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Indledning
Byrådet besluttede på sit møde den 9. november 2020 (pkt. 3), at Aalborg Kommune skulle
tilslutte sig det nationale DK2020 initiativ sammen med hovedparten af de øvrige kommuner i
Danmark. Initiativet indebærer, at Aalborg Kommune skal udarbejde en klimahandlingsplan, der
viser en vej til nuludledning af drivhusgasser i 2050 samt arbejder med ambitiøse delmål på vejen
dertil. De lokale delmål skal bl.a. forholde sig til det nationale mål om at reducere
drivhusgasudledningen med 70 % i 2030 ift. 1990-niveau.
DK2020 klimaplanen skal efter tidsplanen vedtages politisk i efteråret 2022. Forud for den
endelige politiske behandling af klimaplanen, skal et udkast til forhåndsgodkendelse hos den
grønne tænketank CONCITO.

Arbejdet med klimaplanen i 2021 – Udfordringer og handlemuligheder
Før kommunalvalget har klimaplanarbejdet været koncentreret om at skabe et overblik over
lokale udledninger af drivhusgasser, og de muligheder vi har for at nedbringe dem i Aalborg
Kommune som geografi.
Det forberedende arbejde har været drøftet politisk af flere omgange i både Miljø- og
Energiudvalget og i By- og Landskabsudvalget i andet halvår 2021. Hertil kommer, at klimastatus
blev præsenteret og drøftet i byrådet i juni 2021, hvor det stod klart at der selv med ambitiøse
planer for bl.a. udfasning af kul på Nordjyllandsværket, er meget langt til indfrielse af de nationale
klimamål for vores geografi. Det gælder også, hvis der i klimafremskrivningen ses bort fra
udledningen af drivhusgasser på Aalborg Portland.
Der har ifm. kortlægningsfasen i 2021 været en første dialog med forsyning, virksomheder og
borgere om relevante klimaindsatser i Aalborg Kommunes klimaplan. For virksomhedsdelen har
der været dialog med bl.a. landbruget og energitunge virksomheder, mens den borgerrettede
dialog har omfattet møder i bl.a. Aalborg Kommunes Ungeklimaråd, klimamåling hos børn og
unge, møder med samråd og digital involvering.

Klimaplanen 2022 – Klimamål og klimahandlingsplan
I 2022 vil arbejdet med klimaplanen fokusere på at fastlægge de politiske klimamål og de lokale
klimahandlinger, der skal støtte op om målsætningerne. Første skridt i denne proces er
temamøder i alle udvalg og byrådet i marts måned.
I forlængelse af de fastlagte klimamål indledes en proces, hvor Aalborg Kommune går i fornyet
dialog med planens hovedaktører om planens handlingsdel. Det vil bl.a. foregå i regi af den
nyetablerede Klimaalliance, som sigter på indgåelse af partnerskabsaftaler med f.eks.
landboforeninger og boligforeninger samt specifikke aftaler med eksempelvis enkelte landmænd
og virksomheder.
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Formål med byrådets temadrøftelse 28. marts 2022
Fastsætte mål og delmål for drivhusgasreduktioner i kommunes geografi
Det primære formål med denne temadrøftelse er at fastsætte mål og delmål for
drivhusgasreduktioner i kommunens geografi.

Opbygning af workshopnotat
Som oplæg til temadrøftelsen opstilles i temanotatet forslag til klimamål med tilhørende
klimahandlinger for disse hovedtemaer:
1 Energiforsyning
2 Transport
3 Landbrug og natur
4 Industri
5 Byudvikling og byggeri
6 Kommunen som virksomhed
Drivhusgasreduktioner i kommunes geografi
De 6 hovedtemaer adresserer alle potentialet for drivhusgasreduktioner i kommunens geografi,
da dette er et formkrav for DK2020-arbejdet. Planens opgørelser af drivhusgasudledning og
klimaeffekter af konkrete tiltag følger nationale- og internationale standarder og er derfor
sammenlignelige med de nationale drivhusgasopgørelser og klimamål, herunder målet om at
reducere drivhusgasudledningen i Danmark med 70 % i 2030 ift. 1990 niveau.
Drivhusgasreduktioner i et globalt perspektiv
En række lokale klimatiltag vil ikke føre til drivhusgasreduktioner i kommunens geografi, men
reducere drivhusgasudledningen globalt, de såkaldte scope 3 udledninger. Det kan bl.a. dreje sig
om udledninger relateret til grønne indkøb, genbrug og cirkulær økonomi og andre kommunale
indsatser, der retter sig mod reduceret brug af ressourcer og produkter. Miljø- og Energiudvalget
har tidligere tilkendegivet ønske om, at også scope 3 udledninger behandles i klimaplanen.
Der er i klimaplanen ikke sat tal på grænseoverskridende klimainitiativer, da DK2020 opdraget
har sit primære fokus på drivhusgasreduktioner i kommunens geografi. Dertil kommer, at
sådanne opgørelser er meget ressourcekrævende, da grænseoverskridende klimaeffekter vil
skulle kortlægges i hele forløbet fra udvinding af råstoffer over forbrug til bortskaffelse. Sådanne
opgørelser er i sagens natur svære at afgrænse i en global økonomi, hvor ressourcestrømme
flyder på kryds og tværs. Det kan gøres for enkelte produkter og initiativer via omfattende
analyse, men for en samlet klimaplan er det selvsagt en meget omfattende, hvis ikke umulig
opgave.
Vurdering af merværdi og afledte effekter
I arbejdet med klimaplanen vurderes de foreslåede klimatiltag efter opstillede kriterier for
merværdi og afledte effekter. Formålet med vurderingen er at synliggøre, om de foreslåede
klimahandlinger fremmer flere lokalpolitiske målsætninger på en gang. Høj klimaeffekt
kombineret med betydelige merværdier kan tale for en høj prioritering i den endelige klimaplan.
Hertil kommer, at nogle klimahandlinger bæres frem af andre målsætninger end direkte
klimaeffekt.
Det vurderes om klimaplanens handlinger fremmer eller modvirker følgende mål for merværdi:



Indirekte klimaeffekter
Reduceret ressourceforbrug
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Øget biodiversitet
Reduceret ulighed
Bedre miljø og sundhed for mennesker
Lokal erhvervsudvikling

Indirekte klimaeffekter dækker over handlinger, der ikke nødvendigvis giver anledning til lokal
drivhusgasreduktion, men er afgørende for en omkostningseffektiv indfrielse af de nationale
klimamål. Det kan bl.a. dreje sig om mål for el- og varmebesparelser, øget lokal elproduktion fra
vind og sol samt fleksible energiforbrug.
I tillæg hertil dækker det over klimahandling, der nedsætter drivhusgasudledningen i andre lande
via bl.a. et lavere ressourceforbrug.

Aalborg Kommunes karakteristika og særlige klimaudfordringer
Aalborg Kommune er en storbykommune med de dertil hørende klimaproblemstillinger, men har
også store landområder med særskilte klimaudfordringer knyttet til bl.a. landbrug og transport.
Kommunens beliggenhed ved Limfjorden samt de mange vandløbssystemer og store ådale gør,
at vandstandsstigninger, øgede regnmængder og højere grundvandsstand giver en øget risiko for
oversvømmelser af by, infrastruktur, landbrugsjord og natur.
I Aalborg Kommune er drivhusgasudledningen markant højere end i de bykommuner vi normalt
sammenligner os med. Det er der mange forklaringer på, men særligt følgende forhold belaster
kommunens drivhusgasregnskab negativt:





Kulbaseret el- og varmeforsyning på Nordjyllandsværket
Kulbaseret cementproduktion på Aalborg Portland
Dræning og dyrkning af store lavbundsområder
Meget gennemfartstrafik på landeveje og motorveje, samt høj indpendling til Aalborg fra
en række oplandsbyer.

