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Муніципальне енергетичне планування в Аарау 

Портрет міста 

Місто Аарау розташоване на берегах річки Ааре на півночі Швейцарського плато, в передгір'ї 

Юра. Місто засноване 1248-го року, наразі налічує 21,750 жителів та має площу 12.34 км2. Аарау 

є столицею кантону Ааргау та відіграє роль адміністративного, ділового центру та ринку послуг 

для навколишніх агломерацій. У 2010-му році сусіднє село Рор приєдналося до міста. Сьогодні в 

місті існує більше 33,000 робочих місць, понад 17,000 працівників щодня приїздять до Аарау. 

 

 

 

Рис. 1. Карта міста 

Аарау з позначенням 

районів. 
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Завдання та підхід 

МЕП визначає та сприяє досягненню цілей міста в енергетичній та кліматичній сферах щодо 

сектору теплопостачання (опалення і гарячого водопостачання), закріплюючи їх як обов'язкові 

для органів влади. Це створює підґрунтя для активнішого використання скидного тепла та тепла 

навколишнього середовища, зменшення використання викопного палива та скорочення 

викидів парникових газів. 

Основи МЕП міста Аарау були закладені у 2009-му році в тісній співпраці з місцевими 

постачальниками енергії та владою кантону Ааргау. Міська рада затвердила план у січні 2013 

року. Стосовно системи ефективного теплопостачання, орієнтованої на майбутнє, МЕП Аарау 

уточнює цілі «Суспільства 2000 ват і 1 тони СО2»1, уже підтримані жителями Аарау 11 березня 

2012 року. МЕП 2009/2013 наразі переглядається й оновлюється відповідно до нових цілей. 

 

Нормативна база та національні стандарти  

Згідно з Паризькою угодою, міжнародна спільнота (в тому числі і Швейцарія) взяла на себе 

зобов'язання стримати глобальне потепління і не допустити зростання середньої температури у 

світі на 2°C порівняно з доіндустріальним періодом. Однак у 2019-му році Федеральна рада 

Швейцарії вирішила, з огляду на нові наукові дослідження, встановити більш амбіційну мету: 

Швейцарія прагне припинити викиди парникових газів (стати нейтральною) до 2050 року. Після 

внесення змін до Закону про СО2 та розробки Енергетичної стратегії до 2050 року, встановлено 

чіткі показники та заходи по досягненню цих цілей2.  

У зв'язку зі змінами в національних нормативних документах, кантон Ааргау наразі переглядає 

власний закон про енергію (Стаття 13 Закону про енергію). Енергетична стратегія кантону 

зосереджує зусилля на підвищенні енергоефективності та розширенні використання 

відновлюваних джерел, з особливим акцентом на будівлях.  

На місцевому рівні, місто Аарау має звання «Енергоміста» (Європейська відзнака у сфері 

енергетики) з 2005 року. Його присвоюють населеним пунктам, які розвивають та 

впроваджують сталі енергетичні політики, що сприяють використанню відновлюваних джерел 

енергії та екологічних транспортних рішень, а також ефективному використанню ресурсів. У 

2017 році місто Аарау отримало золотий статус, виконавши 77.5% стандартного переліку 

заходів. 

 

1 Концепція «Суспільства 2000 ват і 1 тони СО2» детальніше описана в розділ (нормативна база).  
2 Енергетична стратегія до 2050 року визначає три основні шляхи: підвищення енергоефективності, 

розширення використання відновлюваних джерел енергії та відмова від атомної енергетики. Додаткова 

інформація міститься у розділі 2.1 (нормативна база). 
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Постачання тепла: базова ситуація та визначені цілі 

У початковому стані, близько 390 ГВт-год щорічно споживались у місті Аарау для потреб 

житлової та комерційної забудови. 85% цього обсягу вироблялись із використанням викопного 

палива. Крім цього, будівлі в місті мали високий потенціал реконструкції – їхній середній вік 

складав 80 років. Поряд із цим, місто мало значні та більшою мірою невикористані джерела 

майже нейтрального за викидами СО2 енергетичного потенціалу. На рисунку зображено баланс 

джерел теплопостачання в Аарау, коли процес енергетичного планування розпочався у 2009-му 

році.  

Рис. 2. Баланс джерел теплопостачання у Аарау станом на 2009 рік. 85% тепла вироблялося 

спалюванням викопного палива (46% – нафтопродукти, 39% – природний газ).  

Шляхи скорочення споживання енергоресурсів для теплопостачання визначені на основі цілей 

«Суспільства 2000 ват і 1 тони СО2» (Рис. 3). Також було визначено цільові траєкторії для зміни 

загального обсягу споживання енергії, частки невідновлюваних джерел енергії та обсягів 

викидів парникових газів (Рис. 4).  

 

 
Рис. 3. Шляхи скорочення потреби в теплі.  

Основними викликами є зменшення обсягів споживання тепла та зміна структури енергетичного 

балансу. Дані за 2018 рік демонструють фактичні показники, а червона пунктирна лінія вказує на 

чинні енергетичні цілі (нейтральність до 2050 року). 
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 2010 2020 2035 

Потреба в теплі для житлової та комерційної 

забудови 
100% 80% 65% 

Еквівалент парникових газів 5.1 т 3.5 т 2.0 т 

Частка викопного палива 85% < 60% < 40% 

 

Рис. 4. Цільові показники теплопостачання. 

