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Klimakommunerapport 2016 og 2017
Aalborg Kommune underskrev i juni 2009 en
klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Med aftalen har Aalborg
Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at
reducere CO2 -udledningen fra kommunens aktiviteter med 2 % fra år til år frem til 2020.
Denne rapport gælder for både 2016 og 2017, da
der grundet manglende automatisk data registrering, har manglet el-data fra marts 2016 og hele
2017. Det har derfor været nødvendigt at skaffe
el-data på anden vis, hvilket har gjort at afrapporteringen til Danmarks Naturfredningsforening er
blevet forsinket.
Kommunens CO2 udledning er beregnet for kommunens bygninger, den kommunale kørsel og for
gadebelysningen. Driften af kommunens bygninger giver anledning til det største energiforbrug og CO2 udledning med 60 %, kørsel i kommunens biler og embedskørsel i egne biler tegner
sig for 22 % og energiforbrug til gadebelysningen
udgør 18 % af den samlede CO2 udledning. Fordelingen af CO2 udledningen fremgår af figur 1.

Figur 1
Fordeling af CO2-udledningen 2016
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Samlet set udgør kommunens
CO2 udledning (som virksomhed) omkring 28.000 ton CO2,
hvilket svarer til 2,5 % af kommunens samlede CO2 udledning inkl. private husholdninger,
industri, landbrug mv.

Klimakommunerapporten
er
baseret på et stort datagrundlag, der fremgår af separate bilag, som ikke er en del af denne
rapport, men som kan rekvireres ved henvendelse til kommunen.

Klimakommunerapporten viser
for 2016 en reduktion i CO2
udledningen fra kommunens
aktiviteter på 2,9 % i forhold til
2015.

Klimakommunerapporten viser for 2017 en stigning i CO2
udledningen fra kommunens
aktiviteter på 1,8 % i forhold til
2016.

Bygninger
Transport
Gadebelysning
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Kommunale bygninger
CO2 udledningen fra energiforbruget i de kommunale bygninger, er beregnet ud fra det energiforbrug der løbende registreres i Aalborg Kommunes energistyringssystem Energy-Key.
Aalborg Kommune råder over 250 bygninger og
et opvarmet bygningsareal på ca. 0,8 mio. m2. Fra
omkring. 82 % af bygningsmassen indberettes forbrug i Energy-Key og det er kun CO2 udledningen
fra energiforbruget i den del af bygningsmassen,
der er medtaget i denne rapport. De manglende
17 % skyldes manglende indberetninger af energiforbrug, særligt fra mindre bygninger, som f.eks.
børnehaver, hvor indberetning af energiforbrug
skal aflæses manuelt.
De fleste energimålere på skoler, administrationsbygninger mv. er fjernaflæste dvs. at energiforbruget her indberettes automatisk, men i enkelte
tilfælde er der sket fejl, der har gjort at energiforbruget ikke er blevet indberettet i Energy-Key og
derfor ikke medregnet i denne rapport.
Selvom det vurderes at de 83 % af bygningsmassen repræsenterer mere end 95 % af den samlede
bygningsrelaterede CO2 udledningen, arbejdes
der løbende på at få alle kommunale bygninger
med i Energy-Key. Det sker ved øget brug af fjernaflæste målere og ved at få indført energiledelse i
kommunens institutioner.

Figur 2
Kommunale bygningers areal
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Børnehaver, daginisitutioner m.m.
Skoler
Administrationsbygninger m.m.
Kulturinstitutioner
Ældre- og handicapinstitutioner
De kommunale bygninger fordeler sig på flg. områder:
•
•
•
•
•

Børnehaver, Daginstitutioner
Skoler
Administrationsbygninger m.m.
Kulturinstitutioner m.m.
Ældre- Handicap institutioner

Det er Aalborg Kommunes 58 skoler, der står for
størstedelen (27 %) af den samlede CO2 udledning. Skolerne udgør også over halvdelen af den
samlede bygningsmasse, som det fremgår af figur
2. Skolerne står dog for den mindste relative CO2
udledning pr. m2, med 19 kg CO2 pr. m2.
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Emissionsfaktor
En emissionsfaktor er den faktor, der skal bruges ved omregning fra energiforbrug (kWh) til
CO2 udledning (kg CO2) og er
afhængig af brændselstype og
graden af vedvarende energi i
energisystemet.