Fremskrivning af drivhusgasudledning i Aalborg Kommune
Et godt udgangspunkt for arbejdet med klimaplanen er en fremskrivning af den forventede
udvikling i drivhusgasudledningen uden nye lokale- og nationale klimamål med dertil hørende
handlinger. Udgangspunktet for fremskrivningen er generelle udviklingstrends fra
Energistyrelsens nationale fremskrivninger, korrigeret for planlagte lokale handlinger og vedtagne
klimamål.
Bemærk, at effekterne af landbrugsaftalen ikke er indregnet i fremskrivningen, da aftalen er så
ny, at data endnu ikke indgår i Energistyrelsens klimafremskrivning. De forventede effekter af
landbrugsaftalen er indarbejdet i de skitserede klimatiltag for landbruget i kapitel 3.
Stort forventet fald drivhusgasudledningen
Nedenstående figurer illustrerer CO2 udledningen for 1990, 2018 og i 2030 ved realisering af
eksisterende nationale aftaler og eksisterede lokale klimamål. Det ses, at den samlede
drivhusgasudledning falder med ca. 2 mio. tons frem til 2030.
Det skyldes primært tre faktorer:
1. Udfasning af kul på Nordjyllandsværket
2. Reduktion af udledning på Aalborg Portland jf. samarbejdsaftale med regeringen
3. 100 % vedvarende energi i lokal og national elforsyning
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Det skal desuden bemærkes, at det forventede salg af elbiler også vil reducere udledningen
drivhusgasser markant, men at den positive effekt mindskes af den forventede vækst i
transportarbejdet i perioden.
Udledning af drivhusgasser - Med Aalborg Portland
I fremskrivningen af drivhusgasudledningen med Aalborg Portland resterer der en
drivhusgasreduktion på godt 1,4 mio. ton før målet om 70 % reduktion i udledningen af
drivhusgasser ift. 1990-niveau er indfriet. Ca. halvdelen af de tilbageværende udledninger
forventes knyttet til cementproduktionen på Aalborg Portland, mens landbrug og transport tegner
sig for størstedelen af den resterende udledning.
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Figur 1. Drivhusudledning for Aalborg Kommune som geografi i 1990, 2018 og i 2030 ved realisering af eksisterende
nationale aftaler og eksisterede lokale klimamål. Den grå søjle viser niveau for udledning ved indfrielse af nationalt mål
om 70 % reduktion af drivhusgasudledning i 2030 ift. 1990-niveau.

Udledning af drivhusgasser - Uden Aalborg Portland
Ser vi bort fra Aalborg Portland i drivhusgasregnskab og fremskrivning, resterer der en
drivhusgasreduktion på knap 0,6 mio. ton før målet om 70 % reduktion i udledningen af
drivhusgasser ift. 1990-niveau er indfriet. Landbruget og transportsektoren forventes tilsammen
at stå for ca. 85 % af den tilbageværende drivhusgasudledning, men resten primært er knyttet til
brug af naturgas i energitunge virksomheder.
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Figur 2. Drivhusudledning for Aalborg Kommune som geografi eksklusiv Aalborg Portland i 1990, 2018 og i 2030 ved
realisering af eksisterende nationale aftaler og eksisterede lokale klimamål. Den grå søjle viser niveau for udledning
ved indfrielse af nationalt mål om 70 % reduktion af drivhusgasudledning i 2030 ift. 1990-niveau.

Målscenarie for 70 % reduktion af drivhusgasudledning i 2030
På de kommende sider fastsættes klimamål med tilhørende klimahandlinger for de 6
hovedindsatsområder i kommunens klimaplan. De forslåede mål er ambitiøse og sigter mod at
reducere den lokale drivhusgasudledning med mindst 70 % ift. 1990-niveau. Det svarer til, at
drivhusgasudledningen skal reduceres til ca. 0,9 mio. i 2030, når der ses bort fra Aalborg
Portland.
Ved realisering af de foreslåede klimamål reduceres drivhusgasudledningen til ca. 1 mio. ton i
2030. Lægges hertil planlagt CO2-fangst på røggas fra affaldsforbrænding på Reno Nord
reduceres udledningen til godt 0,8 mio. tons.
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Figur 3. Drivhusudledning for Aalborg Kommune som geografi eksklusiv Aalborg Portland i 1990, 2018 og i 2030 ved
realisering af de foreslående klimahandlinger i kommunes kommende klimaplan. Den grå søjle viser niveau for
udledning ved indfrielse af nationalt mål om 70 % reduktion af drivhusgasudledning i 2030 ift. 1990-niveau. Bemærk, at
reduktionspotentiale på 180.000 tons fra planlagt CO2-fangst på affaldsforbrænding ikke er indregnet i ”Mål 2030”.
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1. Energiforsyning
Drivhusgasudledning i dag
Aalborg Kommune har et mål om at være fossilfri i 2050. Herudover har Aalborg Kommune
sammen med de øvrige nordjyske kommuner sat et mål om, at regionen skal være
selvforsynende med vedvarende energi i 2040.
Aalborg Kommune har gennem mange år arbejdet målrettet for at nedbringe energi- og
ressourceforbruget i energiforsyningen. Det har betydet en væsentlig nedbringelse af
udledningen af drivhusgasser opnået bl.a. gennem energibesparelser, energieffektiviseringer
samt øget udnyttelse af overskudsvarme og vedvarende energi.
Den fremtidige energiforsyning i Aalborg Kommune skal bygge på et miks af forskellige
vedvarende energiteknologier, der samlet set skal sikre den grønne omstilling i Aalborg
Kommune, hvilket ikke mindst aktualiseres af, at Nordjyllandsværket skal lukke og kul dermed
udfases senest i 2028.
Fælles for de nye vedvarende energiteknologier er, at de skal drives af grøn strøm. Da der
samtidig skal ske en elektrificering af de øvrige sektorer, vil det medføre behov for en massiv
udbygning med bl.a. vindmøller og solceller.
Via kommuneplanen sikres, at der kan ske en udvikling af de energianlæg, der er nødvendige for
samfundet, og at det sker under hensyn til landskabet, naturen, de kulturhistoriske værdier og
med færrest mulige miljøgener - visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt.
Nedenstående figur viser udledningen af drivhusgasser i energiforsyningen i Aalborg Kommune i
2018. Den samlede udledning fra energiforsyningen er på ca. 980.000 tons. Langt hovedparten
af udledningerne kommer fra den kulbaserede energiproduktion på Nordjyllandsværket.

Figur 4. Drivhusudledning fra energiforsyning, ekskl. erhverv, for Aalborg Kommune som geografi for 2018, jf.
drivhusgasopgørelse fra PlanEnergi.
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Reduktionsmål 2030
I forlængelse af de kortlagte potentialer for drivhusgasreduktion lægges der op til følgende delmål
for drivhusgasreduktioner i energiforsyningen:
Nr.

Indsats

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Omstilling af fjernvarmeforsyning
Udfasning af individuel olie og gas
Energirenovering af bygninger
CO2-fangst og Power-to-X
Vindmøller og solceller
I alt

Reduktionsmål,
tons
779.000
19.000
180.000
978.000

Klimahandlinger
I Aalborg Kommune vil vi via nedenstående handlinger arbejde for indfrielse af de fastsatte
reduktionsmål for hvert af indsatsområderne for energiforsyning.
1.1 Omstilling af fjernvarmeforsyningen
Omstilling af fjernvarmeforsyningen skal sikres af de kommunale og private forsyningsselskaber,
men Aalborg Kommune kan bl.a. bidrage med:





Sætte retning som ejer af Aalborg Forsyning.
Gå i dialog med og indgå partnerskabsaftaler med de private forsyningsselskaber om
omstilling fra naturgas til f.eks. store varmepumper.
Via Green Hub at tiltrække forsøgs- og demonstrationsanlæg, der på sigt kan udvikles til at
indgå i energiforsyningen i fuld skala
Være bindeled mellem virksomheder og forsyningsselskaber ift. udnyttelse af
overskudsvarme.

