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Forord

Forord

Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med 
Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune.

Aftalen indebærer, at Roskilde Kommune skal nedbringe 
energiforbruget og reducere udledningen af klimagasser, primært 
CO2, med 2 % om året frem til 2025. Målet gælder kommunens egen 
virksomhed.

Roskilde Kommune har gennem flere år haft fokus på klimaområdet.

Klimapolitik 2015 og Klimaplan 2015-18 indeholder en række 
indsatser, med det formål at nedbringe kommunens energiforbrug og 
dermed CO2 udledningen.

Baggrund

Grønt Regnskab har fokus på udviklingen de sidste 3 år fra 2013 til 
2015. I bilagene sidst i dokumentet, kan man se alle tal der ligger til 
grund for grafer og udregninger. I bilagene er der også tal fra aftalens 
start i 2007.
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STATUS PÅ CO2 REDUKTIONEN

Status på CO2-reduktion 

Resultatet af det grønne regnskab 2015 
for kommunen som virksomhed viser 
en reduktion på 2,16 % i forhold til 2014. 
Reduktionen er mindre end det sidste 
grønne regnskab, men ligger inden for 
klimakommuneaftalens målsætning om 2 
% reduktion årligt. Samlet set over perioden 
fra det første regnskab i 2008 og til 2015 
har kommunen reduceret CO2-udledningen 
med 17 % og har dermed mere end opfyldt 
målsætningen, som grafen viser. 

CO2-reduktionen i 2015 skyldes et faldende 
energiforbrug på el og naturgas, hvor 
fjernvarmeforbruget er steget, mens CO2-
udledningen fra olieopvarmning og transport 
er stort set uændret.    

Roskilde Kommune har i perioden blandt 
andet investeret i solcelleanlæg, udskiftet 
varmeinstallationer, ændret varmeforsyning 
fra naturgas til fjernvarme og varmepumper. 
Disse investeringer har tilsammen skabt en 
væsentlig del af CO2-reduktionen. Derudover 
har kommunen investeret i vindmølleandele, 
som indebærer, at den faktiske produktion, 
som vindmølleandelene repræsenter, er 
trukket fra elforbruget.

CO2-udledningen fra alle områder er beregnet 

efter en fast 
emissionsfaktor. 
Det vil sige, at 
omregningen 
fra brugt kWh til 
udledt CO2 ligger 
fast, uanset 
hvor meget 
vedvarende 
energi, der med 
tiden kommer i 
el og fjernvarme. 
Hvis regnskabet 
brugte de fak-
tiske emissions-
faktorer for el 
og fjernvarme, 
har kommunen 
haft en CO2-
reduktion på 46 
% (mere om dette på side 6).

CO2-udledningen fra el faldt i 2015 med 4,8 %, 
hvilket blandt andet skyldes el-produktion fra 
solcelleanlæg på kommunens bygninger og 
kommunens investeringer i vindmølleandele. 

CO2-udledning fra naturgasforbruget er 
faldet med 2,5 %, hvilket skyldes at flere 
bygninger er skiftet til fjernvarme i blandt 
andet Himmelevområdet, herudover er 

Gundsølillehallen skiftet til jordvarme. 

 
Olieforbruget er det samme som sidste år. 
Darup Idrætscenter og ”Udsigten” står alene 
for det samlede olieforbrug. 

CO2-udledningen fra kørsel i kommunale og 
egne køretøjer er begge steget med 0,5 %. 
CO2-udledning fra vejbelysningen er modsat 
faldet med 0,5 %.
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UDVIKLINGEN INDENFOR DE FORSKELLIGE OMRÅDER

El

CO2-udledningen fra el er faldet med 
4,8 %, hvilket blandt andet skyldes el-
produktionen fra solcelleanlæg på 
kommunens bygninger, samt fra kommunens 
investeringer i vindmølleandele. Den aktuelle 
solcellebaserede el-produktion bidrog i 2015 
til en reduktion på 725 ton CO2, hvor den 
aktuelle vindbasede el-produktion bidrog til en 
reduktion på 320 ton CO2. 

Sol og vindproduktionen modsvarer samlet 
set 16 % af elforbruget i kommunen. Uden 
de kommunale solcelleanlæg ville der dog 
have været en stigning i CO2-udledningen. 
På trods af løbende energieffektivisering 
og energibesparelser på belysning, hårde 
hvidevarer osv. stiger elforbruget i takt med 
udbredelsen af smart boards, computere, 
opladningsstationer mv.  

Skoler, dagsinstitutioner og ældreplejen 
står her for størstedelen af elforbruget. 
Der bliver flere ældre i kommunen og 
ældreplejen antages at ville opleve en stigning 
i energiforbruget.

I 2016 etableres der to solcelleanlæg 
på henholdsvis Sct. Jørgens Skole og 
Gundsølillehallen.       

Som grafen også viser, betyder elforbruget meget for det grønne regnskab. Det skyldes at el i ”klimakommuneaftale” 
beregningsmetoden har en høj såkaldt emissionsfaktor per brugt kWh. Uanset hvor meget CO2 en kWh udledte i 2015, 
beregnes CO2 emissionen ud fra 2007. Når kommunens geografiske CO2 udledning udregnes, sker det efter en anden 
opgørelsesmetode, hvor en variabel emissionsfaktor for el og fjernvarme vil påvirke CO2 udledningen.

Fjernvarme 

CO2-udledningen fra fjernvarmeforbruget er 
steget med 3 % på grund af konverteringer 
fra naturgas til fjernvarme. Den grønne 
omstilling er i fuld gang i fjernvarmesektoren 
i hovedstadsområdet. Størstedelen af 

fjernvarmen i Roskilde kommer fra 
Avedøreværket, der er ved at omstille fra kul 
til biomasse. 

