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Aalborg Kommune underskrev i juni 2009 en klimakommu-
neaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Med 
aftalen har Aalborg Kommune, som virksomhed, forpligtet 
sig til at reducere CO2 -udledningen fra kommunens aktivi-
teter med 2 % fra år til år frem til 2020.

I 2012 er kommunens CO2 udledning beregnet for kommu-
nens bygninger, den kommunale kørsel og for gadebelys-
ningen. Driften af kommunens bygninger giver anledning 
til det største energiforbrug og CO2 udledning med 56 %, 
kørsel i kommunens biler og embedskørsel i egne biler 
tegner sig for 25 % og energiforbrug til gadebelysningen 
udgør 19 % af den samlede CO2 udledning. Fordelingen af 
CO2 udledningen fremgår af figur 1. 

Samlet set udgør kommunens CO2 udledning(som virksom-
hed) omkring 23.000 ton CO2, hvilket svarer til 1,5 % af kom-
munens samlede CO2 udledning inkl. private husholdninger, 
industri, landbrug mv. 

Klimakommunerapporten viser at  kommunens samlede 
energispareindsats i 2012 resulterede i en reduktion i CO2 
udledningen med 2,2 % i forhold til 2011. Rapporten 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. 

Kommunale bygninger

CO2 udledningen fra energiforbruget i de kommunale byg-
ninger, er beregnet ud fra det energiforbrug der løbende 
registreres i Aalborg Kommunes energistyringssystem 
Energy-Key. 

Aalborg Kommune råder over ca. 250 bygninger og et 
opvarmet bygningsareal på ca. 0,8 mio. m2. Omkring 70 % 
af bygningsmassen indberetter data i Energy-Key og det er 
kun CO2 udledningen fra energiforbruget i den del af byg-
ningsmassen, der er medtaget i denne rapport. De mang-
lende 30 % skyldes manglende indberetninger af energifor-
brug, særligt fra mindre bygninger. 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 energifor-
bruget ikke er blevet indberettet i Energy-Key og derfor 
ikke medregnet i denne rapport. Det gælder bl.a. forbruget 
på 6 af kommunens skoler. 

Selvom det vurderes at de 70 % af bygningsmassen repræ-
senterer mere end 95 % af den samlede bygningsrelatere-
de CO2 udledningen, arbejdes der løbende på at få alle kom-
munale bygninger med i Energy-Key. Det sker ved øget brug 
af fjernaflæste målere og ved at få indført energiledelse 
i kommunens institutioner. Det arbejde har i 2012 været 
særligt udfordret, fordi overgangen til en opdateret version 
af Energy-Key, har bevirket en række konverteringspro-
blemer af data, som har gjort at andelen af registrerede 
forbrug, ikke er blevet øget set i forhold til 2011. Samtidigt 
har konverteringen betydet en del manuelt bearbejdning af 
data, som har forsinket årets afrapportering.
 

De kommunale bygninger fordeler sig på flg. områder:

· Børnehaver, Daginstitutioner

· Skoler

· Administrationsbygninger m.m.

· Kulturinstitutioner m.m.

· Ældre-  Handicap institutioner

Fordelingen af arealanvendelsen er baseret på de ca. 0,6 mio m2 
bygningsareal, hvor energiforbruget registreres:
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Fordeling af CO2 udledningen i 2012
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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 affaldsba-
seret kraftvarme (Reno-Nord) ca. 50 %, mens den reste-
rende varme bliver leveret fra Nordjyllandsværket, et af 
verdens mest energieffektive kulkraftværker. I det centrale 
kraftvarmeområde er emmissionsfaktoren 0,091kg CO2/
kWh(2012).  Aalborg Kommune har et antal decentrale 
kraftvarmeværker, der ikke er tilsluttet det øvrige net. 
For disse værker er emmissionsfaktoren 0,246 kg CO2/
kWh(2012). Derudover er 2 værker CO2 neutrale i det de 
anvender biobrændsler. Hertil kommer en række mindre 
private varmeværker, hvor emmissionsfaktoren varierer 
afhængig af brændselstype. Ved beregning af CO2 udled-
ningen som følge af elforbrug, er seneste standardværdi 
på 0,303 kg CO2/kWh(2012). På grund af mere vedvarende 
energi, er det noget lavere end 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 mere grøn el i el-nettet. Tilsvarende 
er varmeforbruget blevet graddagekorrideret, for at kunne 
sammenligne varmeforbruget fra år til år, så forskellen på 
varme og kolde vintre elimineres. 

I 2012 har der været gennemført en lang række energibe-
sparende projekter i kommunens skoler og institutioner. 
Projekterne er gennemført via kommunens energispare-
pulje, hvor institutionen låner til investeringen og afdra-
ger via energibesparelsen, indtil lånet er betalt, hvorefter 
driftsbesparelsen tilfalder institutionen. Der er i 2012 
samlet investeret 10 mio. kr. i energibesparende projekter, 
der har medført en reduktion på 550 ton CO2.