1.2 Udfasning af individuel olie og naturgas
Det er den enkelte bygningsejer der står for udskiftning af individuelle olie og gasfyr, men Aalborg
Kommune kan bl.a. bidrage med:




Udarbejdelse af en samlet plan for hvilke individuelle naturgasområder der kan konverteres
til fjernvarme.
Facilitere borgere, der ønsker at oprette nærvarmeanlæg/borgerenergifællesskaber som
alternativ til individuelle varmepumper.
Afholde temadage om individuelle varmepumper og energibesparelser rettet mod husejere
med individuel naturgas, der ikke kan forvente at få fjernvarme

1.3 Reduktion af energiforbruget i bygninger
Kravene til energiforbrug i nyt byggeri strammes løbende via Bygningsreglementet, og i det er
den enkelte bygningsejer, der står for energirenovering af egen bolig, men Aalborg Kommune
kan bl.a. bidrage med:




Information og rådgivning om energieffektivisering til borgere, der planlægger et større
renoveringsprojekt
Fremme energieffektivisering, øget komfort, intelligent bygningsstyring og samarbejde
mellem aktører på bygningsområdet via lokale udviklingsprojekter
Sammenkobling af bygningsrenovering med informationsarrangementer om skift til
varmepumpe uden for fjernvarmeområder
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1.4 CO2-fangst og Power-to-X
CO2-fangst med tilhørende produktion af grønne transportbrændstoffer vil kræve eksterne
investorer, og at der er adgang til el fra vedvarende energikilder. Aalborg Kommune kan bl.a.
bidrage med:




Via Green Hub at tiltrække investeringer
Via Aalborg Forsyning at tilbyde testfaciliteter i det grønne testcenter på Nefovej
Planlægge for ny vedvarende elproduktionskapacitet

1.5 Store vindmøller og markbaserede solcelleanlæg
I forhold til etablering af store vindmøller og markbaserede solcelleanlæg kan Aalborg Kommune
bl.a. bidrage med:
 Planlægning for nye placeringer under hensyntagen til arealanvendelsen i det åbne land,
herunder kulturmiljø, natur, og landskab.
 Skabe en model for god og tidlig dialog med naboer.
 Sikre at støtteordninger til naboer udnyttes (salgsordning, VE-bonus og grøn pulje og
landdistriktsmidler).
 Arbejde for større lokalt ejerskab til VE-anlæggene i det åbne land
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2. Transport
Drivhusgasudledning i dag
Hvor flere andre sektorer er lykkedes med at få knækket kurven for drivhusgasudledning, er dette
ikke tilfældet for transportområdet. På trods af mere brændstofeffektive køretøjer og en
begyndende omstilling til alternative drivmidler, går det stadig overvejende den forkerte vej frem
mod 2030, hvor transportsektoren forventes at udlede 525.000 t CO2 årligt, svarende til 1/3 af
udledningen i Aalborg Kommune. Dette selvom der allerede her er indregnet elbilsgennemslag jf.
national klimaaftale om 775.000 el-biler på landsplan, samt indfasning af fossilfrie kommunale
køretøjer og busser. Dette skyldes blandt andet et voksende bilejerskab, større efterspørgsel på
mobilitet og samtidig ses der for tiden et faldende antal cyklister samt en mindre brug af kollektiv
transport.

Udviklingen i udledningen fra transportsektoren i Aalborg
Kommune
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Figur 5 Drivhusgasudledning fra transportsektoren inkl. eksisterende nationale aftaler og lokale klimamål vil reducere
udledningen af klimagasser i 2030 som vist (indregnet elbilsgennemslag jf. national klimaaftale (775.000 el-biler på
landsplan), vækst i transport som forudsat i nationale fremskrivninger samt fossilfri kommunale køretøjer og busser.)

Det er ikke realistisk at fjerne al fossildreven mobilitet frem mod 2030. Af geografiske hensyn er
der i Aalborg Kommune en stor andel gennemkørende trafik, idet Limfjordstunnellen, som
forbinder Himmerland og Vendsyssel, ligger i byen. Vi må formode, at hovedparten af den
gennemkørende trafik ikke kan reduceres via lokale tiltag – det kræver landspolitiske initiativer
som fx afgifter. Derudover er Aalborg både en by- og en landkommune, hvilket betyder, at
kommunens borgere vil have et behov for at transportere sig over længere geografiske afstande
inden for kommunegrænsen. De længere afstande, specielt mellem land og by, er sværere at
overflytte til andre transportmidler end bilen. Her bør der i stedet være fokus på at få flere ind i
bilerne eksempelvis ved samkørsel samt at omstille bilerne til alternative drivmidler. I Aalborg by
samt i oplandsbyerne kan der være et potentiale i at overflytte de korte bilture til andre
transportmidler.
Ses der på, hvordan drivhusgasudledningen fordeler sig på forskellige transportmidler, bliver det
også tydeligt, at der er en del udledning, vi som kommune ikke har mulighed for at påvirke, da vi
ikke har greb i værktøjskassen til at reducere udledningen for fly- eller skibstrafikken. Men
vejtrafikken alene (benzinbiler, dieselbiler, varebiler, busser, lastbiler m.m. og traktorer m.m.)
forventes at udlede 385.065 tons CO2 i 2030.
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Figur 6 Udledningen for transportsektoren fordelt på transportformer (indregnet elbilsgennemslag jf. national
klimaaftale (775.000 el-biler på landsplan), vækst i transport som forudsat i nationale fremskrivninger samt fossilfri
kommunale køretøjer og busser.)

Der er altså en samlet stor andel af udledningen, hvor Aalborg Kommune har behov for at staten
iværksætter nogle initiativer, og hvor vi generelt må afvente teknologiudviklingen – dette gør sig
gældende for flytrafikken, skibstrafikken og den gennemkørende trafik. Her kan der være behov
for ændret lovgivning eller en ændret afgiftsstruktur, som kan påvirke transportarbejdet, valg af
transportmiddel og / eller drivmidlerne eksempelvis igennem roadpricing.

Visioner og mål for drivhusgasudledningen
I 2019 vedtog Byrådet en strategi og handlingsplan for mobilitetsområdet kaldet ”Mobilitet 2040”. I
Mobilitet 2040 er udpeget en vision for mobiliteten i Aalborg Kommune, samt en række generelle
mål og nogle mere specifikke målsætninger for kommunens forskellige geografier. Tilgangen og
målene læner sig op ad tilgangen i verdensmålene, hvor der ses bredt på bæredygtighed med
fokus på udfordringer både for miljø og klima, det sociale område og trivsel samt økonomi og
ressourcer. Forventningen er, at planen ”Mobilitet 2040” revideres og opdateres efter en
vedtagelse af DK2020-planen. Således vil de elementer, der besluttes i DK2020 efterfølgende
kunne indarbejdes både ift. det strategiske niveau og ift. konkrete handlinger i en ny
mobilitetsplan. I arbejdet med DK2020 er det kun de indsatser, der vurderes at have en større
selvstændig effekt på CO2 reduktion, der er medtaget.
Ikke et ”quick fix” men ”fix the mix”
I forhold til reduktion af drivhusgasudledning på transportområdet, findes der ikke et ”quick fix”
eller lavthængende frugter. Der er behov for en anden tilgang, hvor transportsammensætningen
ændres (fix the mix) og dernæst fokus på omstilling af den motordrevne transport til fossilfri
drivmidler.
For at opnå klimamålsætningen er der er behov for at begrænse behovet for transport, og for
at overflytte så stor en andel af transporten til aktiv mobilitet (ex. cykel og gang) og kollektiv
transport (ex. bus, tog og samkørsel). Tiltag der også vil også fremme sundhed, byliv og en grøn
by, som er tryg at færdes i. Derudover bør den motordrevne mobilitet omstilles til alternative
emissionsfrie drivmidler, og endelig er det vigtigt at sikre klimavenlige anlæg af vores
infrastruktur.
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Enkelte af disse initiativer kan stå alene, men størstedelen er hinanden gensidigt afhængige.
Således er der eksempelvis ikke den store CO2-besparelse at hente ved at anlægge en enkelt
cykelsti, men et veludbygget cykelstinet samt kollektivt trafikrutenet nødvendige alternativer, hvis
der igangsættes initiativer til at begrænse biltransporten. Derfor er det vigtigt at tænke
nedenstående handlinger som en helhed.