Kommunale bygninger
- beregningsforudsætninger
Af det samlede fjernvarmeforbrug i Aalborg Kommune udgør forbruget i det centrale fjernvarmeområde 89 %, mens varmeforbruget i de decentrale
områder udgør 11 %. I det centrale fjernvarmeområde udgør overskudsvarme fra industrien
(Aalborg Portland) og varme fra affaldsbaseret
kraftvarme (Reno-Nord) ca. 40 %, mens den resterende varme bliver leveret fra Nordjyllandsværket, et af verdens mest energieffektive kulkraftværker, der senest i 2028 omstilles til vedvarende
energikilder. I det centrale kraftvarmeområde er
emissionsfaktoren 0,087kg CO2/ kWh(2016).
Aalborg Kommune har et antal decentrale kraftvarmeværker, der ikke er tilsluttet det øvrige net.
For disse værker er emissionsfaktoren 0,26 kg
CO2/ kWh(2016). Derudover er 5 værker CO2
neutrale i det de anvender biobrændsler (Hals,
Ulsted, Vårst/Fjellerad, Ellidshøj/Ferslev og Sønderholm varmeværk). Hertil kommer en række
mindre private varmeværker, hvor emmissionsfaktoren varierer afhængig af brændselstype. Ved
beregning af CO2 udledningen som følge af elforbrug, er seneste emissionsfaktorer for el i DK på
hhv. 0,256 kg CO2/kWh(2016) og 0,213 kg CO2/
kWh(2017). På grund af mere vedvarende energi,

er det kun det halve af de 0,460 kg CO2/kWh,
der bruges i beregningerne (jf. DN´s vejledning).
Det svarer til basisåret (2009) og bruges i beregningerne, for at gøre resultatet af energispareindsatsen, sammenlignelig fra år til år og uafhængig
af den øgede andel af vedvarende energi i elsystemet. Tilsvarende er varmeforbruget graddagekorrideret, for at kunne sammenligne varmeforbruget fra år til år, så forskellen på varme og kolde
vintre elimineres.
CO2 udledningen fra energiforbruget i de kommunale bygninger i 2016 og 2017, fremgår af hhv.
tabel 1 og tabel 2.

Graddagekorrigeret
varmeforbrug
Ved at graddagekorrigere varmeforbruget, gøres forbruget
teoretisk uafhængigt af hvor
kold vinteren har været, så man
kan sammenligne forbruget fra
år til år.
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Tabel 1
Kommunale bygninger

CO2-udledning pr. område i 2015 og 2016

Område

2015
ton CO2/år

Børnehaver m.m.

2.225

2016
ton CO2/år
2.265

Udvikling ift. 2015
ton CO2/år

Udvikling
ift. 2015 %

40

1,8

Skoler

8.179

8.163

-16

-0,2

Administrationsbygninger m.m.

1.268

1.314

46

3,6

Ældre- og handicapinstitutioner

1.780

1.811

31

1,7

Kulturinstitutioner m.m.

4.296

3.993

-303

-7,1

I alt

17.751*

17.547

-204

-1,1

(- reduktion/ + stigning)
** Værdien adskiller sig fra Klimakommunerapport 2015(18.176 ton CO2/år), fordi der er sket en bygningsmæssig justering for 2016, for at kunne sammenligne de to års udledninger.

Tabel 2
Kommunale bygninger

CO2-udledning pr. område i 2016 og 2017

Område

2016
ton CO2/år

Børnehaver m.m.

