram. Vi arbetar väldigt aktivt i de här kommunerna och har gjort det
i många år. För att man skulle kunna ge sig in i en sorts bindning i ett projekt, som man
tillsammans skall redovisa något i, måste man få lite klarare för sig vad ni förväntar er
av oss, vad vi skall göra. Att det skall gå att omsätta i arbetstimmar hos våra tjänstemän,
osv. Den typen av engagemang.

LB: Återigen frågan till er som redan har jobbat med det här. Vi kan också lägga på OH
av papperet som ni har fått tillsammans med kallelsen (bild 3).
Proj ektaktiviteter:
l. Sammanställa tidigare erfarenheter,
2. välja Bruntlandsstäder i Finland, Norge och Sverige,
3. teknisk översikt av energikonsumtionen i Bruntlandstaden,
4. översikt av existerande fornybara energisystem,
5. översikt av allmänna byggnader, lämpliga för installation av förnybar energi,
6. handlingsprogram för överföring av förnybar energi,
7. teknisk- och ekonomisk aktionsplan för införandet av fornybara energisystem,
8. informationsverksamhet,
9. att motivera invånare och husägare-
Det är punkter från programmet som Altener har gett pengar till den här gången och
med en tidsplan som sträcker sig från imorgon (l okt) och fram till sista dec '97.

Jan Lindholm: Det här är, precis som föredragen, väldigt knutet till byggnader. Vi har
jobbat mycket med energifrågor i kommunikationer också. Kan det ligga med i det här?
Vi har t ex jobbat mycket med fordonsbränslen. Alternativa bränslen som vi är på väg in
emot.

T E. : Detta programmet handlar ju mycket om förnybar energi (FE) och det har att göra
med att det är begränsade resurser. Målet med detta programmet är att få installerat flera
FE -anläggningar, och det kan man då göra genom att informera och erbjuda
paketlösningar, med hantverkare så som man har gjort det i Toftlund. Detta för att det
inte ska vara så svårt att komma igång.

A K: En erfarenhet som man har dragit är att för att befolkningen ska sätta igång och
göra något ,måste det finnas förebilder. Man kan icke gå ut och motivera för insatser i
det egna huset om inte kommunen sj älv gör något i sina egna byggnader. Varför ska
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detta ske i EU's regi? Fördelen med att göra det är att man rar 50% medfinansiering för
det man gärna vill få genomfört, och det ger en god motivation för att sätta igång.

Jan L: Du säger att man kan få medfinansiering tilISO% för projekt som startas. Innebär
det att en Brundtlandstad har en särskild ställning när det gäller att få stöd ifrån EV i
samband med energieffektiviseringsproj ekt?
A K: Inte helt. När vi körde Br-stadprojekt i Toftlund och i Bredsted fick vi
medfinansiering för att det var två Energistyrelser som satt igång de projekten och då
skulle vara just där som de skulle utföras. I det nya projektet som också fått
medfinansiering ska vi se hur vi kan få in FE i privathus och offentliga byggnader och
för att vi informerat folk att det är god ide att göra det. Men om vi ska vidare ska det
delvis beslutas i nya projekt!

M G: Jag tror starkt på det här med förebilder. Inte minst politiker reser runt och tittar på
andra ställen. Speciellt när det gäller miljöverksamhet. Det finns en enorm vilsenhet
idag. Man behöver vägledning och söker den överallt. Jag tror att Bruntlandnätverk kan
ha en väldigt stor funktion att fylla. Många spännande saker har gjorts som kan
användas på andra håll. Det är även så att det är två saker. Ni betonar väldigt starkt det
interna syftet att få igång verksamheter lokalt med förebildssyftet. Det är
marknadsföringen av detta som ger kommunen någonting som kan dra till sig
verksamheter. Ett centrum är väldigt stark för att folk ska komma och titta på det. Det är
inte lika roligt att gå ut och titta på hus, speciellt gamla hus där man inte ser så mycket.
Det är ett dilemma om man skall kunna marknadsföra detta på ett bra sätt. Med Internet
kan man göra väldigt mycket. Föra ut ideer och resultat osv. Man skall komma ihåg,
även möjlighet att informera om verksamheten är viktigt, att man gör rätt saker. Det är
inte ovanligt idag att manjobbar med symbolfrågor. Om man har otur kan
utvärderingen visa att det som gjordes inte var så bra eller så viktigt egentligen.