Begrænse behovet for
mobilitet

Overflytning til mere aktiv
og kollektiv mobilitet

Omstille den
motordrevne mobilitet til
alternative emissionsfrie
drivmidler

Sikre klimavenlig anlæg
og drift af infrastrukturen

Figur 7 Der er behov for at begrænse behovet for transport, og for at overflytte så stor en andel af transporten til aktiv
mobilitet (ex. cykel og gang) og kollektiv transport (ex. bus, tog og samkørsel). Derudover skal den motordrevne
mobilitet omstilles til alternative emissionsfrie drivmidler, og endelig er det vigtigt at sikre klimavenlige anlæg og drift af
vores infrastruktur. Initiativerne for at begrænse behovet for mobilitet samt at sikre klimavenligt anlæg og drift af
infrastrukturen uddybes i andre kapitler.

Begrænse behovet for transport
Der findes to hovedgreb i værktøjskassen til at begrænse behovet for transport.
Det ene er koncentreret byudvikling, med fortætning langs højklasset kollektiv transport (og øvrig
kollektiv transport) og bymæssige knudepunkter. Fokus på koncentreret byudvikling er behandlet
nærmere i kapitlet ”Byudvikling og Byggeri”. Det andet greb er øget hjemmearbejde. Under
coronanedlukningen blev en stor del af den aalborgensiske befolkning fortrolig med
hjemmearbejde. Ved hjemmearbejde undgås den daglige transport til arbejdspladsen og
retur. Hjemmearbejde i Aalborg Kommune behandles i kapitlet ”Kommunen som virksomhed”.
Overflytning til mere aktiv og kollektiv mobilitet
For at reducere CO2 udledningen bør, så stor en andel som muligt af transportarbejdet overflyttes
til aktiv mobilitet og kollektiv transport.
Nogle initiativer til at fremme cyklen og brugen af kollektiv mobilitet kan understøtte udbygningen
af det eksisterende net af bæredygtig mobilitet, andre initiativer kan gøre det mindre attraktivt at
køre i personbil. Endelig kan nogle initiativer understøtte adfærdsændringen.
Omstille den motordrevne mobilitet til alternative emissionsfrie drivmidler
Den motordrevne mobilitet omstilles til alternative emissionsfrie drivmidler. Dette handler for
kommunen om at omstille egne køretøjer og fartøjer. Og det handler om planlægning,
restriktioner og udbud, der kan skubbe til de private og erhvervsdrivendes køretøjer
Sikre klimavenligt anlæg og drift af infrastrukturen
Der er ligeledes CO2-reduktion at finde i bæredygtigt anlæg og drift af infrastrukturen. De
indsatser, der handler om anlæggelsen af infrastruktur medtages i kapitlet ”Kommunen som
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virksomhed”. Det samme gør udskiftning af LED i vejbelysningen. Optimering af signalanlæg er
medtaget her i dette kapitel.
Aalborg Kommunes rolle i omstillingen af transporten
Som tidligere nævnt er der flere dele af drivhusgasudledningen fra transportsektoren, som er
svær eller umulig for Aalborg Kommune at påvirke. Det gælder for flytransporten, skibstrafikken
og den gennemkørende trafik. Her er der brug for dialog med lokale aktører og ikke mindst
nationale myndigheder. Men også på andre områder er der brug for dialog. Flere af de greb, der
præsenteres i dette kapitel, er der endnu ikke lovhjemmel til at indføre, herunder nedsættelse af
30 km/t i sammenhængende byområder samt nulemissionszoner (som dog er på vej). Det er dog
ikke kun ift. lovændringer, at der er behov for dialoger, samarbejder og partnerskaber, det vil der
være for en lang række af de initiativer som Aalborg Kommune kan indføre som myndighed.
Mange initiativer lykkes bedst hvis detaljerne er blevet til i samarbejde med
interesseorganisationer, borgere eller andre. Et eksempel her på er vores arbejde med tryg
skolevej igennem "skolecases", hvor vi vil lykkes med at få flere børn til trygt at kunne gå og cykle
i skole. Ift. udrulningen af el-biler og de dertilhørende ladestandere, er der også behov for et
massivt samarbejde.

Reduktionsmål 2030
Når der skal sættes reduktionsmål, er der behov for at kigge på det egentlige
reduktionspotentiale. Derfor er der regnet på en række forskellige initiativpakker (eller scenarier),
hvor indsatserne er beregnet i sin sammenhæng. Der er nemlig en del af initiativerne, der
påvirker og forstærker hinanden, mens der omvendt også kan være initiativer, der i første
omgang påvirker og overflytter de samme bilister. Dette medfører, at effekterne af nogle initiativer
ikke blot kan lægges sammen. For at give et overordnet bud herpå, er der foretaget en kvalitativ
vurdering af synergieffekterne imellem de valgte initiativer i hvert scenarie.
Når de mest ambitiøse tiltag kombineres fås et reduktionspotentiale som herunder:
Nr.

Indsatsområde

2.1

Kombinationspakke
Anbefalet reduktionsmål

Min. (CO2Middel (CO2Max (CO2reduktion)
reduktion)
reduktion)
44.000
65.000
87.000
65.000

Scenarier for CO2-reduktion. I beregningerne er det forudsat at al energiforbrug fra elbiler i 2030 er fra vedvarende
energi, dvs. at elbiler ikke udleder CO2.

I alle de handlinger, der findes på transportområdet, kræver det en individuel beslutning eller
ændret adfærd blandt kommunens borgere og gæster, før det har en påvirkning på
drivhusgasudledningen. Dette gør det helt umuligt at forudsige præcist, hvilken effekt forskellige
initiativer kan have. For at få ”bedste mands bedste bud” har forvaltningen allieret sig med
konsulentfirmaet Via Trafik, som tidligere har lavet nogle omfattende trafikmodelberegninger i
analysen ”Grøn omstilling af trafikken” udført for Københavns Kommune i 2020-21 ifm. deres
klimahandlingsplan. Vurderingen af indsatserne giver således et overblik over størrelsesordner af
potentialerne fra initiativerne, samt hvor meget indsatserne fylder forholdsmæssigt jf. Aalborg
Kommunes basisfremskrivning til 2030.

Klimahandlinger
Mht. restriktioner for biltrafik ved hhv. at prioritere cykeltrafik og kollektiv trafik vurderes følgende
initiativer at øge potentialet mest samlet set:



Parkeringsrestriktioner
Hastighedsnedsættelse
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Nulemissionszone (og miljøzone)