Dermed arbejder fjernvarmen videre mod 
målet om en fjernvarmeproduktion baseret på 
100 % vedvarende energi i 2025. Et merforbrug 
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af fjernvarme vil medfører en stigning i den 
CO2-udledning der angives i det grønne 
regnskab. Den grønne omstilling hjælper 
således ikke til den beregnede CO2-reduktion 
i de kommunale bygninger. Faktaboksen 
”Emissionsfaktor” viser reduktionen, når den 
grønne omstilling tages med i betragtning.  

Naturgas

CO2-udledning fra naturgas-forbruget 
er faldet med 2,5 %. Det skyldes, at flere 
bygninger er skiftet til fjernvarme, især 
i Himmelevområdet. Dertil er idrætsanlægget 
Gundsølillehallen skiftet til jordvarme. Der har 
været et lille merforbrug på skoler og ”andre 
kommunale bygninger”. 

Der er ikke umiddelbart udsigt til, at flere 
kommunale bygninger kan konvertere 
til fjernvarme i forlængelse med 
Himmelevudvidelsen. 

Nye fjernvarmeområder vil kunne være 
i Veddelev, Vor Frue og Vindinge, som 
beskrevet i kommunens Strategiske 
Energiplan. Alternativt skal der investeres i 
energibesparelser i de kommunale bygninger 
der opvarmes med naturgas. 

El vejbelysning

CO2-udledningen fra el til vejbelysning er 
faldet med 0,5 %. Der er et større projekt 
omkring installering af LED vejbelysning på 

flere vejstrækninger. Vejbelysningen i 
kommunen bliver løbende renoveret 
og erstattet med mere energieffektiv 
vejbelysning. Der er planlagt en stor 
renoveringsindsats i 2015-16 og igen i 
2018.

Fjernaflæsning viser vejen til 
energibesparelser
Roskilde Kommune har registreret ca. 442.000 
m2 på ”MinEnergi”, der ligger til grund for data 
i Grønt Regnskab. 

Af disse har ca. 270.000 m2 via fjernaflæsere, 
der er placeret ved vand-, varme- og el-
måleren og sender data videre til ”MinEnergi”. 
Fjernaflæsning giver mulighed for løbende at 
energioptimere de tekniske anlæg, samt at de 
kan alarmere ved lækager mv. 

Alle store ejendomme og en halv snes 
børneinstitutioner har fjernaflæsning. Det 
er en relativ større investering at etablere 
fjernaflæsning i de små ejendomme.

5



Som grafen viser er CO2-udledningen 
for Roskilde Kommune som virksom-
hed faldet med 43 % i perioden 2007-
2015, når der regnes på aktuelle emis-
sionsfaktorer.   

CO2-reduktion ved aktuelle emissionsfaktorer

CO2-reduktionen, der opgives i Grønt 
Regnskab, baseres på en fast emissionsfaktor 
fra 2008. Den faste emissionsfaktor har den 
funktion at holde fokus på energibesparelser, 
et reduceret energiforbrug.

Fast emissionsfaktor alene giver ikke et 
retvisende billede af den CO2-reduktionen 
i perioden 2007 til 2016. Emissionsfaktoren 
for el og fjernvarme er faldet meget 
i perioden fordi der er kommet mere 
vedvarende energi ind i el (ved vindmøller) og 
fjernvarmeproduktion (ved biomasse). Hvis vi 
regner med de aktuelle emissionsfaktorer for 
el og fjernvarme, vil regnskabet sådan ud. 

LED-belysning på Rabalderstræde.
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UDVALGTE INDSATSER 2016

• Rådhuset  
Udskiftning af div. ventilationsanlæg.

• Lynghøjskolen 
Udskiftning af ventilationsanlæg

• Magretheskolen 
Udskiftning af ventilation og etablering 
af strålevarme i hal samt udskiftning af 
belysning i gange og hal

• Materielgården 
Energirenovering af klimaskærm mv.

• Himmelev skole 
Udskiftning af belysningsanlæg 1. 
etape

• Diverse daginstitutioner 
Udskiftning af belysningsanlæg

• Gundsølillehallen 
Etablering af solceller

• Sct. Jørgens skole 
Etablering af solceller

• Fortsat renovering af vejbelysning, 
herunder udskiftning til LED

Energirenovering af facade på jobcentret.

Etablering af strålevarme på Råd-
huset.

Udskiftning af ventilationsan-
læg i RoskildeKongrescenter. Energirenovering af facade på Sct. Jørgens Skole.
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BEREGNINGSBILAG

KOMMUNALE BYGNINGER OG VEJBELYSNING
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KØRSEL
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BEREGNINGSBILAG

FJERNVARME
CO2 emissioner fra fjernevarmeforbrug i kommunale bygninger (MWh)
2007, 2013 -2015
Graddage korrigeret, fastlåst emissionsfaktor 
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NATURGAS
CO2 emissioner fra naturgasforbrug i kommunale bygninger (Nm3)
2013 -2015
Graddage korrigeret, fastlåst emissionsfaktor.         
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BEREGNINGSBILAG

EL
2013 -2015 
Graddage korrigeret
Fastlåst emissionsfaktor
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OLIE

2007, 2013 -2015 
Delvist graddage korrigeret
Fastlåst emissionsfaktor
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By, Kultur og Miljø
Postboks 100
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
46 31 30 00
bkm@roskilde.dk
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