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Indledning
Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de 
kommunale bygninger, institutioner og tekniske anlæg.

Kommunen har gennem en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening – 
som blev indgået i 2009 - forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 2 procent om 
året frem til 2025 set i forhold til 2009-udledningen.

For kommunen er CO2-regnskabet et vigtigt og nødvendigt redskab i arbejdet med reduktion 
af udledningen af drivhusgasser for dermed, at begrænse klimaændringerne og mindske 
afhængigheden af fossile brændstoffer. Med et årligt regnskab bliver forbruget synliggjort og 
samlet i et dokument til drøftelse i Byråd, blandt medarbejdere og i medier mm.

CO2-regnskabet dækker kommunen som virksomhed og ikke kommunen som geografi, det vil 
sige at hverken borgernes eller virksomhedernes CO2-udledning er medtaget.

Målet om at reducere udledningen af CO2 med 2 % er ikke opfyldt i 2014. Ikast-Brande 
Kommune har som virksomhed i 2013 opnået en reduktion i CO2-udledningen med 0,9% i 
forhold til år 2013. 

Udviklingen i kommunens CO2-udledning

Som det fremgår af ovenstående tabel er der gennem de seneste 5 år sket en reduktion af 
CO2-udledningen. For at nå klimamålet i 2014 på 6.923 ton mangler der en reduktion af 
CO2 på 181 ton.

År
Faktisk CO2-

udledning i ton
Ændring i %  

CO2-udledning
Klimamål  

2% reduktion pr. år
2015 6.785 ton
2014 7.104 ton -0,9 % 6.923 ton
2013 7.165 ton -1,0 % 7.064 ton
2012 7.237 ton -1,6 % 7.208 ton
2011 7.354 ton -3,8 % 7.355 ton
2010 7.644 ton -0,2 % 7.505 ton
2009 7.658 ton 7.658 ton

CO2-regnskab for  
Ikast-Brande Kommune  
som virksomhed 2014
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Procentvis udviklingen af kommunens CO2-udledning  
på de enkelte områder

Negative tal i skemaet indikerer en reduktion af CO2

Kommunale bygninger
Gennem de seneste 5 år har investeringer i nye bygninger, løbende vedligeholdelse, 
energioptimering af klimaskærm, belysning samt varme og ventilationssystemer bidraget til 
en gradvis reduktion af udledning af CO2 fra den kommunale bygningsmasse

Ligeledes har Teknisk Område en løbende dialog med det tekniske servicepersonale i 
institutionerne omkring drift og energioptimering af tekniske anlæg. Justering af ventilations- 
og varmesystemer bidrager også til en reduktion af CO2-udledningen.

Alle kommunale institutioner indberetter hver måned forbruget af energi i det centrale 
energistyringssystem Omega EMS. Energistyringssystemet er et meget grundlæggende 
værktøj, der anvendes i forbindelse med energirigtig drift og energioptimering.

2010 2011 2012 2013 2014
Kommunale bygninger 0,4% 0,7% -1,8 % -2,7 % -0,6 %

Transport -10,2 % -19,8 % 4,1 % 6,1 % -3,6 %

Idrætsanlæg 17,0 % -10,2 % -9,2 % 1,6 % -2,6 %

Tekniske anlæg  
(Genbrugspladser)

52,2 % -20,0 % 3,6 % 24,1 % -2,8 %
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Transport
Området ”transport” omfatter biler i hjemmeplejen, personalets tjenestekørsel i egen bil 
samt aktiviteterne hos Entreprenørafdelingen. CO2-udledningen på transportområdet er 
meget bestemt af konjunkturerne, hvorfor udledningen afviger meget fra år til år. Personalets 
tjenestekørsel i private biler udgjorde i 2014 i alt 2.014.150 km. Biler i hjemmeplejen 
tilbagelagde 902.191 km i 2014.

Idrætsanlæg
Ligesom i de kommunale bygninger har Ikast Svømmecenter også løbende fokus på drift og 
investeringer i energibesparende tiltag.

Tekniske anlæg – Genbrugspladser
Det er udelukkende Ikast-Brande kommunes genbrugspladser, der hører under området 
”Tekniske anlæg”.
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Status over  
CO2-reducerende tiltag i 2014

Solceller
Ikast-Brande Kommune’s to solcelleanlæg på Ejstrupholm Skole og Hyldgårdsskolen, Ikast 
blev idriftsat i 2013. I 2014 har de to solcelleanlæg reduceret udledningen af CO2 med 53,4 
tons (et eget el-forbrug på 101.761 kWh).

Anlægget på Hyldgårdsskolen er på 167 kWp og har i 2014 produceret 160.175 kWh (959 
kWh/kWp). Hyldgårdssskolen har forbrugt 53 % af egenproduktionen svarende til 84.884 
kWh. Resterende 75.291 kWh er solgt.