Restriktionerne for biltrafikken vil øge rejsetiden for bilister, og dermed gøre den kollektive trafik
og cykeltrafikken mere konkurrencedygtig. Især 30 km/t på hele vejnettet i Aalborg By har et stort
potentiale., Det forudsætter dog en lovændring eller dispensation ift. at opnå politiets samtykke.
Drivhusgasudledningen for transportsektoren opgøres i energiregnskabet ved at kigge på det
nationale gennemsnit og derefter fordele det ud over kommunerne ift. deres befolkningstal og
bilejerskab – tallene er altså ikke den faktiske transport i Aalborg. Derfor er der behov for,
sammen med vedtagelsen af klimahandlingsplanen, at fastsætte et antal KPI’er, som skal
benyttes til at vurdere den egentlige effekt af initiativerne.
2.1 Kombinationspakke til at opnå reduktion på 65.000 tons CO2 om året
Vi kommer kun i mål med en omfattende drivhusgasreduktion fra transportsektoren ved både at
lave initiativer for at overflytte biltrafikken til andre transportmidler, samtidig med at vi omstiller
den resterende motordrevne mobilitet til fossilfrie drivmidler. For at have en ambitiøs
reduktionsmålsætning fra transportsektoren, er det derfor nødvendigt at kombinere en lang
række initiativer. Følgende initiativpakke er den mest ambitiøse, der er regnet på, hvor mange
forskellige initiativer er bragt i spil, og som danner grundlaget for reduktionsmålet for
transportsektoren.
Konkret indeholder denne pakke følgende initiativer:
 Etablering af Plusbus 2
 Højere frekvens for buslinje 1, 12 og 17
 Udbygning af sammenhængende supercykelstinet, der forbinder oplandsbyerne med
Aalborg by
 Reducering af antal kantstensparkeringspladser i hele parkeringsanalyseområdet
 Betalingsparkering udvides til at omfatte hele p-analyseområdet - alle p-pladser samt øget
takst
 Øget pris for beboerlicens og udvidelse af licenszonen
 Max én p-licens pr. husstand
 Mere cykelparkering
 Aktiv transport til skole
 Omprioritering af signalanlæg for cykeltrafik
 Etablering af 7 Park&Ride knudepunkter med varierende antal parkeringspladser
 Hastighedslettelse på -20 km/t indenfor byzonen i Aalborg (gælder ikke motorveje)
 Udvide og skærpe miljøzonen - ulovligt for ældre dieselbiler at køre indenfor zonen, zonen
udvides til hele byzonen Aalborg/Nørresundby
 Etablering af nulemissionszone i den eksisterende miljøzone samt i Vestbyen,
Nørresundby og Vejgaard
 Klimavarelevering for de kommunale vare- og lastbiler
 Krav om emissionsfrie drivmidler i flextrafikken
Desuden består beregningen af en grundpakke som består af allerede vedtagne initiativer
(vedtagne og budgetlagte cykelstiprojekter, Plusbus1 og el-færge i Hals-Egense).
For Kombinationspakken er der overordnet store positive synergieffekter for indsatserne, der
relaterer sig til overflytning til kollektiv trafik og cykeltrafik. Dette skyldes især, at der i pakken
opereres med mange indsatser, der dels gavner disse transportformer (etablering af Plusbus 2,
udbygning af et sammenhængende supercykelstinet, mere cykelparkering, prioritering af
signalanlæg i forhold til cyklister fremkommelighed mm.) og samtidig indfører en række
restriktioner på biltrafikken (stor miljøzone, etablering af nulemissionszone, lavere hastighed på
vejene mm.).
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Nulemissionszone gør dog, at effekterne af indsatserne, der relaterer sig til reduktion af
parkeringspladser, udvidet betalingsområde og takststigning samt beboerlicens-indsatserne
bliver kraftigt reduceret, da effekten allerede er medtaget i nulemissionszonen, hvorved de
samme biler og den samme udledt CO2 ikke kan overflyttes flere gange. Ligesom det antages, at
elbiler ikke udleder noget CO2 i 2030.
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3. Landbrug og natur
Drivhusgasudledning i dag
Figur 8 viser fordelingen af landbrugets udledning af drivhusgasser i Aalborg Kommune på ca.
750.000 tons. Dyrkning af kulstofrig landbrugsjord tegner sig for ca. halvdelen af den samlede
drivhusgasudledning.
400
350

1.000 tons CO2 ækv.

300
250
200

Fra gødning
Andet

150
100
50
0
Vomgasser

Husdyrgødning i
stald og lagre

Organisk
landbrugsjord

Mineralsk
landbrugsjord

Natur

Diesel til traktorer

Elforbrug på
bedrifter

Figur 8. Drivhusudledning for Aalborg Kommune som geografi for 2018 jf. drivhusgasopgørelse fra PlanEnergi.
Opgørelsen følger FNs standarder og er direkte sammenlignelig med DCEs opgørelser for Danmark som geografi.

Reduktionsmål 2030
I forlængelse af de kortlagte potentialer for drivhusgasreduktion lægges der op til følgende mål
for drivhusgasreduktioner i landbruget. Bemærk, at tabellen alene viser drivhusgasreduktioner i
landbrugssektoren jf. nationale- og internationale opgørelsesprincipper. I tillæg hertil giver
klimamål for landbruget anledning til en drivhusgasreduktion på ca. 70.000 tons i energisektoren.
Det fremkommer bl.a. når landbrugets biogasanlæg producerer grøn gas til industrien.
Nr. Indsatsområde

Reduktionsmål, tons

3.1 Udtagning af kulstofrig lavbundsjord

200.000

3.2 Klimaoptimerede landbrugsbedrifter

90.000

3.3 Landbrugets klimaanlæg

30.000

I alt

320.000

Reduktionsmål ift. klimaregnskab 2018. Bemærk, at alene drivhusgasreduktion i landbrugssektoren er indregnet.

Klimahandlinger
I Aalborg Kommune vil vi via nedenstående handlinger arbejde for indfrielse af de fastsatte
reduktionsmål for hvert af de tre indsatsområder for landbrug.
3.1 Udtagning af kulstofrig lavbundsjord
Aalborg Kommune kan deltage i de EU- eller nationalt støttede ordninger, hvor udtagning af kulstofrig lavbundsjord indgår, og kan være med til at sikre en helhedsorienteret tilgang, med fokus
på størst mulig synergi mellem klima og natur. Herunder kan Aalborg Kommune bidrage med at:



Kortlægge mulige synergieffekter i områder med kulstofrige lavbundsarealer
Samarbejde og danne partnerskabsaftaler med landbruget gennem Klimaalliance
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Samarbejde med staten, naturfonde og evt. virksomheder
Foretage forundersøgelser og realisering af konkrete projekter
Oprette kommunal jordfond til opkøb af ejendomme i fri handel
Gennemføre naturprojekter i regi af Natur på Tværs af Nordjylland med fokus på drænede
naturarealer.

3.2 Klimaoptimerede landbrugsbedrifter
Aalborg Kommunes rolle bliver at understøtte den enkelte landmand i at opnå de ønskede klimareduktioner på bedriften f.eks. via de ordinære miljøtilsyn, sparring i regi af klimaalliancen samt
via kompetenceopbygning og videns- og erfaringsudveksling på tværs af bedrifter.
Klimatilsynskampagner
I forbindelse med klimatilsynskampagner vil Aalborg Kommune oplyse og inspirere til anvendelse
af klimarigtig landbrugsteknologi og muligheder for omlægning til økologi.
I samarbejde med de lokale konsulenter i regi af klimaalliancen, planlægges i de kommende år
tilsynskampagner med fokus på tiltag som reducerer klimabelastningen. I efteråret 2022
påtænkes en kampagne omkring gyllehåndtering herunder hyppig udslusning, levering til biogas,
tæt overdækning af gylletanke samt anvendelse af nitrifikationshæmmere.
Kommende kampagner kunne til eksempel fokusere på klimarigtig kvægfodring.
Fremme samarbejde og erfaringsudveksling mellem landmænd
I regi af Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling er der en lang erfaring med at samarbejde
med landbruget om bæredygtige løsninger.
Netværket er et partnerskab mellem Aalborg Kommune, LandboNord, Agri Nord og lokale
landmænd. Aktiviteterne i netværket fokuserer bredt på bæredygtighed gennem bl.a.
udviklingsplaner for konkrete landbrug, netværks- og temamøder samt lokale udviklingsprojekter.
Der bygges videre på erfaringer fra det eksisterede netværk i den nyetablerede Klimaalliance, der
skal videreføre samarbejdet med et forstærket klimafokus. Konkret vil der være fokus på
indgåelse af formaliserede partnerskaber med enkeltlandmænd og landboforeninger.
Fremme klimaregnskaber på bedriftsniveau
Den fremtidige regulering af landbrugets udledning af drivhusgasser og næringsstoffer vil i højere
grad blive baseret på opgørelser af drivhusgasudledninger på bedriftsniveau. Der afsættes med
landbrugsaftalen 249 mio. kr. til forskning og udvikling af bedriftsregnskaber for landbruget og
forbedret kortlægning til en ny reguleringsmodel.
Landbrugets Klimaværktøj giver landmanden mulighed for at regne på forskellige klimascenarier
og på baggrund af dette lave en klimahandlingsplan for bedriften. Aalborg Kommune vil
samarbejde med Innovationscenter for Økologisk Landbrug, SEGES og lokale landboforeninger
om at realisere klimahandlingsplaner på lokale landbrug.
3.3 Landbrugets klimaanlæg
Aalborg Kommune skal i samarbejde med relevante aktører sikre, at placeringen af fremtidige
anlæg til produktion af biogas, græsprotein og biokul tænkes sammen med bl.a. adgang til:




Lokale biomasseressourcer, herunder husdyrgødning, græs og organiske restprodukter
fra bl.a. bioraffinering, spildevandsrensning og organisk affald
Stærk el- og gasinfrastruktur samt lokal elproduktion fra vind og sol
Afsætningsmuligheder for overskudsvarme
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Aalborg Kommune kan bl.a. bidrage med:




Analyse af relevante cases for samlokalisering
Udviklingsstrategi i samarbejde med relevante aktører
Samarbejde med nabokommuner i regi af Grøn Energi Nordjylland
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4. Industri
Dette kapitel fokuserer primært på direkte udledninger fra industrielle processer og afbrænding af
fossile brændsler, men også det indirekte klimapotentiale i cirkulære økonomi beskrives.
Drivhusgasreduktioner knyttet til virksomheders el og varmeforbrug behandles i kapitel 1 om
energiforsyning.

Drivhusgasudledning i dag
Aalborg Portland
Langt hovedparten af industriens drivhusgasudledning i Aalborg Kommune er knyttet til
cementproduktionen på Aalborg Portland, der årligt giver anledning til en udledning af
drivhusgasser på ca. 2,2 mio. ton CO2.
Udledningen fordeler sig jf. nedenstående tabel stort set ligeligt mellem udledning fra afbrænding
af fossile brændsler og kemiske udledninger fra fremstillingsprocessen.
Udledning 2018
Fossile brændsler (kul mm.)
Procesemissioner
I alt (ekskl. elforbrug)

1.000 tons
1.031
1.160
2.191

Drivhusgasudledning fra Aalborg Portland jf. Energiregnskab 2018 (PlanEnergi).

Øvrig industri
Foruden Aalborg Portland benytter en række virksomheder i dag fossile brændsler i form af
primært naturgas. Der er bl.a. et stort naturgasforbrug i fødevareindustrien, men også i tekstil-,
træ-, metal- og maskinindustrien. Dertil kommer såkaldte procesemissioner fra primært brug af Fgasser i køleindustrien.
Udledning 2018
Naturgas
Olie
Procesemissioner *)
I alt (ekskl. elforbrug)

1.000 tons
88
5
36
129

Drivhusgasudledning jf. Energiregnskab 2018 (PlanEnergi).
*) Beregning af procesemissioner (F-gasser mv.) er i alt væsentligt baseret på en allokering af nationale udledninger og
er derfor forbundet med stor usikkerhed.

Reduktionsmål 2030
I forlængelse af de kortlagte potentialer for drivhusgasreduktion lægges der op til følgende delmål
for drivhusgasreduktioner i industrien.
Nr.
4.1
4.2

