מלחמת הגרילה של אירופה לשימוש יעיל באנרגיה
 58ערים באירופה מיישמות מיזמים לייעול השימוש באנרגיה במסגרת תוכנית 'קונצ'רטו' של האיחוד האירופי,
המניבה תוצאות מאלפות בתנאים קשים .מערכת הסקה אזורית מבוססת ביוגז כבר הותקנה בשכונת עוני
באמסטרדם ומנהל התוכנית בנציבות האירופית משוכנע כי ניתן להשיג באמצעותה הרבה מעבר ליעד האירופי
להפחתת הפליטות ב.20% -
מבנים צורכים  40%מסך צריכת האנרגיה באירופה .השגת יעדי האיחוד האירופי להפחתת הפליטות ולייעול השימוש
באנרגיה עד  2020מצריכה שיפורים מרחיקי לכת בתחום המבנים ,אך דיבורים קלים יותר ממעשים.
קל לפתות את הנהגים בהטבות מס ובסבסוד לרכישת כלי רכב חסכוניים ,אך קשה יותר לשנות את ההרגלים של
משקי הבית .אחת הבעיות היא היקף ההשקעה הדרוש לטווח ארוך כדי לייעל את צריכת האנרגיה של מבנים .בנוסף
לכך ,יישום צעדים כאלה מחייב קונצנזוס בקבלת ההחלטות ,כגון השקעה בשיפוץ של בניין דירות או התקנת מערכת
הסקה שכונתית מבוססת ביוגז.
מערכת הסקה כזו הותקנה בהצלחה בעיר הגדולה בהולנד ,אמסטרדם ,בשכונת העוני ניו וסט המונה 70,000
תושבים .המיזם הוא אחד משלושה מיזמים בשם 'אקוסטילר' ) .(Ecostilerשני המיזמים האחרים יבוצעו ברובע
למבת בלונדון ובעיר מאביירג ,בדנמרק .מיזם 'אקוסטילר' ,ששמו נגזר מ"דרבון הקהילה להטמעת שימוש יעיל
באנרגיה ממשאבים מקומיים" ,הוא חלק מ'קונצ'רטו' ,התוכנית הרחבה יותר שיזם משרד האנרגיה והתחבורה של
הנציבות האירופית.
תוכנית 'קונצ'רטו' החלה ב 2003 -במטרה "לתמוך בקהילות מקומיות המפתחות אסטרטגיות ונוקטות פעולות
להדגמת שימוש יעיל באנרגיה בת קיימא" .התוכנית מתמקדת בהטמעת השימוש במקורות מתחדשים ובייעול
השימוש באנרגיה בסביבה בנויה.
ב 58 -ערים ברחבי אירופה פועלים כיום מיזמים מסקרנים כמו 'סורסר'' ,סטקטו'' ,הוליסטי'' ,רנסאנס' ו'אקוסטילר'.
לכל אחד מהמיזמים שיטה משלו' .סורסר' מתמקד בייעול מבני מגורים ושימוש מרבי באנרגיה מתחדשת ,ואילו
'רנסאנס' שואף להקים מחוז שלם לדוגמה.
מרבית המיזמים מפעילים תוכניות דומות ליישום בערים שונות .שלושת מיזמי 'אקוסטילר' מתמקדים בהתקנת
מערכות הסקה אזוריות מבוססות ביוגז .תוכנית קונצ'רטו הקצתה עד כה  150מיליון אירו לערים שונות ברחבי
אירופה.
התפנית
ניו וסט אינה השכונה המפוארת ביותר באמסטרדם .מרבית תושביה הם בני מיעוטים אתניים בעלי הכנסה נמוכה
מהממוצע .לאורך הרחובות ניצבים בנייני דירות אפרוריים מבטון ,בסגנון הבנייה שלאחר המלחמה ,השייכים בעיקר
לדיור הציבורי .לא בדיוק האזור המבטיח ביותר לביצוע תפנית ירוקה ,אך לשכונה יש שני יתרונות ברורים :המסירות
של מועצת העיר והקרבה למפעל ביוב ושריפת פסולת.