Solcelleanlægget på Ejstrupholm Skole har en effekt på 22 kWp, hvor de 48 stk. 
solcellepaneler er af typen monokrystallinsk og de resterende 48 stk. solceller af typen 
polykrystallinske. De i alt 96 paneler har i 2014 produceret 21.557 kWh (980 kWh/kWp), 
hvoraf Ejstrupholm Skole har forbrugt de 16.877 kWh. 

Solcelleanlæggene på Ejstrupholm Skole er monteret med dataopsamlingsudstyr, som måler 
panelernes temperatur i °C, luftens temperatur i °C, solindstrålingsintensitet i W/m2 samt 
elproduktionen i kWh. 

Elever på Ejstrupholm Skole gjorde i forbindelse med den delvise (80 %) solformørkelsen i 
Dan-mark den 20. marts 2015 følgende observationer:

”Solformørkelsen var på sit højeste den 20. marts kl. 10:45, hvilket havde stor indflydelse på 
sol-celleanlæggets effekt, paneltemperatur og solindstrålingsintensitet. Nedenstående data 
er fra de 48 stk. monokrystallinske solceller”, der viser hvordan effekt og temperatur falder i 
tidsrummet.

20. marts 2015
 kl. 9:45

20. marts 2015
 kl. 10:45

Reduktion

Solcelle paneltemperatur°C 10 6 4°C

Luftens temperatur i °C 7 7 0°C

Indstrålingsintensitet i W/m2 88 25 63 W/m2

Panelernes effekt i Watt 1.300 240 1.060 Watt
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Sydbyhallen v/Hyldgårdsskolen
- Optimering af ventilationsanlæg i omklædningsrum
I foyer samt i to omklædningsrum er ventilationsanlægget ombygget fra at køre 100 % last til 
nu kun at køre efter behov. Når den relative luftfugtighed stiger i omklædningsrummet eller 
hvis CO2-koncentrationen bliver for høj i foyer, kører ventilationsanlægget op i hastighed for 
at øge luftskiftet. Energibesparelsen er forudsat til 31.465 kWh varme á 410 kr/kWh, samt 
6.979 kWh el á 1,49 kr/kWh. Årlig besparelse på 23.300 kr. - Tilbagebetalingstid på 7,8 år.

Sydbyhallen v/Hyldgårdsskolen
- Etablering af behovsstyring på opvarmningsanlæg i Hal
Ventilationsopvarmningsanlægget er om dagen blevet tilført 100% frisk luft, selvom der ikke 
var noget behov – Styringen er omprogrammeret således der kun åbnes for spjældet til det fri, 
hvis CO2-koncentrationen i hallen bliver for høj.

Ligeledes kørte ventilatorer på anlægget op i 100 % hastighed, hvis temperaturen i hallen 
blev for høj, også på en varm sommerdag. Denne styringsform havde faktisk den helt 
modsatte virkning end den tiltænkte. Formålet var at ”køle” hallen ved at øge luftskiftet, 
men når udendørstemperaturen er højere end den ønskede rumtemperatur, er det ikke 
hensigtsmæssigt at tilføre mere luft. Styringen er ændret, således at ventilatorerne stopper, 
hvis rumtemperaturen bliver for høj.

Optimering af styringsautomatikken er der forudsat en elbesparelse på 10 % (8.000 kWh) 
og en 5 % besparelse på varme (11.000 kWh) i alt cirka 17.600 kr. ekskl. moms pr år - 
Tilbagebetalingstid på 1,7 år.
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Østre Skole
- Energioptimering af opvarmningsanlæg i gymnastik- & festsale
På to opvarmningsanlæg er ventilatorer udskiftet til nye energieffektive kammerventilatorer 
med elektronisk styrede EC-motorer. Ligeledes er automatikken udskiftet. Der er forudsat en 
elbesparelse på 7.520 kWh samt en varmebesparelse på 29.470 kWh – I alt en besparelse 
på 25.374 kr. ekskl. moms. Tilbagebetalingstid på 6,2 år

Præstelundskolen – Efterisolering af tagkonstruktion
Cirka 1.500 m2 lofter i 74-fløj er efterisoleret med 300 mm fra nuværende 50 mm.
Der er forudsat en årlig varmebesparelse på 69.300 kWh svarende til 20.800 kr. pr år.
Tilbagebetalingstiden er cirka 19 år. Ud over varmebesparelsen er trækgener minimeret, samt 
forplantning af lyd mellem lokalerne er blevet reduceret.

Servicecenter Frisenborgparken - Optimering af varmtvandsproduktion
To varmtvandsbeholdere på henholdsvis 2.000 og 1.300 liter udskiftet med én 
brugsvandsveksler. Forventet energibesparelse på 22 MWh á 440 kr/MWh, samt en årlig 
servicebesparelse på 7.000 kr. Samlet besparelse på ca. 16.000 kr. pr år.