Indsatsområde
Aalborg Portland
Øvrig industri
I alt

Reduktionsmål, 1.000 tons
660
100
760
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Klimahandlinger
I Aalborg Kommune vil vi via nedenstående handlinger arbejde for de fastsatte mål:
4.1 Aalborg Portland
Understøtte Aalborg Portlands arbejde med at indfri partnerskabsaftale indgået med regeringen.
Mulighederne er under afklaring, men samarbejdet kan bl.a. omhandle:
 Øget udnyttelse af overskudsvarme
 Øget efterspørgsel på grøn cement
4.2 Øvrig industri
Klimatilsynskampagner
Der formuleres mål for en virksomhedsrettet indsats for drivhusgasreduktioner i løbet af 2022.
Det skal i den forbindelse afklares om målrettede tilsynskampagner kan blive en del af denne
indsats.
Etablering af en klimaalliance
I regi af det tidligere Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE), er der en
lang erfaring med at samarbejde med den lokale industri om bæredygtige løsninger.
Aalborg Kommune vil bygge videre på erfaringer fra det eksisterede netværk i en nyetableret
klimaalliance, der skal videreføre samarbejdet med et forstærket klimafokus. Konkret vil der være
fokus på indgåelse af gensidig forpligtende formaliserede partnerskaber med
enkeltvirksomheder, brancheforeninger og handelsfællesskaber. Et partnerskab kan eksempelvis
betyde, at en virksomhed giver tilsagn om at reducere med 70 % af deres udledning, og at
Aalborg kommune understøtter deres indsats ved at skabe dialog om bedre udnyttelse af
overskudsvarme, skabe bro til kandidater der kan hjælpe med implementeringer og lignende
tiltag.
Udvikling og demonstration af ny teknologi i regi af Green Hub Denmark
Green Hub Denmark er en samarbejdsplatform for centrale og innovative aktører, der vil teste og
demonstrere løsninger til det klimaneutrale samfund. Green Hub Denmark skaber rammerne for
udvikling, test, demonstration og implementering af grønne forretningsmodeller, løsninger og
teknologier. Det sker bl.a. gennem et tæt samarbejde mellem myndigheder, vidensinstitutioner,
erhvervsliv og borgere bl.a. via fælles projekter og initiativer, der understøtter den grønne
omstilling. Det er alt lige fra metanolbiler, elfærger, internationalt samarbejde, grønne jobs,
investeringer, CO2-fangst og meget andet. Vi vil positionere Nordjylland som et fyrtårn indenfor
test og demonstration af grønne løsninger og skabe rammerne for udvikling af nye, grønne
forretningsområder gennem samarbejde med relevante aktører.
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5. Byudvikling og byggeri
Byudvikling og byggeri I den gode byudvikling samtænkes målsætninger og funktionaliteter i
integrerede løsninger. Byplanlægningen skal skabe helheder, så de mange behov tilgodeses, og
det er en vigtig pointe, at parkering, mobilitet, fortætning med boliger,
klimatilpasning/vandhåndtering, energiforsyning, grønne arealer og placering af funktioner altid
hænger tæt sammen og er tæt forbundet med sundhed og trivsel for borgerne.
Vi bor næsten alle i byer, og deres indretning har kolossal betydning for vores hverdagsliv og
adfærd. Måden vi bor på i byen eller på landet – hvor tæt, hvor højt og hvor fælles - influerer på
bæredygtighed på en lang række parametre såsom samfundets forbrug og affaldsmængder,
energiforbrug og transport. Byudvikling har dermed en vigtig rolle i forhold til klima, men også i
forhold til ressourceforbrug, bykvalitet, bymiljø, ulighed, trivsel, livskvalitet og biodiversitet.
Hvordan ser så den tætte, bæredygtige by ud? Visionen er, at den cirkulære, grønne og fossilfri
by skal skabes ved i størst muligt omfang at genbruge byen som den er, med bygninger og
infrastruktur. Det betyder, at byudviklingen i princippet skal foregå på byens nuværende areal,
dvs. som fortætning uden yderligere inddragelse af arealer, som i dag er udlagt til grønne formål
eller landbrug. I det omfang der er brug for nybyggeri, skal det ske via omdannelse eller
fortætning af den eksisterende by fremfor som inddragelse af nyt land. Med et minimeret
arealforbrug til byggeri skal der sikres fysisk plads i byen til fremtidens behov i form af bynatur og
tilstrækkelige grønne og rekreative faciliteter i byen. Generelt i byudviklingen skal der sikres en
høj grad af samtænkning og multiudnyttelse af de ikke-bebyggede arealer til mobilitet, byliv,
vandhåndtering, rekreation og naturelementer.
Aalborgs opland i forhold til byfunktioner og arbejdspladser rækker imidlertid langt ud over by- og
kommunegrænsen, og tilsvarende benytter Aalborg oplandet til arbejdspladsområde,
energiproduktion, rekreation og turisme med mere. By og land skal fungere som hinandens
forudsætninger.
Byudviklingen er i fuld gang i disse år med mange byggerier og anlægsprojekter. Der er vækst og
dermed byomdannelse og nybyggerier i Aalborg by og en lang række oplandsbyer udenfor
Aalborg. Til det bruges meget store ressourcemængder med CO2-udledninger forbundet hertil.
Byggeri og anlæg har i brug og vedligehold et lavt ressourceforbrug, men der bruges megen
energi og mange ressourcer i produktionen af byggematerialer. Blandt byggeriets parter arbejdes
der intenst på at blive bedre til at effektivisere processerne og genanvende de mange millioner
tons byggeaffald, der hvert år går til spilde i Danmark. Der er et stort potentiale i optimering og
øget genanvendelse, både for miljø, økonomi og fleksibilitet. Bæredygtighed i byggeri og anlæg
kræver et godt samarbejde mellem alle parterne i hele værdikæden, og her skal kommunen også
være med.
Det har ikke været muligt at sætte tal på drivhusgasudledningen i dag indenfor feltet "byudvikling,
byggeri og anlæg", som det er gjort for de andre afsnit. Derfor er mål, principper og indsatser af
kvalitativ karakter, som beskrives kun med ord.
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Klimahandlinger
Indsatserne i dette afsnit ligger i forlængelse af det daglige strategi-, planlægnings-, projekt- og
myndighedsarbejde indenfor byudvikling og byggeri. Klimahensyn indgår på linje med andre
bæredygtighedshensyn i de generelle målsætninger for planlægningsarbejdet i Aalborg
Kommune. Den nyligt vedtagne hovedstruktur Fysisk Vision 2035 bygger på FN’s 17 verdensmål,
herunder med fokus på grøn omstilling, rig natur og social bæredygtighed. Klimahensyn alene er
et for snævert hensyn til at definere fremtidens by- og boligområder, som jo skal danne
rammerne om vores egne og fremtidige generationers liv og udfoldelser. Men de er vigtige at
have for øje. Indsatserne, som er beskrevet i dette afsnit, er nogle konkrete bud på, hvor vi kan
tage fat på at styrke klimaindsatsen, afbalanceret med hensyn til grønne kvaliteter og attraktive
byrum med gode udfoldelsesmuligheder for alle.
Indsatserne er aktuelle og lige til at tage fat på i 2022.
5.1 Strategi, planlægning og omdannelse
Aalborg Kommunes overordnede planlægning sætter retning for en bæredygtig byudvikling.
Udmøntning heraf skal herefter ske via projekter og lokalplaner, der sætter rammerne for
byggeriet.
Koncentreret byudvikling med minimeret arealforbrug til bygninger men med attraktive
byrum og grønne kvaliteter skal medføre lavere energiforbrug og transportbehov samt
spare ressourcer ved at flere bruger den samme infrastruktur.
 En særlig indsats går på skabelse af kvalitet i den tætte by og vedrører
anvendelse af byens rum i form af konvertering af fladeparkering til grønne byrum
sammentænkt med klimatilpasning, f.eks. i Vestbyen.
 Indsats som retter sig mod at bygge med lavere fodaftryk end traditionelle 1etages bebyggelser i bydele og oplandsbyer. Kan evt. udmøntes i krav om byggeri
i min. 2 etager, f.eks. for almene boliger i oplandsbyer.
Styrke den blandede by med byliv og aktiv mobilitet.
 Indsats for at skabe attraktive, grønne byrum, som er egnede til ophold og
rekreation i hverdagen.
 Med henvisning til indsatsen om at overflytte mobilitet til aktiv mobilitet, skal der
arbejdes målrettet i lokalplanlægning og byudviklingsplaner med at forbedre
forholdene for fodgængere.
 Der skal i planlægningen arbejdes målrettet med arealerne til cykelparkering med
relation til cykelpolitikken.
”15 minutters by” implementeres i planlægningen med knudepunkter som bydelscentre
med forskellige funktioner.
 Udviklingsprojekt ”15 minutters by” koblet til mobilitet i forbindelse med
byudviklingsplan i Aalborg-bydel eller oplandsby.
 Indsats for indpasning af børneinstitutioner centralt i boligkvartererne.
 ’Active Ageing’ udviklingsprojekt med fokus på seniorers sundhed koblet til de
fysiske rammer for hverdagslivet i forskellige bytypologier.
Mulighed for i højere grad at dele biler, maskiner og grej samt værksteder m.m. via
fællesskaber.
 Delemuligheder skal indgå i analysen af de bydelshuse, som skal gennemføres
som led i byudviklingsprojekterne i Vejgaard og Vestbyen.
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Netværksarbejde og vidensopsamling om udvikling af nye type boliger.
 Udvikling af nye typer små boliger for at sænke ressourceforbrug og forbrug/affald
– såkaldte ”tiny houses”
 udvikling af mulighederne for byggefællesskaber
5.2 Bygninger
Kommunens udmøntning af principper i forhold til byggeri sker først og fremmest med kommunal
byggesagsbehandling og sagsbehandling i forbindelse med etablering og renovering af almene
boliger. Lokalplanlægning kan også komme i spil i forhold til bestemmelser om f.eks. bevaring af
bygninger.
Kommunen kan tilbyde en vidtgående vejledning i forhold til bæredygtige projekter,
herunder energirenovering.
Fokus på cirkulært byggeri, vidensopbygning og forsøgsprojekter.
 vidensopbygning om nedbrydning, materialer og mærkningsordninger samt
informationsindsats om brug af materialer i byggeriet.
 Udvikling af lokale bæredygtighedsindsatser i forhold til de almene boliger på
baggrund af den igangværende, nationalt igangsatte, granskning af almene
boligafdelinger i forhold til bygningernes tilstand og restlevetid.
 Indsats for udvikling og etablering af materialebanker for byggeri - både
kommunalt og i samarbejde med eksterne parter.
 Deltage i forsøg og udviklingsprojekter som f.eks. innovationsprojektet ’clean’ om
cirkulære systemløsninger i samarbejde med interne og eksterne parter.
Udvikling af strategi for energiproduktion/lagring på bygningers tag og facader.
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6. Kommunen som virksomhed
Kommunen som virksomhed omfatter de centrale udledninger Aalborg Kommune er ansvarlige
for, og som der har været tradition for at gøre en indsats imod indenfor scope 1 og 2. Disse
centrale udledninger dækker således Aalborg Kommunes egne bygninger, Aalborg Kommunes
egne køretøjer samt den offentlige belysning. Drivhusgasreduktioner i scope 3 er dermed ikke
beregnet eller opgjort herunder. Vi har dog valgt at fremhæve nogle yderligere indsatsområder,
hvor vi kan se os have et ansvar for at skabe drivhusgasreduktioner i forbindelse med vores
aktiviteter. Disse handlinger vil hovedsageligt bringe drivhusgasreduktioner i scope 3, men også i
visse udefinerbare mængder i scope 1 og 2, hvorfor reduktionspotentialerne ikke er beregnet
herfor.
Udefrakommende initiativer, såsom omstillingen af det lokale fjernvarmesystem og det lokale
elnet, hjælper til med at få dækket vores energiforbrug med grønne energikilder. Disse
reduktioner bliver talt med under Energiforsyningen. Det bidrager således i stor grad til vores eget
arbejde med at sænke vores CO2-udledning.
Som kommune har vi et ansvar for at tænke på tværs og tænke vores lokale samfund som et
system, der skal omstilles mest optimalt. Vi skal udnytte de ressourcer, vi har til rådighed bedst
muligt. Derfor hænger tingene sammen og flere agendaer og sektorer kommer i spil og skal
danne synergier.