 

Відновлювані джерела тепла 

Потенціал використання скидного тепла найбільший на сміттєспалювальному заводі в Буксі 

(40 ГВт-год/рік) та на установці для очищення стічних вод в Аарау (27 ГВт-год/рік). Крім цього, 

існують сприятливі умови для використання тепла навколишнього середовища, особливо 

підземних водних джерел та геотермальної енергії. Ці потенційні джерела відображені на 

карті. 

 

Рис. 5. Частина плану з відображеними потенційними джерелами енергії. 

Блакитний: Можливе використання підземних водних джерел  

Коричневий та червоний: Можливе використання геотермальної енергії за певних умов 

Червоні крапки: Джерела скидного тепла  

Чорний квадрат: Теплоелектроцентраль  

Жовта лінія: Газова мережа  

Червона лінія: Система теплопостачання сміттєспалювального заводу 
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Енергетичний план 2013 року 

Основу міського енергетичного плану складає поділ міста на зони (Error! Reference source not 

found.), який визначає частини міста, що мають опалюватися з використанням різних джерел 

енергії. Розділяються зони розвитку тепломереж та зони, придатні до використання місцевих 

джерел енергії. 

До першої категорії належать зони, де пріоритетним є використання так званих мережевих 

ресурсів. Це зони з високим показником споживання тепла на одиницю площі (у діапазоні 400 – 

600 МВт на гектар на рік), можливо з потребою в охолодженні. Зони, придатні до використання 

місцевих джерел енергії, на противагу, через місцеві особливості мають сприятливі умови для 

використання специфічних джерел. 

Також МЕП визначає допоміжні заходи без прив'язки до території (напр. координація, 

впровадження а моніторинг, консультування, роль міської влади як зразка для наслідування 

тощо) з метою підтримати впроваджений поділ.  

 

Рис. 6. Частина плану-карти для МЕП міста Аарау. 

Заштриховані зони (Е) – зони, придатні до використання місцевих джерел енергії. Заповнені зони (V) – 

зони для розвитку тепломереж (напр. V01: зона використання скидного тепла сміттєспалювального 

заводу, E15: зона використання геотермальної енергії, Е16: зона використання підземних водних 

джерел.) 

Процес МЕП та витрати 

Процес МЕП: 

2009 Попередній аналіз споживання тепла та відновлюваних джерел тепла 

2011/12 Процес планування за участі основних заінтересованих сторін, фахівців 
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 місцевих та кантональних органів влади та директора IBAarau AG 

2012 Громадські слухання та обговорення проекту МЕП 

Січень 2013 Затвердження МЕП міською радою 

З 2012 Реалізація запланованих заходів місцевою владою та постачальником тепла 

 IBAarau  

  

Витрати включають залучення власних та незалежних фахівців. Підготовчі роботи, проведені у 

2009-му році, не враховуються. Витрати: 

− Послуги консультанта для планування у 2011–2012 роках: 55,000 швейцарських франків3 

на прибл. 60 робочих днів 

− Міські органи влади: прибл. 20 робочих днів 

− Міські комунальні підприємства (постачальники тепла і газу): прибл. 30 робочих днів 

Реалізація заходів (актуальна ситуація) 

На основі МЕП 2013 року комунальне підприємство Аарау за останні кілька років збудувало 

мережі опалення і охолодження (Рис. 7). Нещодавній енергоаудит, проведений у Аарау 2018-го 

року, показав, що ціль до 2020 року щодо скорочення загального обсягу споживання тепла на 

25% та використання невідновлюваних джерел на 38% була виконана вже в 2018 році (Рис. 3). 

Однак, не була досягнута ціль зі скорочення обсягу викидів парникових газів. В межах 

перегляду МЕП 2013 року буде проведена повторна класифікація зон міста. 

 
Рис. 7. Створені в Аарау мережі опалення й охолодження. 

1) Центр міста, торгові точки та офісні приміщення; використання підземних водних джерел. 

 

3 Це відповідає близько 1,551,358 грн 
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2) Густонаселений район; новий теплопункт із використанням термальних вод.  

6) Лікарня Аарау; тепло від сміттєспалювального заводу та виробництва холоду 

 

Місцеві успіхи та труднощі 

Одним із крупних успіхів є той факт, що за період з 2012 року вже збудовано крупні й ефективні 

мережі теплопостачання (див. попередній розділ). Комунальне підприємство міста Аарау 

активно долучилося до використання скидного тепла та відновлюваних джерел. Наразі триває 

розробка газової стратегії до 2050 року з метою досягнення нейтральності за викидами до 2050 

року. Серед майбутніх труднощів слід зазначити те, що досягнення нейтральності потребує 

прискорення роботи, більш крупних інвестицій та тісної регульованої співпраці. Враховуючи те, 

що наразі підключення до існуючих мереж є добровільним, досягнення необхідних показників 

густоти підключень може становити ще одну проблему.  


