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Forsidefoto
På Filstedvejens skole er der gennemført omfattende energirenovering i form af udskiftning af cirkulationspumper, etablering af strålevarme, indregulering af varmeanlæg, udskiftning af belysningsarmaturer, varmegenvinding mv. Det har
reduceret CO2 udledningen med 94 ton om året. Investeringen
er på 2,9 mio. kr., og den er tilbagebetalt på 8 år.

. . . . . . .

Klimakommunerapport 2014

Aalborg Kommune underskrev i juni 2009 en
klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Med aftalen har Aalborg
Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at
reducere CO2-udledningen fra kommunens aktiviteter med 2 % fra år til år frem til 2020.
I 2014 er kommunens CO2-udledning beregnet
for kommunens bygninger, den kommunale kørsel
og for gadebelysningen. Driften af kommunens
bygninger giver anledning til det største energiforbrug og CO2 udledning med 61 %, kørsel i kommunens biler og embedskørsel i egne biler tegner
sig for 21 % og energiforbrug til gadebelysningen
udgør 18 % af den samlede CO2-udledning. Fordelingen af CO2-udledningen fremgår af figur 1.

Klimakommunerapporten
viser for 2014 en stigning i
CO2-udledningen fra kommunens aktiviteter på 2,1 % i
forhold til 2013.
Set over den samlede årrække fra aftalens start i
2009, opfylder kommunen
kravet til 2 % årlig CO2reduktion.

Figur 1
Fordeling af CO2-udledningen 2014
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Klimakommunerapporten
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.

Bygninger
Transport
Gadebelysning
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Kommunale bygninger
CO2-udledningen fra energiforbruget i de kommunale bygninger, er beregnet ud fra det energiforbrug, der løbende registreres i Aalborg Kommunes energistyringssystem Energy-Key.
Aalborg Kommune råder over 250 bygninger og
et opvarmet bygningsareal på ca. 0,8 mio. m2.
Fra omkring 82 % af bygningsmassen indberettes forbruget i Energy-Key og det er kun CO2udledningen fra energiforbruget i den del af bygningsmassen, der er medtaget i denne rapport.
De manglende 18% skyldes manglende indberetninger af energiforbrug, særligt fra mindre bygninger, som f.eks. børnehaver, hvor indberetning
af energiforbrug skal aflæses manuelt. Men det er
en forbedring i forhold til 2013, hvor kun 77 % af
bygningsmassen ikke var med i regnskabet, som
skyldes en øget indsats for at få indberettet alt
forbrug.

Figur 2
Kommunale bygningers areal
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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 energiforbruget 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 det vurderes at de 82 % af bygningsmassen 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.

9%

Børnehaver, daginisitutioner m.m.
Skoler
Administrationsbygninger m.m.
Kulturinstitutioner
Ældre- og handicapinstitutioner

De kommunale bygninger fordeler sig på følgende
områder:
•
•
•
•
•

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

Det er Aalborg Kommunes 58 skoler, der står for
størstedelen (28 %) af den samlede CO2udledning. Skolerne udgør også over halvdelen af den
samlede bygningsmasse, som det fremgår af figur
2. Skolerne står dog for den mindste relative CO2udledning pr. m2, som det fremgår af tabel 1.
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Tabel 1
Relativ CO2-udledning pr. m2
Område

Areal (m2)*

CO2-udledning (kg CO2/m2)

Skoler

419.771

29

Børnehaver, daginstitutioner m.m.

59.582

36

Ældre- og handicapinstitutioner

63.380

34

Kulturinstitutioner

80.972

56

Administrationsbygninger m.m.

45.846

34

I alt

669.551

* Kun bygninger hvor der er registreret energiforbrug i 2013 og 2014.

Emissionsfaktor
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.