Drivhusgasudledning i dag
Aalborg Kommune havde en drivhusgasudledning på 23.000 tons CO2. i 2020. Denne
drivhusgasudledning stammer fra tre hovedgrupper; bygninger (63 %), transport (31 %) og
offentlig belysning (6 %). Aalborg Kommunes drivhusgasudledninger svarer således til 0,9 % af
de samlede drivhusgasudledninger indenfor kommunegrænsen (0,5 % inklusive Aalborg
Portland).

Figur 9. Drivhusgasudledningen for Aalborg Kommune som virksomhed for 2020. Dataene er reelle forbrugstal.
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Reduktionsmål 2030
Overordnet vil Aalborg Kommune tilskrive sig et mål om en CO2-neutral koncern i 2030.
Således bliver reduktionspotentialet 23.000 tons CO2 – i forhold til niveauet i 2020.
Nr.

Indsatsområde

6.1

Kommunens bygninger

14.500

6.2

Kommunens køretøjer

7.200

6.3

Offentlig belysning

1.300

6.4

Andre drivhusgas- og
energireducerende initiativer
I alt

Reduktionsmål, tons

0
23.000

Reduktionsmålene er udelukkende i Scope 1 og 2 og er lavet ud fra det vi har data på.
Der vil således også være reduktioner under initiativ 6.4 – disse er dog enten ikke
beregnet eller også ligger de i scope 3.

Klimahandlinger
Udefrakommende initiativer hjælper som sagt med til at få dækket vores energiforbrug med
grønne energikilder og bidrager på den måde til, at vi får en CO2-neutral koncern i 2030. Således
kan man sige, at omstillingen af den nationale strømforsyning og de lokale varmeforsyninger er
en forudsætning for, at vi kan have en CO2-neutral koncern i 2030. Aalborg Kommune vil derfor
understøtte de nationale og lokale energiforsyningers egen omstilling til grønne energikilder. Vi
kommer dog heller ikke i mål udelukkende med udefrakommende initiativer. Vi vil derfor også
initiere handlinger, der sikrer CO2-reduktion sideløbende med at de udefrakommende initiativer
gennemføres og tilsammen resulterer i en CO2-neutral koncern i 2030.
Samtidig vil vi arbejde for, at vores energiforbrug sænkes, så vores behov for grøn
energiproduktion reduceres. Derfor vil vi lave handlinger, der tilstræber et lavere energiforbrug –
også selvom energiforbruget potentielt kommer fra grønne energikilder. Det vil således være et
arbejde, der strækker sig udover år 2030.
For igen at understrege fordelingen af vores initiativer, vil vi arbejde indenfor 2 spor; et CO2reducerende og et energireducerende. De to spor er beslægtede og kan danne synergieffekter
for hinanden, men reduktioner for begge spor afhænger ikke af hinanden, Derfor er det vigtigt at
arbejde med begge dele.
Mål og handlinger for Aalborg Kommune som virksomhed opdeles på:
6.1 Kommunens bygninger
 Vi vil omstille energiforbruget til grønne energikilder, både ved at understøtte nationale og
lokale omstillingsplaner og -arbejder. Derudover vil vi allerede nu investere i grøn strøm
og omstille de resterende individuelle varmeforsyninger, der er tilbage i kommunens
bygninger. Til sidst vil vi arbejde med skærpede CO2-krav for nybyggeri.
 I forhold til at opnå vores målsætninger for et reduceret energiforbrug vil vi ligeledes højne
vores standarder for nybyg, renovering og lejede arealer via specifikke krav til
bygningernes energiforbrug.
 Vi har store snitflader til scope 3 elementer i regi af kommunens bygninger. Her vil vi gøre
et arbejde for både at fremme cirkularitet og klimavenlige byggematerialer og -processer
igennem bl.a. ved skærpede udbudskrav og ved altid at arbejde med DGNB certificering
af vores nye bygninger.
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6.2 Kommunens køretøjer
 Vi vil via Aalborg Kommunes Fleetmanager og Flådestyringsstrategien skubbe på en fuld
omstilling af Aalborg Kommunes ca. 1000 køretøjer til bæredygtigt drevne køretøjer. Det
vil vi gøre ved at udarbejde Total Cost of Ownership analyser (TCO) for nye investeringer.
På baggrund af TCO’en vil vi investere i køretøjer med bæredygtigt drivmiddel indenfor en
prisforøgelse på maksimalt 10 %. Disse beregninger skal inkludere potentiel ny
infrastruktur.
 I regi af POGI udarbejde planer for omstilling af kommunens køretøjer.
 Fremme alternativer til bilkørsel ved at samle op på hvilke initiativer, med fokus på en
grønnere transportadfærd, der har været udført over det sidste årti og hvilke konklusioner,
der er blevet draget herunder og herefter videreføre de initiativer, der har haft positive
resultater og udbrede dem til alle forvaltningerne samt nudge medarbejdere til grønnere
transportadfærd.
6.3 Offentlig belysning
 Vi vil fortsat udskifte de ca. 13.000 resterende armaturer til LED. Herefter har LED
teknologien allerede forbedret sig markant over årene. Derfor kan det give mening
indenfor det næste årti at starte forfra, med nye endnu mere energivenlige LED armaturer.
 Hertil vil vi fortsat renovere og vedligeholde gamle anlæg, som vil medbringe væsentlige
energibesparelser.
 Som en handling mod en større reduktion, vil der fremadrettet både blive testet og
implementeret smarte løsninger til styring af den offentlige belysning. Denne digitalisering
og implementering af smarte løsninger vil medbringe et mindre og mere effektivt
energiforbrug.
6.4 Andre drivhusgas- og energireducerende initiativer
 Digitale systemer og værktøjer har gjort det muligt at udføre store dele af vores arbejde
hjemmefra. Samtidig er vi over de sidste år blevet trygge i at arbejde fra hjemmet via
disse digitale systemer. Det har store reduktionspotentialer, at ansatte arbejder hjemme.
Vi vil derfor forsøge at finde løsninger, der kan skabe mulighed for, at ansatte fortsat kan
arbejde hjemme fra i et meningsfuldt omfang.
 Grøn dannelse af Aalborg Kommunes borgere har stor værdi for det fremtidige samfund vi
ønsker at skabe. Vi vil derfor initiere forskellige indsatser for forskellige målgrupper i vores
kommune, der kan understøtte en grøn dannelse af vores borgere.
 Grønne indkøb er ligeledes en indsats, der kan bringe væsentlige drivhusgasreduktioner i
scope 3. I regi af grønne indkøb vil Aalborg Kommune udarbejde en ny Strategi for
grønne indkøb, der beskriver målsætninger og handlinger gennem konkrete
indsatsområder. Yderligere vil vi fra 2022 gøre det obligatorisk at købe miljømærkede
produkter eller produkter, der lever op til tilsvarende krav, hvis der er tilstrækkelig
konkurrence og ingen betydelig prisforskel. Kravet gælder til at begynde med indkøb af
rengøringsmidler, sæbe- og hygiejneprodukter samt kontormøbler og kontorartikler.
 Vi vil indføre klimabudgetter til brug i den årlige budgetlægning. Klimabudgettet skal
fungere som et værktøj til at prioritere vores anlægsinvesteringer så de målrettes de mest
favorable klimagevinster i større grad.
 Fødevarer har et stort klimaaftryk. Derfor vil Aalborg Kommune udarbejde en fødevare
politik, der sætter fokus på klimavenlige madvarer og mindsket madspild. Samtidig vil vi
opdatere måltidspolitikken, så den også adresserer klimavenlige måltider i kommunens
skoler og institutioner.
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