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Forsidefoto
I Tornhøjhallen er der installeret ny energieffektiv 
belysning og styring, der reducerer CO2-udlednin-
gen med 16 ton CO2 pr. år og hvor investeringen 
er tilbagebetalt på 9 år.
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Aalborg Kommune underskrev i juni 2009 
en klimakommuneaftale med Danmarks Natur-
fredningsforening (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 2013 er kommunens CO2-udledning beregnet for 
kommunens bygninger, den kommunale kørsel og 
for gadebelysningen. Driften af kommunens byg-
ninger giver anledning til det største energifor-
brug og CO2-udledning med 61 %, kørsel i kom-
munens biler og embedskørsel i egne biler tegner 
sig for 24 % og energiforbrug til gadebelysningen 
udgør 16 % af den samlede CO2-udledning. Forde-
lingen af CO2-udledningen fremgår af figur 1.

Samlet set udgør kommunens CO2-udledning 
(som virksomhed) omkring 28.000 ton CO2, 
hvilket svarer til 1,9 % af kommunens samlede 
CO2-udledning inkl. private husholdninger, indu-
stri, landbrug mv. 
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Figur 1
Fordeling af CO2-udledningen 2013
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Resultat 2013
Klimakommunerapporten 
viser at kommunens sam-
lede energispareindsats i 
2013 resulterede i en reduk-
tion i CO2-udledningen med 
6,2 % i forhold til 2012.

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



CO2-udledningen fra energiforbruget i de kom-
munale bygninger, er beregnet ud fra det ener-
giforbrug der løbende registreres i Aalborg Kom-
munes energistyringssystem Energy-Key. 

Aalborg Kommune råder over 250 bygninger og 
et opvarmet bygningsareal på ca. 0,8 mio. m2. 
Fra 77 % af bygningsmassen indberettes forbrug 
i Energy-Key og det er kun CO2-udledningen 
fra energiforbruget i den del af bygningsmas-
sen, der er medtaget i denne rapport. De mang-
lende 23 % skyldes manglende indberetninger af 
energiforbrug, særligt fra mindre bygninger, som 
f.eks. børnehaver, hvor indberetning af ener-
giforbrug skal aflæses manuelt. Men det er en 
forbedring i forhold til 2012, hvor 30 % af byg-
ningsmassen ikke var med i regnskabet, og skyl-
des en øget indsats for at få indberettet forbrug 
fra børnehaver m.m.  

De fleste energimålere på skoler, administrations-
bygninger mv. er fjernaflæste dvs. at energifor-
bruget her indberettes automatisk, men i enkelte 
tilfælde er der sket fejl, der har gjort at energi-
forbruget ikke er blevet indberettet i Energy-Key 
og derfor ikke medregnet i denne rapport. Det 
gælder bl.a. forbruget på en enkelt af kommunens 
skoler. 

Selvom de 77 % af bygningsmassen, hvor energi-
forbruget indberettes, 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. 

De kommunale bygninger fordeler sig på følgende 
områder: 

•	 Børnehaver, daginstitutioner 
•	 Skoler 
•	 Administrationsbygninger m.m. 
•	 Kulturinstitutioner m.m. 
•	 Ældre- og handicapinstitutioner 

Det er Aalborg Kommunes 50 skoler, der står for 
størstedelen (64 %) af den samlede CO2-udled-
ning. Skolerne udgør dog også over halvdelen af 
den samlede bygningsmasse, som det fremgår af 
figur 2. Skolerne står dog for den mindste relative 
CO2-udledning pr. m2, som det fremgår af tabel 1.
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Kommunale bygninger

Figur 2
Kommunale bygningers areal

Børnehaver, daginisitutioner m.m.
Skoler
Administrationsbygninger m.m.
Ældre- og handicapinstitutioner
Kulturinstitutioner
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Emissionsfaktor
En emissionsfaktor er den 
faktor, der skal bruges ved 
omregning fra energifor-
brug (kWh) til CO2-udled-
ning (kg CO2). Den er af-
hængig af brændselstype 
og graden af vedvarende  
energi i energisystemet.
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Tabel 1