Christer Widen: När jag lyssnar och funderar över varfor man skulle vara en
Bruntlandstad tänker jag, att allt som man gör inom Falun/BorIänge regionen är
tillräckligt motiverande for att vara med. Vi har mycket gjort och planerat och det finns
fastskrivet i mål. J ag frågar också, vad omfattar det och varfor vi skall vara med. Det är
spännande med marknadsforingen. Vad ger det oss mer? Det kan vara stimulerande att
berätta for andra vad man har gjort och att veta vad andra har gjort. Jag tycker det skulle
kännas konstigt att inte vara med. Jag villockså nämna det här med energi i transporter.
Det har varit mycket energibesparingar i hus i diskussionen. För min personliga del är
det mycket intresse for transporter och framfor allt alternativbränslefrågan. Jag tycker
inte att man kan få bort allt transportarbete. I vår del av landet är transporter nödvändiga
for att vi överhuvudtagit skall kunna vara här, men att istället kunna välja alternativt
fornyelsebara fordonsbränsle känns som något som vi har drivit långt och som skulle
behöva ytterligare skjuts. Kan det vara en väg in i det, kan det vara spännande om vi kan
hitta nätverkskopplingar till andra städer som arbetar med samma problematik. Jag vet
att man i Danmark har utveckling av något projekt med naturgas till något nytt
fordonsbränsle som känns spännande, men for vår del kanske en koppling till biogas
och vår biogasanläggningen som vi inte hoppade av utan håller på att bygga här i
regionen. En annan liten fundering gäller vårt vanliga samarbete mellan forskare och
verkligheten. Jag tycker inte vi har landat med kontaktvägarna. Var hittar vi varandra?
Hur kan de olika verklighetsprojekten, som vi jobbar med, landa i forskningsvärlden hos
er? Vi har en egen diskussion att ta hand om. Hur når vi varandra for att kliva in i det
här nya nätverket. Den processen skulle vi ha kommit lite längre med innan vi kliver in i
något ytterligare. Ska detta landa här i Vassbo med de ambitioner som finns, måste det
bli mera jordnära och påtagliga saker som händer härute så att man kan hitta varandra
mellan verklighet och forskning.
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L B: Det leder till tankar somjag har haft också. Det tar tid innan SERC kan flytta hit-
Det är så mycket som måste stämma. En slags fysisk närvaro kunde vara om ni tog
initiativet till ha ett energiforum i Falun-BorIänge regionen där forskare och människor
som utvecklar teknik i kommunerna, energiverken m m kan träffas. Kanske en gång var
14de dag eller en gång i månaden här på Vassbo och resonera kring olika projekt och på
det sättet skapa det lokala nätverket, som, om vi så vill skulle kunna vara en del i ett

europeiskt växande nätverk.

E J: Det är precis i det riktingen som NRC har börjat arbeta med inventeringen i
kommunerna. Vi har börjat med att skapa bruttolistea över ideer och börja fundera över
hur vi skall komma vidare med det här samarbetet. Vad finns det för forskningsbehov?
Vad kan vi jobba tillsammans med? NRC:s mål är ju att vara kontaktskapare och stå för
samarbetet mellan verkligheten och forskningen. i det finns det ju med de här ideerna
med att kunna ordna seminarier inom olika specialområden. Under våren hade vi ett
sådant möte som handlade om byggfrågor då vi bjöd in entreprenörer, byggmänniskor
från olika bolag, från kommunerna och forskning och möttes och diskuterade. Att skapa
de här formerna är oerhört viktigt och där hoppasjag att NRC skall kunna ha en roll.