Kommunale bygninger – beregningsforudsætninger

Relativ CO2 udlening pr. m2 (2012)

Område Areal (m2)* CO2 udledning (kg CO2/m2)

Skoler 354.178 23

Børnehaver, Daginstitutioner mm 38.812 31

Ældre- Handicap inst. 65.104 36

Kulturinstitutioner 39.298 37

Administrationsbygninger m.m. 53.937 48

I alt 551.329

Tabel 1

* kun bygninger hvor der er opgivet energiforbrug i 2011 og 2012

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.
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Oversigt over CO2 udledning pr. område

Det er Aalborg Kommunes 50 skoler, der står for størstede-
len (52 %) af den samlede CO2 udledning. Skolerne udgør 
dog også over halvdelen af den samlede bygningsmasse, 
som det fremgår af figur 2. Skolerne står dog for den mind-
ste relative CO2 udledning pr. m2, som det fremgår af tabel 1.

Figur 3

Ved at graddagekorrigere varmeforbruget, gøres forbru-
get teoretisk uafhængigt af hvor kold vinteren har været, 
så man kan sammenligne forbruget fra år til år.
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Af tabel 2 fremgår nogle eksempler på gennemførte projek-
ter i 2012 og den foretagne investering, simple tilbagebeta-
lingstid(uden rentetilskrivning og med fastlåst energipris) 
og CO2 reduktionen.

I perioden 2011 til 2013 gennemføres et stort projekt 
med Ældre- Handicap institutioner i Hammer bakker, hvor 
central fjernvarme erstattede et lokalt gasbaseret varme-
anlæg. CO2 besparelsen ved den omlægning og renovering, 
er ikke indregnet i denne rapport, fordi bygningerne, hidtil 
ikke har været er oprettet i Energy-Key. Den forventede 
CO2 besparelse er omkring 780 ton CO2 pr. år. Da halvdelen 
af projektet blev implementeret i 2012, betyder det at ca. 
halvdelen af besparelsen (390 ton CO2), kan medtages, når 
man sammenligner 2011 til 2012. Og det er en væsentlig 
reduktion, sammenlignet med den samlede reduktion (550 
ton CO2) for de øvrige energiprojekter gennemført i 2012.

I 2011 blev der igangsat en incitamentsmodel, der skal øge 
skolernes økonomiske incitament til at reducere deres 
energiforbrug. Som en del af modellen skal der fastlægges 
energibudgetter, så energiforbrug synliggøres og 2012 blev 
det første år med energibudgetterne i funktion. Incita-
mentsmodellen har virket som planlagt og har givet øget 
opmærksomhed på energiforbruget på den enkelte skole.  

I efteråret 2012 blev et stort solcelleanlæg på Kongerslev 
Skole sat i drift (120kWp). Det dækker 90 % af skolens ener-
giforbrug. Solcelleanlægget var det første anlæg i en større 
satsning på solceller i Aalborg Kommune, idet byrådet frem 
til 2015, har afsat årligt 15 mio kr. til solceller på kommu-
nens bygninger. På grund af lovændringer og usikkerhed 
om EU´s godkendelse af regeringens afregningsregler, blev 
der ikke etableret flere solcelleanlæg i 2012, til trods for at 
flere var under projektering.

I 2012 er der igangsat ESCO samarbejder om energireno-
vering af 2 af kommunens skoler(Ferslev og Vester Hassing 
skoler). Der er gennemført udbud og indgået aftale med 
en ESCO leverandør(EnergiMidt). Der er foretaget energi-
gennemgang og udarbejdet et katalog over besparelses 
projekter og potentialer (Fase 1). Selve energirenoverin-
gen(Fase 2) forventes igangsat i 2013.

CO2 udledningen fra energiforbruget i de kommunale byg-
ninger i 2012 og CO2 udviklingen i forhold til 2011, fremgår 
af tabel 3 og udviklingen pr. område er illustreret grafisk i 
figur 4.

Kommunale bygninger C02 udledning pr. område i 2011 og 2012

Område
2011

ton CO2/år
2012

ton CO2/år
Udvikling ift. 2011

ton CO2/år
Udvikling

ift. 2011 %

Børnehaver m.m. 1.213 1.196 -17 -1,4

Skoler 8.202 8.019 -183 -2,2

Administrationsbygninger m.m. 2.636 2.562 -74 -2,8

Ældre- Handicap inst. 2.324 2.338 +14 +0,6

Kulturinstitutioner m.m. 1.538 1.446 -92 -5,9

I alt 15.914* 15.562 -352 -2,2

Tabel 3

(- reduktion/ + stigning)
* Værdien adskiller sig fra Klimakommunerapport 2011(19.030 ton CO2/år), idet enkelte bygninger, 
p.gr.a indberetningsfejl i Energy Key, er taget ud af regnskabet i 2012 og justeret for 2011, for at 
kunne sammenligne de to års udledninger.  