CO2-udledning pr. m2

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

Skoler 400.032 21
Børnehaver, daginstitutioner m.m. 54.091 29
Ældre- og handicapinstitutioner 63.369 36
Kulturinstitutioner 37.978 57
Administrationsbygninger m.m. 70.010 38
I alt 625.480  

* Kun bygninger hvor der er registreret energiforbrug i 2012 og 2013.

Beregningsforudsætninger 
Af det samlede fjernvarmeforbrug i Aalborg Kom-
mune udgør forbruget i det centrale fjernvarme-
område 89 %, mens varmeforbruget i de decen-
trale områder udgør 11 %.

I det centrale fjernvarmeområde udgør over-
skudsvarme fra industrien (Aalborg Portland) og 
varme fra affaldsbaseret kraftvarme (Reno-Nord) 
ca. 50 %, mens den resterende varme bliver leve-
ret fra Nordjyllandsværket, et af verdens mest  
energieffektive kulkraftværker. I det centrale kraft- 
varmeområde er emmissionsfaktoren 0,088kg 
CO2/kWh (2013).

Aalborg Kommune har et antal decentrale kraft-
varmeværker, der ikke er tilsluttet det øvrige net. 
For disse værker er emmissionsfaktoren 0,246 
kg CO2/kWh (2013). 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-udledningen som følge af 
elforbrug, er seneste standardværdi på 0,382 kg 
CO2/kWh (2013). På grund af mere vedvarende 
energi, er det noget lavere end de 0,460 kg CO2/
kWh, der bruges i beregningerne (jf. DN´s vejled-
ning). Det svarer til basisåret (2009) og bruges i 
beregningerne, for at gøre resultatet af energi-
spareindsatsen, 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 elimi-
neres. 

I 2013 har der været gennemført en lang række 
energibesparende projekter i kommunens skoler 
og institutioner. Projekterne er gennemført via 
kommunens energisparepulje, hvor institutionen  
låner til investeringen og afdrager via energibe-
sparelsen, indtil lånet er betalt, hvorefter drifts-
besparelsen tilfalder institutionen. Der er i 2013 
samlet investeret 6 mio. kr. i energibesparende 
projekter, der har medført en reduktion på 205 
ton CO2.

Graddagekorrigeret 
varmeforbrug
Ved at graddagekorrigere 
varmeforbruget, gøres for-
bruget teoretisk uafhæn-
gigt af hvor kold vinteren 
har været. På den måde kan 
forbruget sammenlignes fra 
år til år.
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For et par år siden blev der igangsat en incita-
mentsmodel, der skal øge skolernes økonomiske 
incitament til at reducere deres energiforbrug. 
Som en del af modellen skal der fastlægges ener- 
gibudgetter, så energiforbrug synliggøres. Inci-
tamentsmodellen har virket som planlagt og har 
givet øget opmærksomhed på energiforbruget på 
den enkelte skole og dermed mindsket energifor-
brug. Som et nyt initiativ bliver energiforbruget 
fra 2014 en del af kommunens ledelsesinforma-
tion (via økonomisystemet OPUS), for at skabe 
yderligere incitament for besparelser. 

I 2012 blev et stort solcelleanlæg på Konger-
slev Skole sat i drift (120 kWp). Det dækker 90 
% af skolens energiforbrug. Solcelleanlægget var 
det første større anlæg på kommunens byg-
ninger. Men hidtil også det eneste i en ellers 
større satsning på solceller i Aalborg Kommune, 
fordi byrådet har afsat 15 mio. kr. årligt til solcel-
ler på kommunens bygninger frem til 2015. Men 
på grund af lovændringer og usikkerhed om-
kring EU´s godkendelse af regeringens afreg- 
ningsregler, lovgivningen omkring selskabsgørelse 
mv., er der ikke etableret flere solcelleanlæg, til 
trods for at flere var under projektering. Og ud-
bygningen med solceller, afventer fortsat afklar-
ing af regler og lovgivning på området. 