Beregningsforudsætninger
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 affaldsbaseret kraftvarme (Reno-Nord) ca. 40 %, mens
den resterende varme bliver leveret fra Nordjyllandsværket, et af verdens mest energieffektive
kulkraftværker.
I det centrale kraftvarmeområde er emissionsfaktoren 0,083kg CO2/ kWh(2014). Aalborg Kommune har et antal decentrale kraftvarmeværker,
der ikke er tilsluttet det øvrige net. For disse
værker er emissionsfaktoren 0,219 kg CO2/
kWh(2014). Derudover er to 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 0,304 kg CO2/kWh(2014). 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 den øgede andel af
vedvarende energi i el-nettet. Tilsvarende er varmeforbruget graddagekorrideret, for at kunne
sammenligne varmeforbruget fra år til år, så forskellen på varme og kolde vintre elimineres.
I 2014 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 energibesparelsen, indtil lånet er betalt, hvorefter driftsbesparelsen tilfalder institutionen. Der er i 2014
samlet investeret 7,3 mio. kr. i energibesparende
projekter, der har medført en reduktion på 289
ton CO2

Graddagekorrigeret
varmeforbrug
Ved at graddagekorrigere varmeforbruget, gøres forbruget
teoretisk uafhængigt af hvor
kold vinteren har været, så man
kan sammenligne forbruget fra
år til år.
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Tabel 2
Gennemførte projekter i 2014
Investeringer
mio. kr.

Tilbagebetalingstid
år

Vadum Hallen

0,8

2

Gistrup Skole

1,3

15

27

2,9

8

94

0,3

5

11

Projekt

Filstedvejens Skole
Plejehjemmet Fjordparken

CO2-reduktion
ton CO2 pr. år
147

Af tabel 2 fremgår nogle eksempler på gennemførte projekter i 2014 og den foretagne investering,
simple tilbagebetalingstid (uden rentetilskrivning og med fastlåst energipris) og CO2-reduktionen.

I projekterne er der gennemført følgende energitiltag:

Styring og regulering af renoverede og udskiftede
anlæg er udført som CTS-anlæg.

Vadumhallen: Varmtvandsanlæg til omklædningsrum er energirenoveret. Der er etableret
dug til overdækning af svømmebassin, når det
ikke er i brug. Cirkulationspumper er udskiftet til
sparepumper. I svømmehal og idrætshal er belysning udskiftet til nye effektive armaturer, og der
er etableret lysstyring.

Filstedvejen Skole: Cirkulationspumper er udskiftet til sparepumper. I idrætshal er etableret
strålevarme i stedet for eksisterende ventilationsopvarmning. Varmeanlæg er indreguleret.
Belysning er udskiftet til effektive armaturer. Ventilationsanlæg er udskiftet til nye med varmegenvinding og spareventilatorer. Styring og regulering af renoverede og udskiftede anlæg er udført
som CTS-anlæg.

Gistrup Skole: Cirkulationspumper er udskiftet til
sparepumper. I idrætshal er etableret strålevarme
i stedet for eksisterende ventilationsopvarmning.
Varmtvandsanlæg for omklædning er udskiftet til
nyt. Varmeanlæg er indreguleret. 		
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Plejehjemmet Fjordparken: Belysning er udskiftet
til nye effektive armaturer.

CO2 udledningen fra energiforbruget i de kommunale bygninger i 2014 og CO2 udviklingen i forhold til
2013, fremgår af tabel 3 og udviklingen pr. område er illustreret grafisk i figur 4.
Tabel 3
Kommunale bygninger

CO2-udledning pr. område i 2013 og 2014

Område

2013
ton CO2/år

Børnehaver m.m.

1.936

2014
ton CO2/år

Udvikling ift. 2013
ton CO2/år

Udvikling
ift. 2013 %

203

10,5

2.139

Skoler

8.956

9.125

169

1,9

Administrationsbygninger m.m.

1.623

1.592

-31

-1,5

Ældre- og handicapinstitutioner

2.125

2.185

60

2,8

Kulturinstitutioner m.m.