A K: Det har nämnts flera gånger om trafikproblem. De olika städerna kan fråga sig vad
är det vi har för problemområde som vi vill tillämpa Br-tanken på. Det t.ex Firnheim i
Hessen ska grunda Br-tanken på är just trafikförhållandena i staden. Återigen. Br-tanken
handlar om att mobilisera invånama. Olika verksamheter som vill ansluta sig och kunna
använda Br-stads-logon uppfattas omedelbart som energiriktiga och det medför också
krav på dessa verksamheter som vill komma in. Bruntland tanken är att få medborgama
att ändra sig och det gäller nu byggnader .

Berne Wedin Falukommun, politiker: Vi jobbar med Agenda 21 när det gäller
ekologiska tankegångar och det är precis samma målsättning. Självklart skall vi
inbegripa nätverkslösningar både nationellt och lokalt. Vi är på väg åt samma håll, men
vi sitter också fast i systemet. Vi behöver bara titta ut. Här mellan oss och stora vägen så
planeras både en riksväg och enjämväg som rör sig om sju -åttahundramiljoner plus
några hundramiljoner i anslutningskostnader för respektive kommun. Här har vi ett
världens projekt runt knuten, men vi rår inte över det. Vi får bara konsekvenser av det.
Det är 7O-talsteknik manjobbar med. Agenda 21 syftar på 2OOO-talet. Man skulle vilja
att Altener eller Bruntland skulle komma hit och ge oss en översiktsbild av att det hör
ihop. De hör ihop med Agenda 21 arbete i Falukommun, de här vägarna. De skall inte få
ha sitt eget livoch kunde vi knyta ihop det här då hade vi en jätte ekonomisk morot för
hela den här verksamheten som skulle kunna få sådana här spin-off effekter. Det är en
slags frustration att inte komma åt det som redan sker som kanske binder fast oss i fel
teknik i framtiden. Jag skulle önska att någon från bruntlandsprojektet eller någon hög
politiker skulle säga att det här hör hemma här Högskolan har forskning i Borlänge med
trafikteknik. Självklart skulle de få ta i detta förutsättningslöst istället för att vi utsätts
för vad Vägverket och Banverket själva har planerat utifrån sina behov. Det är inte bara
dras behov. Frustration! Vi som politiker blev utsatta för att få bygga anslutningsvägar
inne i Falun, Borlänge bara för att reglerna säger så. Varför är det så?

Börje Nahlbom: Jag har en fråga till Mauritz. Du snuddade lite grann på att bankerna
var inkopplade. Jag skulle vilja att du utveckla det här. Hur är tankegångarna med det

här projektet?

M G: Det är inte samma projekt. Men tanken med miljövärderingsystemet är att
sammanfatta miljöaspekterna som är så fruktansvärt många och att skapa prioriteringar.
På grundval av vad vi vet och forskningen vet och vad vi kan komma överens om. Ett
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sånt system är tänkt att användas när man skall göra nya åtgärder. Att hitta de bästa
vägarna och tekniska lösningarna ur miljösynpunkt. För att ett sånt system skall kunna
användas krävs att man skall ha med aktörerna i byggsektorn och därför har vi gått ut till
ett brett spektrum av folk inom byggsektorn -fastighetsägare, hyresgäster, banker och
försäkringsbolag. Många säger att det är intressant och är med i projektet. När det gäller
banker och försäkringsbolag är det så att en del banker är intresserade av miljöfrågor
men de är vacklande hur de skall bete sig. Det är nåt nytt. Därför ett frågetecken. När
det gäller försäkringsbolagen har de ofta en väldigt snäv inriktning mot skador. Wasa
och Folksam har gjort mycket, men de har redan så mycket på gång så man vill inte gå
med i ett nytt projekt

Lena Jarlöv: Väldigt spännande och roligt ochjag tycker att det skall bygga på ett
medborgarengagemang är väldigt viktigt. Varje kommun måste titta på var människorna
befinner sig i projekten och gå vidare. Nästan alla kommuner har redan Agenda 21
arbete, som alla känner till, och nu kommer ett nytt begrepp. Bruntlandstäder måste på
något sätt inordna sig i Agenda 21 arbetet, som redan pågår, så att det inte blir en massa
olika jippon så folk blir trötta på allt det här.