Der gennemføres energirenovering af 2 af kom-
munens skoler (Ferslev og Vester Hassing skoler) 
via ESCO samarbejder (ESCO I). Energirenoverin-
gen er under udførelse og følger et projekt katalog 
aftalt med ESCO leverandøren (EnergiMidt). De 
forventede energibesparelser var på henholds- 
vis 25 % og 50 % på de 2 skoler, imidlertid var der 
regnet med solcelleanlæg på begge skoler. På  
grund af lovgivningen, er dette for øjeblikket sat i 
stå, hvorfor besparelsen er reduceret til henhold-
svis 15 % og 40 %. I 2013 blev et nyt ESCO samar-
bejde (ESCO II) igangsat med et større antal byg-
ninger, som gennemføres i 2014 og 2015.
 
CO2-udledningen fra energiforbruget i de kom-
munale bygninger i 2013 og CO2-udviklingen i 
forhold til 2012, fremgår af tabel 3 og udviklingen 
pr. bygningsområde er illustreret grafisk i figur 4.

Tabel 2

Af tabel 2 fremgår nogle eksempler på gennemførte projekter i 2013 og den foretagne investering, simp-
le tilbagebetalingstid(uden rentetilskrivning og med fastlåst energipris) og CO2-reduktion.

Gennemførte projekter i 2013

Projekt Investeringer
mio. kr.

Tilbagebetalingstid
år

CO2-reduktion 
ton CO2 pr. år

Gl. Hasseris Skole
Udskiftning af belysning, ventilations- 
anlæg, pumper og indregulering af 
varmeanlæg.

0,7 8 36

Nibe Skole
Flytning af DUS, fra el-opvarmede 
pavillioner, til fjernvarme opvarmede 
lokaler på skolen.

1,0 8 43

Tornhøjhallen
Ny belysning og automatik 0,5 9 16

Klubhus for Aab af 1885
Radiatortermostater, nyt varmt brugs- 
vandsanlæg, efterisolering af loft, ny 
belysning og lysstyring.

0,3 9 16



Kommunale bygninger CO2-udledning pr. område i 2012 og 2013

Område 2012
ton CO2/år

2013 
ton CO2/år

Udvikling ift. 2012 
ton CO2/år

Udvikling
ift. 2012 %

Børnehaver m.m. 1.625 1.586 -39 -2,4
Skoler 8.956 8.473 -483 -5,4
Administrationsbygninger m.m. 2.667 2.626 -41 -1,5
Ældre- og handicapinstitutioner 2.388 2.293 -95 -4,0
Kulturinstitutioner m.m. 2.185 2.156 -29 -1,3
I alt 17.821* 17.134 -687 -3,9

Tabel 3

(- reduktion/ + stigning)

* Værdien adskiller sig fra Klimakommunerapport 2012 (15.562 ton CO2/år), fordi der i 2013 er færre byg-
ninger med indberetningsfejl i Energy Key, og derfor færre taget ud af regnskabet i 2013. Derfor er der 
sket en bygningsmæssig justering for 2012, for at kunne sammenligne de to års udledninger.
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Figur 4
Udvikling i CO2-udledning i forhold til 2012

Stigning 

Reduktion 

Børnehaver m.m.

Skoler
Administrationsbygninger m.m.

Ældre- og handicapinstitutioner

Kulturinstitutioner m.m.

-2,4 -5,4 -4,0 -1,3-1,5

Af figur 4 fremgår det, at det i 2013 er alle bygningsområder, der har medvirket til reduktion af CO2 
udledningen, og at det er på skolerne, der er opnået de største reduktioner.
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En kommune har mange borgerrelaterede ser-
viceydelser, som kræver kørsel i personbiler og 
busser og mange driftsopgaver som kræver kør-
sel i vare- og lastbiler. 