Brandlundparken – Konvertering til direkte fjernvarme
Konvertering fra indirekte til direkte fjernvarme, hvor varmeveksler er fjernet. 
Afkølingsforholdene har de seneste 3 år ligget på 26-29 C. Ved at koble om til direkte 
forsyning forventes der en forbedret afkøling på 5-10 C. Der er en årlig elbesparelse på 9.550 
kWh, da interne cirkulationspumper er fjernet.
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Ikast-Brande Kommune

Total CO2 udledning  
i ton/år

Graddage indregnet

Total CO2 udledning  
i ton/år

Graddage indregnet
Område/delområde År 2014 År 2013
Kommunale bygninger i alt 5.387 5.421
Administrationsbygninger 472 449
Skoler 1.710 1.763
Daginstitutioner 666 689
Ældrepleje 1.114 1.081
Specialinstitutioner 971 958
Kulturinstitutioner 223 211
Andre kommunale bygninger 231 270
Transport i alt 1.096 1.137
Plejepersonalekørsel  
(hjemmehjælp mv.) 161 144
Teknisk forvaltnings kørsel  
og forbrug (Vej og Park mv.) 576 620
Anden kørsel  
(inkl. i private biler) 359 373
Idrætsanlæg i alt 586 571
Udendørs boldbaner - -
Sportshaller - -
Svømmehaller 586 571
Affald i alt   
Indsamling af  
husholdningsaffald - -
Behandling af  
husholdningsaffald - -
Tekniske anlæg i alt 35 36
Vandværk - -
Rensningsanlæg - -
Genbrugspladser 35 36
Beredskab - -
I alt ton CO2/år 7.104 7.165

Samlet CO2-regnskab for 2014
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Område
Udledning (tons CO2/
borger/år) 2014

Udledning (tons CO2/ 
borger/år) 2013

Kommunale bygninger 0,1335 0,1335
Idrætsanlæg 0,0144 0,0141
Kommunal transport 0,0270 0,0280
Tekniske anlæg 0,0009 0,0009
I alt 0,1758 0,1765

Den relative CO2-udledning pr. borger er faldet fra 0,1765 
til 0,1758 ton CO2 pr. borger pr år. Et fald i 2014 på 0,4% i 
forhold til 2013.P

r.
 B

or
ge

r 2014
0,1758 ton

2013
0,1765 ton

EL
Varme klima

korrigeret Total

Bygning
Forbrug 
[kWh]

CO2  
Emmision 
[ton]

Forbrug 
[MWh]

CO2  
Emmision 
[ton]

CO2  
Emmision 
[ton]

1. Administrationsbygninger 681.906 358 1.200 114 472
2. Skoler 1.667.102 822 8.364 888 1.710
3. Daginstitutioner 680.874 357 2.815 309 666
4. Ældrepleje 1.289.155 677 3.963 437 1.114
5. Specialinstitutioner mv. 826.207 434 3.774 537 971
6. Kulturinstitutioner 299.316 157 700 66 223
7. Genbrugspladser 63.530 33 8 2 35
8. Andre bygninger 190.864 100 802 131 231
9. Svømmehaller 775.921 407 1.891 179 586
Total 6.474.875 3.346 23.553 2.663 6.008

Relativ CO2-udledning pr. borger

Energiforbrug og CO2-udledning  
i de kommunale bygninger

Årsrapport – Ikast Brande, Kommunale Bygninger – 2014

Indbyggertal: 40.598 indbyggere pr. 1. januar 2014
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Opførelse af nyt plejecenter i Ikast, Bøgildvej
Det påtænkes at opføre et nyt plejecenter med 48 boliger og tilhørende servicearealer.
2. etape er der forberedt 48 ekstra boliger.

Renovering af Nørre Snede Skole
Store dele af Nørre Snede Skole gennemgår i årene 2015-2017 en gennemgribende renove-
ring/ombygning. Utidssvarende bygninger nedrives og nye opføres.

Ikast-Brande Bibliotek, Brande
Energioptimering af belysningsanlæg på Brande Bibliotek.

Stadome
Energioptimering af belysningsanlæg i Stadome, der en overdækket fodboldbane i fuld 
størrelse.

Konvertering til vedvarende energi
Fem bygninger tilhørende Ikast-Brande Kommune opvarmes i dag med oliefyr. Teknisk 
Område vil vurdere muligheden for at konvertere disse fyringsanlæg til vedvarende 
energianlæg.

Energioptimering af varmt brugsvand, Dalgasskolen
Etablering af decentrale beholdere til opvarmning af det varme brugsvand, der i dag sker fra 
en central beholder på skolen. Ved at etablere decentrale beholdere vil store dele af de 530 
meter lange cirkulationsledninger kunne reduceres betragteligt, med et mindre varmetab til 
følge.