4.318

4.540

222

5,1

18.959*

19.581

622

3,3

I alt
(- reduktion/ + stigning)

*Værdien adskiller sig fra Klimakommunerapport 2013 (17.134 ton CO2/år), fordi der i 2014 er færre bygninger med indberetningsfejl i Energy Key, og derfor færre taget ud af regnskabet i 2014. Derfor er der
sket en bygningsmæssig justering for 2013, for at kunne sammenligne de to års udledninger.

Af figur 4 fremgår det, at det i 2014 er alle bygningsområder, der har medvirket til stigning i CO2-udledningen, bortset fra administrationsbygningerne.
Figur 4
Udvikling i CO2-udledning i forhold til 2013
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Transport
En kommune har mange borgerrelaterede serviceydelser, 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 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 transporten er opgjort på
baggrund af hvor meget brændstof kommunen
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 to 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 kørsel i egen
bil, er baseret på det antal kørte kilometer, der er
blevet indberettet i forbindelse med udbetaling af
befordringsgodtgørelse. Der blev i 2014 udbetalt
kørselsgodtgørelse svarende til ca. 24 mio kr.
Som det fremgår af tabel 4 er CO2-udledningen fra kommunens kørsel øget med 1,4 %, som
primært skyldes mere kørsel i de ansattes egne
biler.

Tabel 4
Kommunal transport

CO2-udledning pr. område i 2013 og 2014

Område

2013
ton CO2/år

Kørsel i kommunens biler
Kørsel i ansattes egne biler
I alt
(- reduktion/ + stigning)
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5.682

2014
ton CO2/år
5.724

Udvikling ift. 2013
ton CO2/år

Udvikling
ift. 2013 %

42

0,7

842

891

49

5,9

6.524

6.615

91

1,4

Gadebelysning
Aalborg Kommune råder i dag over ca. 39.500 stk.
gadebelysningsarmaturer, og det samlede energiforbrug var før den begyndende udfasning af
kviksølvarmaturer på ca. 15 mio. kWh. Det energiforbrug, der er medtaget i denne rapport, dækker
de 39.500 stk. gadebelysningsarmaturer, og det
samlede energiforbrug er pr. 31.12.2014 opgjort til
12,6 mio. kWh.
I 2014 har Aalborg Kommune lavet renoveringer
og moderniseringer af 3.134 stk. armaturer. Dette
har medført en besparelse i energiforbruget på
774.352 kWh årligt.

Kviksølvarmaturer, der endnu ikke er udfaset, er
pr. 31.12.2014 opgjort til 3.021 stk. Udfasningen af
kviksølvarmaturer fortsætter jf. belysningsplanen,
og denne forventes afsluttet ved udgangen af 1.
kvartal 2016.
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 snedække, fordi gadelyset er
styret af dagslysmængden. Tallene er derfor blevet korrigeret herfor.

Tabel 5
Gadebelysning

CO2-udledning pr. område i 2012 og 2013

Område

2013
ton CO2/år

2014
ton CO2/år

Udvikling ift. 2013
ton CO2/år
-55

-0,9 %

5.961

5.906

-55

-0,9 %

Gadebelysning
I alt

5.961

5.906

Udvikling
ift. 2013 %

(- reduktion / + stigning)

Ved udskiftning af
kviksølvslamper
med LED lamper
opnås energibesparelser på op til
60 %.
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Samlet resultat for 2014
Tabel 6
Samlet resultat

CO2 udledning pr. område i 2013 og 2014

Område

2013
ton CO2/år

2014
ton CO2/år

622

3,3

Transport

6.524

6.615

91

1,4

Gadebelysning

5.961

5.906

-55

-0,9

31.444

32.102

658

2,1

Kommunale bygninger

I alt

18.959

19.581

Udvikling ift. 2013
ton CO2/år

Udvikling
ift. 2013 %

(- reduktion / + stigning)

Konklusion
Som det fremgår af tabel 6 er kommunens samlede CO2-udledning fra energiforbruget i kommunens bygninger, kommunens transport og
gadelyset øget med 2,1 % i 2014 i forhold til 2013.
Den væsentligste stigning ses i driften af de kommunale bygninger og her er det specielt dagsinstitutionerne og kulturinstitutionerne, der står for
den største stigning.
Årsagen til stigningen er vanskellig at identificere, idet energispare indsatsen har været den
samme i 2014, som de tidligere år. Stigningen er
mest markant på varme siden, som samlet set er
steget 7 % for de kommunale bygninger.