Aalborg Kommune råder over ca. 800 køretøjer til 
persontransport og arbejdskørsel. Det største en-
keltområde er hjemmeplejen, der råder over ca. 
100 mindre biler. Ellers er den kommunale bilflåde 
meget blandet og består af små og store biler. 

Energiforbruget og CO2-udledningen fra trans-
porten er opgjort på baggrund af hvor meget 
brændstof kommune har købt fra dens lev-
erandører 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, di-
verse møder mv. 

Data for den kommunale kørsel er indhentet fra 
de seneste 2 år og omregnet til CO2 (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 kilometer, der 
er blevet indberettet i forbindelse med udbeta-
ling af befordringsgodtgørelse. Der blev i 2013 
udbetalt kørselsgodtgørelse svarende til ca. 23 
mio kr. 

Som det fremgår af tabel 4 er CO2-udledningen 
fra kommunens kørsel reduceret med 3,1 %, som 
primært skyldes mindre kørsel i kommunens biler.

Transport

Tabel 4

Kommunal transport CO2-udledning pr. område i 2012 og 2013

Område 2012
ton CO2/år

2013 
ton CO2/år

Udvikling ift. 2012 
ton CO2/år

Udvikling
ift. 2012 %

Kørsel i kommunens biler 5.883 5.682 -201 -3,4
Kørsel i ansattes egne biler 853 842 -11 -1,3
I alt 6.736 6.524 -212 -3,1

(- reduktion/ + stigning)

Under Bæredygtighedsfestivalen 2013 
kunne de besøgende prøvekøre el-biler.
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Aalborg Kommune råder i dag over ca. 42.000 stk. 
gadebelysningsarmaturer, og det samlede ener- 
giforbrug var før den begyndende udfasning af 
kviksølvarmaturer på ca. 15 mio. kWh. Det energi-
forbrug, der er medtaget i denne rapport, dækker 
de 42.000 stk. gadebelysningsarmaturer, og det 
samlede energiforbrug er pr. 31. december 2013 
opgjort til ca. 12,3 mio. kWh.

I 2013 har Aalborg Kommune lavet renoveringer 
og moderniseringer af 2.878 stk. armaturer. Dette 
har medført en besparelse i energiforbruget på 
ca. 700.000 kWh årligt.

Kviksølvarmaturer, der endnu ikke er udfaset, er 
pr. 31. december 2013 opgjort til 6.155 stk. Udfas-
ningen af kviksølvarmaturer fortsætter jf. belys-
ningsplanen, og denne forventes afsluttet ved ud-
gangen af 2015.

Energiforbruget til gadelys afhænger af brænde-
tiden, som i gennemsnit udgør ca. 4.000 timer om 
året, men som kan varierer flere hundrede timer 
afhængigt af vejr og snedække, fordi gadelyset er 
styret af dagslysmængden. Tallene er derfor ble-
vet korrigeret herfor.

Gadebelysning

Tabel 5

Gadebelysning CO2-udledning pr. område i 2012 og 2013

Område 2012
ton CO2/år

2013 
ton CO2/år

Udvikling ift. 2012 
ton CO2/år

Udvikling
ift. 2012 %

Gadebelysning 5.276 4.335 -941 -18 %
I alt 5.276 4.335 -941 -18 %

(- reduktion / + stigning)

Ved udskiftning af 
kviksølvslamper 
med LED lamper 
opnås energibe-
sparelser på op til 
60 %.
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Konklusion
Som det fremgår af tabel 6 er kommunens sam-
lede CO2-udledning fra energiforbruget i kom-
munens bygninger, kommunens transport og 
gadelyset reduceret med 6,2 % i 2013 i forhold til 
2012. Dermed overholder Aalborg Kommune kli-
makommuneaftalen med DN om 2 % reduktion fra 
år til år. 