H L: Bra att Lena tog upp det här. Viktigt att se det här i ett Agenda 21 perspektiv. För
svenskt vidkommande är det enda naturliga och då skulle man kunna se ett svenskt
Bruntland nätverk som ett exempel på Agenda 21 aktiviteter. Varför skall man kalla det
här Bruntlandsstäder? Om politiker och andra i regionen skulle vara intresserade av det
här kan man fundera över vad det finns för konkreta kopplingar här. Kunde man tänka
sig att NRC, som inte är en kommun utan ett interkommunalt utvecklingsprojekt, kunde
vara nod i ett sånt nät. Måste det vara en kommun? Som ett konkret projekt inom ramen
för projektet kunde man t ex tänka sig, inte ett nytt kontorshus utan att göra om den här
anläggningen som finns här till något riktigt energisnålt. Det skulle kunna vara en
spännande uppgift, kanske med bidrag från lokal forskningskompetens. J ag vet inte om
det passar in i det här mönstret. Det är helt rätt att vi måste utveckla det här samspelet
mellan praktik och forskning lokalt både i Bruntlandanda och Agenda 21-anda och
miljözonsanda osv. Det är ett bättre stöd i process gång i lite mera konkreta former. Tor
Eriksson som NRC har ställt till förfogande och med den forskargrupp som vi har
försökt att bygga upp kring honom som skall vara referensgrupp. Och som nu skall
knåda fram det som kan bli forskningsprogram eller olika typer av informations
spridnings program inom ramen för EKOS och NRC samarbete.

M G: Ämnet är stort och det blir många aktiviteter och synpunkter. Egentligen är det här
projektet ganska litet. Inte mycket pengar. Det är ett ganska begränsat projekt. Det kan
växa hur stort som helst inom de ramar vi har talat om. Det projekt vi har på tavlan här .
handlar i första hand om att kartlägga energiresurser, sammanställa hur det ser ut i den
här regionen ochjämföra kanske med Toftlund ochjämföra med andra orter av liknande
slag. Det är ett ganska begränsat syfte, ochjag tror att det är viktigt och intressant att få
de här siffrorna på bordet. För min del skulle det räcka att skruva ner ambitionerna en
aning och se hur det kan utvecklas efter hand.

Arne Ludvigsson, stadsarkitekt i Borlänge kommun: Det som Landberg säger att man
skulle kunna knyta samman via NRC och EKOS är en model, som vi har använt i
projektet miljövärderingar av byggnader där Falun/BorIänge står bakom NRC i det
projektet. Det skulle kunna vara användbart här också, att man låter det löpa samman
via NRC. En komplettering till frågan kring banker och finansinstitut. Det är väldigt
konstigt att de inte är mera aktiva i det här för de står längst bak vid väggen om det går
på tok med en byggnad. Jag är förvånad att de inte är mera intresserade av det här, inte
minst mot bakgrund av de smällar de åkte på när de inte kunde värdera byggnader från
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avkastningssynpunkt. Och nu står de inför en ny utmaning och inte har lärt sig läxan. En
del byggnader har problem. En del kanske kommer med i projektet.

Jan Lindholm: Jag vill haka på listan som M G var inne på, sammanställa tidigare
erfarenheter, välja ut Bruntlandstäder i Finland, Norge och Sverige. Vad förväntar sig
projektet av kommunerna och vad kan vi förvänta oss av projektet? Jag känner
fortfarande viss osäkerhet vad det innebär rent konkret. Det är så att SERC skall driva
det här arbete på något sätt. Det är alltså SERC som skall göra punkt 1. sammanställa
tidigare erfarenheter. Rimligen i sammarbete med kommunerna men med vilka
kommuner?- med samtliga kommuner i Sverige för att komma fram till vilka som är
lämpliga, eller väljer man ut några? Hur går det tilloch när kommer man till en
förfrågan och vilken sorts förfrågan skall man ställa till de kommuner som man är
intresserad av? J ag förstår resonemanget bakom. Att det är praktiskt att jobba med
kommuner som ligger nära, men det måste bygga lite på vilken respons man rar av
kommunerna. Det är två kommuner som har blivit inbjudna till det här projektet pga
någn slags märklig process som kanske inte är så demokratiskt. Det kanske är så att
Gagnef och Säter, som också ligger nära SERC, skulle vara minst lika intressanta för det
här projektet. Jag skulle vilja veta konkret. Vi har ett Agenda 21 sekretariat med
personal. I vilken utsträkning förväntar ni att de skalllägga sin arbetstid på det här och
finns det någon sorts mallar för utvärderingar av insamlade erfarenheter eller är det så
att det räcker att man skickar de program och miljöbokslut som vi har för att det skall
rulla igång?