En gennemgang af de enkelte bygningers varmeforbrug viser, at der er tale om et forhøjet
forbrug i bestemte bygninger og dermed ikke er
tale om en generel stigning. Der vil blive kigget
nærmere på de pågældende bygningers energiforbrug og forbruget forventes normaliseret i
2015.
Varmeforbruget på kommunen skoler er steget
med 4% og her kan det ikke udelukkes at den nye
skolereform, har været medvirkende til at fjerne
fokus på energistyring i en periode.
Ser man på gennemsnittet af de opnåede CO2reduktionerne i perioden fra 2009 til 2014, overholdes kravet om 2% reduktion i hele perioden,
trods stigningen i 2014. Det fremgår af figur 5.

Figur 5
Udvikling i CO2-udledning i perioden 2009 - 2014
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Mål om 2 % reduktion
2009: -2,02 %
2010: -5,3 %
2011: -2,6 %
2012: -2,2 %
2013: -4,1 %
2014: 2,1 %

Handlingsplan 2015 og frem
Aalborg Byråd vedtog i december 2011 kommunens Klimastrategi 2012-2015, 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.

Konkrete initiativer,
der gennemføres i 2015

Der er fokus på Grøn IT og energieffektivitet ved
indkøb af IT-udstyr og drift af server rum, der
stilles krav om lavenergikrav (LE 2020) når kommunen bygger nyt og renoverer, planlægning af
energirenovering af alle kommunale bygninger
inden 2030 er i gang. Der gennemføres løbende
energiprojekter i kommunens bygninger. Indsatsen for at indføre energiledelse i alle kommunens
bygninger fortsætter med børnehaver og vuggestuer, samt Ældre- Handicapinstitutioner.
Der er i forbindelse med det kommunale budget
for årene 2014 afsat i omegnen af 0,6 mia. kr. til
renovering af de kommunale bygninger, hvoraf
energirenovering er et væsentligt og integreret
indsatsområde.

•

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. Embedskørsel i egen bil skal begrænses, i det omfang
kommunen kan tilbyde køretøjer med lavere CO2udledning, 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.

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ESCO samarbejde på 2 af kommunens skoler
fortsætter i 2015 (Ferslev og Vester Hassing
skoler).
Energiforbrug bliver en del af kommunens ledelsessystem, for synliggørelse og for at skabe øget incitament til energibesparelser.
Energiledelse i kommunens skoler udvides til
børn- og unge institutioner samt ældre- handicap institutioner.
Der arbejdes løbende på at effektivisere kommunens energistyringssystem, Energy-Key
Fortsat udskiftning af kviksølvlyskilder i gadebelysningen.
Undersøge muligheden for flådestyring af
kommunens bilflåde.
Der etableres el-ladestandere og indkøbes elbiler til den kommunale flåde.
Der gennemføres energiprojekter i to landsbyer med fokus på energibespareler og fælles
VE-løsninger.
Der etableres fælles indkøb af El til kommunens bygninger med fokus på grøn og billig el
Energiscreening af større byggesager tilbydes
private bygherrer i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
I september gennemføres Bæredygtighedsfestival 2015, for byens borgere med fokus på
energibesparelser.
Tilbud om virksomhedsbesøg og undervisningsmateriale vedr. klima og energi, til kommunens skoler udvikles løbende.
Der udarbejdes en bæredygtighedsmanual
for renovering og nybyggeri i Aalborg Kommune.
Planlægningen af en børnehave opført efter
bæredygtighedsstandarden DGNB påbegyndes.
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