Administrationsbygning i Nørre Snede nedlægges
Administrationsbygningen i Nørre Snede nedlægges senest med udgangen af år 2016.
Medarbejderne flyttes til eksisterende bygninger.

§ 17,4 udvalg
I år 2014 er der oprettet et § 17,4 udvalg, der skal arbejde med at udvikle politik på baggrund 
af helhedsorienteret og tværgående udforskning af udvalgte temaer. Udvalget skal udforske, 
hvordan kommunen kan løse opgaverne anderledes.

Vision 3 – Robust økonomi og godt købmandskab - Mål 3.3.: Bygningsmasse:
”Vores bygningsmasse er moderne og tilpasset nutidens behov. Det betyder for os, at:

•  Vi har en langsigtet bygningsanvendelses- og vedligeholdelsesplan.

•  Bygninger, der ikke umiddelbart anvendes til kommunale formål søges afhændet straks.

•  Vores bygningsmasse ikke øges.

•  Vores bygningsdrift bliver billigere år for år.

Kursus for tekniske servicemedarbejdere
I lighed med de foregående år forventer Teknisk Område, at gennemføre temadage for 
kommunens tekniske servicemedarbejdere omkring energieffektiv bygningsdrift.

Handlingsplan 2015 og 2016  
for CO2-reducerende tiltag
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CO2-udledning fra energiforbrug i kommunale bygninger  
og Ikast Svømmecenter
Opgørelsen bygger på dataudtræk fra energiregistreringssystemet Omega EMS, der 
indeholder oversigter over energiforbruget fra 92 bygninger, der er fordelt på nedenstående 
institutionstyper:

• 4 Administrationsbygninger

• 13 Skoler

• 28 Daginstitutioner

• 11 SFO

• 8 Ældrepleje

• 13 Specialinstitutioner mv.

• 4 Kulturinstitutioner

• 4 Genbrugspladser

• 6 Andre bygninger

• 1 Svømmecenter

CO2-udledningen fra transport og teknisk områdes forbrug  
til entreprenørmaskiner
Opgørelsen bygger på kilometerregnskaber og brændstofforbrug fra de enkelte afdelinger. 
Opgørelsen omfatter tjenestekørsel i både private og kommunale køretøjer.

For så vidt angår kørsel opgjort i km, uden direkte kendskab til brændstofforbruget, er der 
anvendt en gennemsnitlig CO2-emission på 178 g/km fra FDM.

I forhold til forbruget til fx ukrudtsbekæmpelse, så bygger opgørelsen på mængden og typen 
af det forbrugte brændstof.

Kortlægning af CO2-udledningen 
og beregningsforudsætninger
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Anvendte CO2-emissioner
I beregningerne er følgende CO2-emissioner anvendt, jf. den tekniske baggrundsrapport fra 
Danmarks Naturfredningsforening:

• benzin:  2,30 kg CO2/liter *

• Diesel:  2,65 kg CO2/liter*

• LPG (flaskegas):  3,00 kg CO2/kg*

• Fjernvarme:  0,09459 kg CO2/kWh**

• El:  0,525 kg CO2/kWh**

• Naturgas: 0,205 kg CO2/kWh**

• Olie: 0,266 kg CO2/kWh**

  *) www.key2green.dk
**) Omega EMS

Energimærkning
Den lovpligtige energimærkning af Ikast-Brande kommunes bygninger blev afsluttet i 2010, 
hvor følgende antal bygninger blev energimærket:
33 store bygninger (areal > 1.500 m2) med et samlet opvarmet areal på ca. 166.000 m2
83 mindre bygninger (areal 60 - 1.500 m2) med et samlet opvarmet areal på ca. 37.000 m2

Den samlede kommunale bygningsmasse i Ikast-Brande Kommune udgør cirka 220.000 m2.

Energiregistreringssystemet Omega EMS
Energiregistreringssystemet Omega EMS driftes og vedligeholdes af Teknisk Område. 
Systemet udbygges til fjernaflæsning af el, vand og varmemålere i forbindelse med nye 
anlægsprojekter.

Generelt
Alle varmeforbrug er omregnet til et varmeforbrug svarende til et ”normalt varmeår”. Den 
foretagne korrigering tager ikke højde for antal solskinstimer eller hvor kraftig vinden blæser. 
Sol og vind er således usikkerheder, der har indflydelse på resultatet.

Ikast-Brande Kommune anvender graddage fra www.dmi.dk lokation ”Flyvestation Karup”.

CO2-regnskabet er udarbejdet af Drifts- & Anlægsafdelingen ved Maskinmester Anders 
Steenkjær, der siger tak til alle, der har bidraget med oplysninger til rapporten.