L B: Så många frågor. Jag tror inte att svaren finns, utan de far växa fram.

A K: Brundtland kom igång före Agenda 21, och hör helt naturligt dit.

Klaus Lorenz: Ett konkret arbete som har pågått här sedan ett antal år tillbaka som
kunde forsätta inom de här tankarna är själbyggeri av solfångare som har bedrivits i
kommunerna runt omkring. Det har byggts hundratals solvärmeanläggningar med
villaägare, och förankringen till vanliga villaägare är väldigt stor. Det har lagts ner
mycket obetalt arbete och det är svårt för små företag och det är någonting som man
direkt kunde fortsätta med i det här sammanhanget.

T E: Vi har diskuterat många aktiviteter. Vi skall starta med konkreta Altener -projekt,
som handlar om ett nätverk som intresserar sig för FE i de städer som är med och
arbetar med de aktiviteter som beskrivs i Altenerprogrammet. Om det arbetet går bra
och vi får ett gott samarbete mellan de fyra länderna så kan vi fortsätta och bygga ut
samarbetet runt energibesparing i byggnader, transport och trafik och andra aktiviteter
inom miljöområdet. Det är en god ide att inordna detta nätverk under Agenda 21. Om nu
Falun eller Borlänge vill vara med så är det gott. Vad man förväntar är att en kommun
som går in i projekte ,ger upplysningar om vad som finns i arkiven om nuvarande
energistatus på olika offentliga byggnader, och hjälpa SERC med att finna
demonstrationsprojekt, utformar en handlingsplan för FE i dessa byggnader. Jag vet inte
hur man klarar detta med medfinansiering. Som nämnts i Altetener -programmet har vi
satt upp en budget och där är det meningen att SERC skall vara den institution som
genomför aktivitetema i Sverige och då kan Altener.- projektet bidra med 50 %.
Kommunens bidrag till medfinansieringen kan vara att ställa arbetskraft till förfogande.

L B: Då räknar man timmar och inte ECU, vilket är en stor skillnad. Jag avslutar med att
tackar, speciellt Torben, Anders och Mauritz som har kommit för att informera. Det har
rätats ut några frågetecken. Tanken är att intressera några personer inom kommunerna,
politiker och tjänstemän -och ge er samma information somjag och mina medarbetare
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kunde få med att vi bjöd hit er. Som spin-off effekt, kanske det här kan vara första
seminariet i en serie Vassboträffar med energi som utgångspunkt, för ett
miljöresonemang där energin står i fokus för några träffar. För SERC:s del skulle det
vara spännande om Falun och Borlänge, även om det är odemokratiskt förstås, blir de
två som blir tillfrågade och har lust att ställa upp i det här nätverket. Får vi grönt ljus är
det som jag har förstått det från projektledningen, då är det Falun och Borlänge som
gäller och SERC som skall gå igenom punktema i programmet och det skall bli ett
erfarenhetsutbyte mellan de här nätverksdelarna. Vad som kan komma mer, det rar vi se
då. Det vikigaste, som har sagts, att det här är naturligtvis en del av Agenda 21 arbetet-
som pågår inte bara i Falun och Borlänge utan i princip i varenda kommun i hela detta
land. Vi skall inte slå in öppna dörrar och tro att det är ett jungfruligt arbete. Det pågår
redan väldigt mycket och kan det här hjälpa tilloch ge lite extra status för
tankargångarna och ge lite extra publicitet, hjälpa till att göra människor intresserade så
kan det vara en målsättning så gått som någon.

Tack för många intressanta inlägg. Tack hela panelen.
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