1.741

2017
ton CO2/år
1.695

Udvikling ift. 2016
ton CO2/år

Udvikling
ift. 2016 %

-46

-0,3

Skoler

7.327

7.422

95

7,3

Administrationsbygninger m.m.

1.305

1.230

-75

-6,9

Ældre- og handicapinstitutioner

1.674

1.684

10

-5,9

Kulturinstitutioner m.m.
I alt

3.959

3.824

-135

-3,3

16.008*

15.856

-153

-0,9

(- reduktion/ + stigning)
* Værdien adskiller sig fra CO2 udledningen i 2016 (17.547 ton CO2/år), fordi der er sket en bygningsmæssig justering for 2017, for at kunne sammenligne de to års udledninger.

Af tabel 1 fremgår det at det i 2016 primært var kommunens kulturinstitutioner, der stod for den største
CO2 reduktion. Det fortsatte i 2017, hvor også Ældre og handicap institutioner og administrationsbygningerne bidrager til reduktioner.
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Transport
En kommune har mange borgerrelaterede serviceydelser, som kræver kørsel i personbiler og
busser og mange driftsopgaver som kræver kørsel i vare- og lastbiler. Aalborg Kommune råder
over ca. 800 køretøjer til persontransport og arbejdskørsel. Det største enkeltområde er hjemmeplejen, der råder over ca. 100 mindre biler. Ellers er den kommunale bilflåde meget blandet og
består af både små og store biler. Energiforbruget
og CO2 udledningen fra transporten er opgjort på
baggrund af hvor meget brændstof kommune har
købt fra dens leverandører af benzin og diesel.
Der er tale om en samlet opgørelse, der derfor
ikke er opdelt på de enkelte forvaltninger eller institutioner i Aalborg. Ud over kørsel i kommunens
egne biler, er der mange opgaver der løses ved
kørsel i egne biler. Det gælder bl.a. ved miljøtilsyn,

byggesager, div. møder mv.
Data for den kommunale kørsel fremgår af tabel
3.
CO2 udledningen ved kørsel i kommunens biler
er beregnet ved hjælp af de anbefalede generelle
emissionsfaktorer for brændstof (2,4 kg CO2 pr.
l benzin og 2,6 kg CO2 pr. l diesel) og ved kørsel
i egen bil, baseret på det antal kørte kilometer,
der er blevet indberettet i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse. Der blev i 2016
og 2017 udbetalt kørselsgodtgørelse svarende til
hhv. 23 mio. kr. og 22 mio. kr.
Som det fremgår af tabel 3 er CO2 udledningen i
2016 fra kommunens kørsel reduceret med 5,9 %,
som primært skyldes mindre kørsel i kommunens
biler. Det er dog steget igen i 2017 pga. et øget
kørselsbehov jf. tabel 4.

Tabel 3
Kommunal transport

CO2-udledning pr. område i 2015 og 2016

Område

2015
ton CO2/år

Kørsel i kommunens biler
Kørsel i ansattes egne biler
I alt

5.662

2016 ton
CO2/år
5.268

Udvikling ift. 2014
ton CO2/år

Udvikling
ift. 2015 %

-394

-6,9

835

846

11

1,4

6.497

6.114

-383

-5,9

(- reduktion/ + stigning)
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Tabel 4
Kommunal transport

CO2-udledning pr. område i 2016 og 2017

Område

2016
ton CO2/år

Kørsel i kommunens biler
Kørsel i ansattes egne biler
I alt

5.268

2017 ton
CO2/år
5.938

Udvikling ift. 2016
ton CO2/år

Udvikling
ift. 2016 %

670

12,7

846

821

25

-3,0

6.114

6.758

644

10,5

(- reduktion/ + stigning)

Gadebelysning
Aalborg Kommune råder i dag over ca. 40.000
stk. gadebelysningsarmaturer, og det samlede energiforbrug var før den begyndende udfasning af
kviksølvarmaturer på ca. 15 mio. kWh. Det energiforbrug, der er medtaget i denne rapport, dækker
de 40.000 stk. gadebelysningsarmaturer, og det
samlede energiforbrug er i 2016 og 2017 opgjort
til 10,9 mio. kWh pr. år.
I både 2016 og 2017 har Aalborg Kommune lavet
renoveringer og moderniseringer af ca. 3.000 stk.
armaturer. Dette har medført en besparelse i energiforbruget på 0,9 mio. kWh årligt.