Projekt
Investering 

mio. kr
Tilabgebetalingstid 

år
CO2 reduktion 
ton C02 pr år

Efterisolering og udskiftning af porte i 
Aalborg Kongres og Kultur Center

0,23 8 12

Ny belysning på lokalbibliotekerne 1,26 7 38

Frekvensregulering på køleanlægs pumper 
i Gigantium

0,31 2 19

Konvertering af el til fjernvarme og ny be-
lysning på rideskolen på Annebergvej 

0,1 6 4

Renovering af varmeanlæg og ny belysning 
på Vadum Skole

0,54 8 28

Tabel 2
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Transport

En kommune har mange borgerrelaterede serviceydel-
ser, 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 hjemmeple-
jen, der råder over ca. 100 mindre biler. Ellers er den kom-
munale bilflåde meget blandet og består af 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 er indhentet fra de seneste 
2 år og fremgår af tabel 4.  

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 kilome-
ter, der er blevet indberettet i forbindelse med udbetaling 
af befordringsgodtgørelse. Der blev i 2012 udbetalt kørsels-
godtgørelse svarende til ca. 23 mio kr. 

Som det fremgår af tabel 4 er CO2 udledningen fra kommu-
nens kørsel reduceret med 1,8 %, som både skyldes mindre 
kørsel i kommunens biler og de ansattes egne biler.

Transport C02 udledning pr. område i 2011 og 2012

Område
2011

ton CO2/år
2012

ton CO2/år
Udvikling ift. 2011

ton CO2/år
Udvikling

ift. 2011 %

Kørsel i kommunens biler 5.982* 5.883 -99 -1,7

Kørsel i ansattes egne biler 879 853 -26 -3

I alt 6.861 6.736 -125 -1,8

(- reduktion/ + stigning)
* Værdien adskiller sig fra Klimakommunerapport 2011(10.526 ton CO2 /år) idet oplyste forbrug af brændstof fra en af kommens 
leverandører, fejlagtigt er blevet talt med dobbelt.  

Tabel 4

Figur 4

Stigning i %

Reduktion i % 

Børnehaver m.m.
Skoler

Administrationsbygninger m.m.

Ældre- H
andicap inst.

Kulturinstitutioner m.m.

-1,4           -2,2          -2,8          +0,6         -5,9

Udvikling i CO2 udledning i forhold til 2011

Af figur 4 fremgår det, at det er kulturinstitutionerne, der 
har opnået de største reduktioner, hvorimod CO2 udlednin-
gen er steget i  kommunens Ældre- handicap institutioner 
(ekskl. det omtale fjernvarmeprojekt i Hammer Bakker).

Vester Hassing skole deltager i ESCO projekt om energirenovering, 
der forventer at reducere skolen energiforbrug med 25%
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Konklusion

Som det fremgår af tabel 6 er kommunens samlede CO2 
udledning fra energiforbruget i kommunens bygninger, 
kommunens transport og gadelyset reduceret med 2,2 
% i 2012 i forhold til 2011 og dermed overholder Aalborg 
Kommune klimakommuneaftalen med DN om 2 % reduktion 
fra år til år. Alle 3 områder bidrager til reduktionerne, men 
største absolutte reduktion på 351 ton CO2, er opnået i 
kommunens bygninger og det udgør halvdelen af den sam-
lede reduktion.  Bygningernes el- og varmeforbrug fordeler 
sig ligeligt i CO2 regnskabet, men det er el-besparelser der 
har givet anledning til største reduktion (3 %) mod 1 % i 
varmebesparelser. 

Samlet resultat for 2012

Samlet resultat C02 udledning pr. område i 2011 og 2012

Område
2011

ton CO2/år
2012

ton CO2/år
Udvikling ift. 2011

ton CO2/år
Udvikling

ift. 2011 %

Kommunale bygninger 15.914 15.563 351 -2,2

Transport 6.862 6.736 126 -1,8

Gadebelysning 5.411 5.276 135 -2,5

I alt 28.187 27.575 612 -2,2

(- reduktion/ + stigning)

Tabel 6

Gadebelysning

Aalborg kommune råder over 42.000 gadelys og det sam-
lede årlige energiforbrug til gadebelysning udgør 15 mio 
kwh. Det energiforbrug der er medtaget i denne rapport 
dækker dog kun Aalborg bys ca. 32.000 gadelys, som udgør 
78 % af det samlede energiforbrug til gadelys i kommunen. 
De resterende 22 % dækker energiforbruget i kommunens 
omegnsbyer. Der har i år 2012 været en tilvækst på 233 stk. 
armaturer fra nye vejanlæg og havnefronten.