מועצת העיר גיבשה תוכנית לשיקום השכונה עוד בטרם החלה תוכנית 'קונצ'רטו' .תוכנית השיקום כללה הריסת חלק
מהבניינים למען בנייה חדשה ושיפוץ אחרים וכן קיצוץ פליטות הפחמן הדו חמצני מהשכונה ב 50% -עד ,2015
לעומת רמתן ב .1990 -השאלה הגדולה הייתה איך.
רודי רות' מחברת הייעוץ ההולנדית 'קמה' המנהל את מיזם 'אקוסטילר' באמסטרדם מציין כי החזון כבר היה שם.
תוכנית קונצ'רטו הבשילה את התנאים לביצועו והעניקה למיזם  3מיליון אירו שהושקעו בשיפוץ דירות ובהקמת
מערכת הסקה שכונתית.
האתגר הגדול
מכיוון שהמענק בגובה  3מיליון אירו מהווה אחוז קטן בלבד מההשקעה הנדרשת במיזם ,נאלצה 'קמה' להסתפק
בשיפוץ  300דירות לדוגמה ולהשקיע בדברים כגון בידוד גגות יעיל ,זיגוג מיוחד ,מערכות להשבת חום במקלחות
ופאנלים סולאריים.
האתגר הגדול ביותר על פי רות' היה לעורר בתושבים תחושת מעורבות ולשכנעם בצורך להעלות את דמי השכירות
כדי להוריד משמעותית את הוצאות האנרגיה של משקי הבית' .קמה' התחייבה להחזיר לתושבים את התוספת בדמי
השכירות אם הוצאות האנרגיה לא יופחתו כמובטח.

ההתחייבות ניתנה לאחר בדיקת היתכנות מעמיקה ויסודית של המיזם וכינון מערכות בקרה .לדברי רות' מנגנוני
הבדיקה והבקרה הם המפתח להצלחת מיזם 'אקוסטילר' ובלעדיהם אין דרך להשוות את התוצאות למיזמים האחרים
או לדעת אם היעדים הושגו.
המשקיעים הקטנים
מנגנוני הבדיקה והפיקוח השתפרו מאוד עם הפעלת תוכנית 'קונצ'רטו פלוס' ,הכוללת גוף פיקוח מרכזי לתיאום
המיזמים השונים .סטפן טוסטמן ,ממשרד האנרגיה והתחבורה של הנציבות האירופית האחראי על תוכנית 'קונצ'רטו',
מסביר כי לפני 'קונצ'רטו פלוס' לא הוגדרו תקנים ולא היה בסיס משותף להשוואה בין דירות המגורים בשוודיה לאלו
שבהולנד ,בהתחשב בהבדלים באקלים ,במסורות הבנייה ובתקנות הבנייה המשתנות ממקום למקום.
טוסטמן מסביר כי תוכנית 'קונצ'רטו' מגלה מודעות גבוהה להקשר הסוציו-אקונומי של המיזמים ולחשיבות הרבה של
המסורת בכל הקשור לבתי מגורים .המסורות שונות מאוד מאזור לאזור .בחלק מהמקומות מתעוררת התנגדות לכל
סוג של שינוי ,ואילו במקומות אחרים עשויים התושבים לגלות נכונות לגור בבתים שמזכירים סרטי מדע בדיוני כמו
'מלחמת הכוכבים' .צריך להביא בחשבון את ההבדלים הללו .כמו כן ,פינוי שכונה שלמה מתושביה למשך חודשים
לטובת שיפוץ כולל עלולה לגרום לנזק יותר מתועלת.
טוסטמן מדגיש כי 'קונצ'רטו' היא תוכנית מחקרית ולכן היא רק תחילתה של מגמה גדולה יותר .היעד הראשון הוא
להבין טוב יותר מה פועל ומה אינו פועל בתקווה שהממצאים יובילו לגיבוש הנחיות ,ולדרבון כל הערים באירופה
לנקוט צעדים נוספים לקראת עתיד ירוק.
העתיד נראה מבטיח לנוכח תוצאות מרהיבות שתוכנית 'קונצ'רטו' מניבה אט-אט ,כפי שמוכיח מיזם 'רנסאנס' בליון,
שהצלחתו הובילה את ממשלת צרפת להדק את תקני הבנייה הירוקה בכל המדינה.
)(European Energy Review, 14/12/10