Kviksølvarmaturer er blevet udfaset med udgangen af 2016 og der er nu ikke flere kviksølvsarmaturer i Aalborg Kommunes belysningsanlæg. Det
videre forløb i henhold til belysningsplanen, er nu
udfasning af rørarmaturer.
Energiforbruget til gadelys afhænger af brændetiden, som i gennemsnit udgør ca. 4000 timer om
året, men som kan varierer flere hundrede timer
afhængigt af vejr og snedække, fordi gadelyset er
styret af dagslysmængden. Tallene er derfor blevet korrigeret herfor.

Tabel 5
Gadebelysning

CO2-udledning pr. område i 2015 og 2016

Område

2015
ton CO2/år

2016
ton CO2/år

Udvikling ift. 2015
ton CO2/år
-281

-5,2 %

5.390

5.109

-281

-5,2 %

Gadebelysning
I alt

5.390

5.109

Udvikling
ift. 2015 %

(- reduktion / + stigning)
Energiforbruget og CO2 udledningen fra gadelyset i 2017 er uændret i forhold til 2016 dvs. 5.109 ton
CO2/år.
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Samlet resultat for 2016
Tabel 6
Samlet resultat

CO2 udledning pr. område i 2015 og 2016

Område

2015
ton CO2/år

Kommunale bygninger

17.751

2016
ton CO2/år
17.547

Udvikling ift. 2015
ton CO2/år

Udvikling
ift. 2015 %

-204

-1,1

Transport

6.497

6.114

-383

-5,9

Gadebelysning

5.390

5.109

-281

-5,2

29.638

28.770

-868

-2,9

I alt
(- reduktion / + stigning)

Samlet resultat for 2017
Tabel 7
Samlet resultat

CO2 udledning pr. område i 2016 og 2017

Område

2016
ton CO2/år

Kommunale bygninger

16.008

2017
ton CO2/år
15.856

Udvikling ift. 2016
ton CO2/år

Udvikling
ift. 2016 %

-153

-0,9

Transport

6.114

6.758

644

10,5

Gadebelysning

5.109

5.109

0

0

27.231

27.723

492

1,8

I alt
(- reduktion / + stigning)
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Konklusion
Som det fremgår af tabel 6 og 7 er kommunens samlede CO2 udledning fra energiforbruget i kommunens bygninger, kommunens transport og gadelyset
reduceret med 2,9% i 2016 i forhold til 2015, men fra
2016 til 2017 desværre steget igen med 1,8 %. Den
væsentligste grund til stigningen, er et øget kørselsbehov i kommunens biler og dermed et øget brændstof forbrug og CO2 udledning. Og det til trods for
et stigende antal elbiler og brintbiler i den kommunale bilflåde.

Ser man på gennemsnittet af de opnåede CO2
reduktionerne i perioden fra 2009 til 2017, overholdes kravet om 2% reduktion fra år til år med god
margin. Det fremgår af figur 3.