I 2012 har Aalborg Kommune lavet fornyelser og moder-
niseringer af i alt 2630 lamper på vejbelysningen. Det 

har medført en reduktion på 66 % af elforbruget ved de 
moderniserede anlæg, svarende til 170.000 kwh og 51ton 
CO2. Specielt er der fokus på udfasning af højtforbrugende 
kviksølvslyskilder, som der endnu er godt 6.355 stk. tilba-
ge af. Udfasning af kviksølvslysarmaturer fortsætter jf. 
belysningsplanen og forventes afsluttet ved udgangen af 
år 2015.

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 snedæk-
ke, fordi gadelyset er styret af dagslysmængden.  Tallene er 
derfor blevet korrigeret herfor.

Gadebelysning C02 udledning pr. område i 2011 og 2012

Område
2011

ton CO2/år
2012

ton CO2/år
Udvikling ift. 2011

ton CO2/år
Udvikling

ift. 2011 %

Gadebelysning 5.411 5.276 -135 -2,5%

I alt 5.411 5.276 -135 -2,5%

Basisår 2010 (- reduktion/ + stigning)
Som det fremgår af tabel 5 er CO2 udledningen fra energiforbruget i kommunens gadebelysning 
reduceret med 2,5 % fra 2011-2012.

Tabel 5

Kongerslev Skole fik i 2012 installeret solcelleanlæg.
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-  I samarbejde med KL arbejdes der på klarere regler 
vedr. opsætning af solceller. 

-  Yderligere udbygning med solceller afventer afgø-
relse i EU om afregningsregler mv.

-  Der igangsættes ESCO samarbejde på 2 af kommu-
nens skoler (Ferslev- og Vester Hassing skoler).

-  Der udarbejdes udbud på nyt ESCO II projekt, med 
en række forskellige bygninger i kommunens land-
distrikt, til samlet budget på 18 mio kr.

-  Der gennemføres energibesparende projekter i de 
kommunale bygninger svarende til investeringer 
på 10 mio. kr.

-  Energiledelse i kommunens skoler udvides til 
børn- og unge institutioner samt ældre- handicap 
institutioner.

-  Der arbejdes på at effektivisere kommunens ener-
gistyringssystem, Energy-Key.

-  Fortsat udskiftning af kviksølvlyskilder i gadebelys-
ningen.

-  Der etableres flere el-ladestationer til el-biler kom-
munen, status pt. er 25 ladestandere

- Der afprøves el-biler i ældreplejen.

-  Undersøge muligheden for flådestyring af kommu-
nens bilflåde.

Konkrete initiativer der gennemføres i 2013

Handlingsplan 2013 og frem

Aalborg Byråd vedtog i december 2011 kommunens Klima-
strategi 2012-15, som 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 Grøn IT og energieffektivitet ved indkøb af 
IT-udstyr og drift af server rum, der stilles krav om lav-
energikrav(LE 2015) når kommunen bygger nyt og reno-
verer, planlægning af energirenovering af alle kommunale 
bygninger inden 2030 er i gang, der indgås ESCO aftaler om 
energirenovering, større byggerier energiscreenes, der in-
stalleres solceller og gennemføres løbende energiprojekter 
i kommunens bygninger. Indsatsen for at indføre energile-
delse i alle kommunens bygninger fortsætter med børneha-
ver og vuggestuer, samt Ældre- Handicap institutioner. 

Der er i forbindelse med det kommunale budget for årene 
2012 og følgende år, vedtaget et historisk stort budget til 
energibesparende foranstaltninger i de kommunale byg-
ninger. Der blev afsat 10 mio. kr. til energiprojekter, 15 mio. 
kr. til solceller og 15 mio. til igangsætning og afprøvning af 
ESCO samarbejde. 

På transportområdet lægger Klimastrategien blandt andet 
op til at der skal indkøbes køretøjer med lavt energiforbrug 
og at brug af køretøjer med alternative drivmidler skal 
fremmes. Blandt andet er det besluttet at 10 % af bilerne 
i kommunens ældrepleje senest i 2015 skal udgøres af 
elbiler. Ældreplejen tester i løbet af efteråret el-biler i de 
bynære områder og har netop investeret i nye hybrid biler 
(Toyota Yaris) til brug i kommunens yderdistrikter. Embed-
skørsel i egen bil skal begrænses i det omfang kommunen 
kan tilbyde køretøjer med lavere CO2 udledning, og mulig-
heden 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. 

Enghuset, der er et botilbud for sindslidende, er opført som passivhus med meget lavt energiforbrug.
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