Samlet resultat for 2013

Tabel 6

Samlet resultat CO2 udledning pr. område i 2012 og 2013

Område 2012
ton CO2/år

2013 
ton CO2/år

Udvikling ift. 2012 
ton CO2/år

Udvikling
ift. 2012 %

Kommunale bygninger 17.821 17.134 687 -3,9
Transport 6.736 6.524 212 -3,1
Gadebelysning 5.276 4.335 941 -17,8
I alt 29.833 27.993 1.840 -6,2

(- reduktion / + stigning)

Nyt energieffektivt belysningsanlæg 
i Tornhøjhallen.
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Handlingsplan 2014 og frem

Aalborg Byråd vedtog i december 2011 kom-
munens Klimastrategi 2012-15, som udstikker en 
række initiativer, der skal sættes i gang de kom-
mende år for at nå de langsigtede mål om at være 
uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det sam-
lede energiforbrug i kommunen (som virksom-
hed), 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 lavenergikrav (LE 2015) når kom-
munen bygger nyt og renoverer, planlægning af 
energirenovering af alle kommunale bygninger 
inden 2030 er i gang, der indgås ESCO aftaler 
om energirenovering, større byggerier energi-
screenes, der installeres solceller og gennemføres 
løbende energiprojekter i kommunens bygninger. 
Indsatsen for at indføre energiledelse i alle kom-
munens bygninger fortsætter med børnehaver og 
vuggestuer, samt ældre- og handicapinstitutioner. 

Der er i forbindelse med det kommunale budget 
for årene 2013 og følgende år, vedtaget et budget 
til energibesparende foranstaltninger i de kom-
munale bygninger. Der er blevet afsat 10 mio. kr. 
til energiprojekter, 15 mio. kr. til solceller og ca. 35 
mio. kr. 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 kom-
munens ældrepleje senest i 2015 skal udgøres af 
elbiler. Ældreplejen har testet el-biler i de bynære 
områder og har netop investeret i nye hybrid 
biler (Toyota Yaris) til brug i kommunens yder-
distrikter. 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.

Konkrete initiativer, 
der gennemføres i 2014
•	 Yderligere udbygning med solceller afventer 

afgørelse i EU om afregningsregler, regler om 
selskabsgørelse mv.

•	 ESCO samarbejde på 2 af kommunens skoler 
fortsætter i 2014 (Ferslev- og Vester Hassing 
skoler).

•	 Der igangsættes nyt ESCO II projekt, med 
en række forskellige bygninger i kommunens 
landdistrikt, med et samlet budget på 18 mio. 
kr.

•	 Der igangsættes et ESCO projekt på en af 
kommunens skoler, med fokus alene på ad-
færdsændringer (ESCO adfærd). 

•	 Energiforbrug bliver en del af kommunens le-
delsessystem, for synliggørelse og for at ska-
be øget incitament til energibesparelser.

•	 Der gennemføres energibesparende projek-
ter i de kommunale bygninger svarende til in-
vesteringer på 10 mio. kr.

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

•	 Der arbejdes løbende på at effektivisere kom-
munens energistyringssystem Energy-Key.

•	 Fortsat udskiftning af kviksølvlyskilder i gade-
belysningen.

•	 Undersøge muligheden for flådestyring af 
kommunens bilflåde.

•	 I september gennemføres Bæredygtigheds-
festival 2014, for byens borgere med fokus på 
energibesparelser.

•	 Aalborg Kommune tilslutter sig Covenant of 
Mayors med et CO2-reduktionsmål på 40 % 
inden 2020.

•	 Tilbud om virksomhedsbesøg og undervis-
ningsmateriale vedr. klima og energi, til kom-
munens skoler udvikles løbende. 

•	 Der udarbejdes en bæredygtighedsmanual 
for renovering og nybyggeri i Aalborg Kom-
mune. 
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