Figur 3
Udvikling i CO2-udledning i perioden 2009 - 2017
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Mål om 2 % reduktion
2009: -2,02 %
2010: -5,3 %
2011: -2,6 %
2012: -2,2 %
2013: -4,1 %
2014: 2,0 %
2015: -5,2 %
2016: -2,9 %
2017: 1,8 %

Handlingsplan 2018
Aalborg kommunes Bæredygtighedsstrategi, udstikker en række initiativer, der skal sættes i gang
de kommende år for at nå de langsigtede mål om
at være uafhængig af fossile brændsler i 2050.
Det samlede energiforbrug i kommunen (som
virksomhed), skal senest i 2050 reduceres med
45 %, og frem til 2020 skal energiforbruget minimeres med minimum 2 % om året.
Der er fokus på grønne indkøb og cirkulær økonomi, der bl.a. reducere energiforbrug og øger energieffektiviteten ved indkøb af produkter. Der
stilles krav om lavenergikrav (LE 2020) når kommunen bygger nyt og renoverer, planlægning af
energirenovering af alle kommunale bygninger
inden 2030 er i gang. Der gennemføres løbende
energiprojekter i kommunens bygninger. Indsatsen for at indføre energiledelse i alle kommunens
bygninger fortsætter med børnehaver og vuggestuer, samt Ældre- Handicap institutioner.
På transportområdet lægger strategierne blandt
andet op til, at der skal indkøbes køretøjer med
lavt energiforbrug og at brug af køretøjer med
alternative drivmidler skal fremmes. Kommunens
forvaltninger har anskaffet sig el- og brintbiler. I
den kollektive trafik er flere buslinier drevet af
biogas og der arbejdes på at indfase biodiesel i
kommunens renovationsbiler.
Der etableres nedgravede containerne i Aalborg
by til indsamling af borgernes affald, der vil reducere tømningsbehovet og dermed kørselsbehovet væsentligt.
Embedskørsel i egen bil skal begrænses i det omfang kommunen kan tilbyde køretøjer med lavere
CO2 udledning, og muligheden for at bruge cykler
og el-cykler arbejdsmæssigt, skal forbedres.
Derudover skal kommunale flyrejser begrænses,
blandt andet ved at undersøge de tekniske og
økonomiske aspekter ved anvendelse af videokonferencer nærmere.

Eksempler på konkrete initiativer der gennemføres i 2018
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Energiforbrug bliver en del af kommunens ledelsessystem, for synliggørelse og for at skabe øget incitament til energibesparelser.
Energiledelse i kommunens skoler udvides til
børn- og unge institutioner samt ældre- handicap institutioner.
Der arbejdes løbende på at effektivisere kommunens energistyringssystem(Energy-Key),
herunder på udvikling af visualisering af energiforbrug til energiledelse og undervisningsformål.
Udskiftning af rør armaturer i gadebelysningen til mere energieffektive lyskilder,
herunder LED.
Der er fokus på grøn indkøbspolitik med øget
fokus på valg af de bedste produkter baseret
på beregninger af totalomkostninger (TCO),
hvor energiforbruget ofte spiller en stor rolle.
Der indføres flådestyring af kommunens bilflåde, hvorved brændstofforbruget kan reduceres.
Der gennemføres forsøg med biodiesel (HVO)
i Renovations biler.
Grøn omstilling af fjernvarmen er under implementering bl.a. via omstilling af Nordjyllandsværket fra kul til vedvarende energi.
Der udvikles ny kundeportal for fjernvarmekunderne, der gør det muligt at følge eget
varmeforbrug på time basis og dermed skabe
incitament til energibesparelser.
I september gennemføres Bæredygtighedsfestival 2018, for byens borgere med fokus på
energibesparelser mv.
Tilbud om virksomhedsbesøg og undervisningsmateriale vedr. klima og energi, til kommunens skoler udvikles løbende.
Bæredygtighedsmanualen, der fastlægger
energikrav og andre bæredygtighedskrav for
det kommunale byggeri (renovering, til- og
ombygning og nybyggeri) i Aalborg Kommune, er taget i anvendelse.
Byggeriet af børnehaven i Svenstrup, opført
efter bæredygtighedsstandarden DGNB påbegyndes.
EU Intereg projekt om ”Samskabende Grøn
Omstilling” er igang i samarbejde med danske
og svenske parter om energibesparelser og
vedvarende energi.
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