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FORORD
Aalborg Kommune skal være en bæredygtig og SMART kommune,
der bygger på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Vi
skal tænke i cirkulær økonomi, hvor ressourcer udnyttes optimalt ved
at tænke i kredsløb og minimering af spild.
Byrådet har med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004 lagt de politiske rammer for en bæredygtig udvikling. Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategier, som udarbejdes hvert 4. år, omsætter rammerne til visioner og strategier.
Der er i Aalborg kommune opnået en lang række fremskridt på miljø- og naturområdet. CO2 udledningen er i perioden 1990 – 2012 reduceret med 25%, Limfjorden er blevet renere og kan nu bruges til
dyrkning af muslinger, økologi udgør 30% af kommunens madtilbud,
byggeriet bliver mere og mere bæredygtigt, den kollektive trafik styrkes og meget mere.

spektiver, der kan skabe økonomisk grøn vækst og social udvikling i
kommunen, bl.a. inden for uddannelse, beskæftigelse og sundhedsfremme.
Bæredygtighedsstrategien sætter rammerne for kommunens øvrige planlægning og myndighedsbehandling på miljø og naturområdet.
Strategien er udarbejdet og gennemføres i tæt samspil med kommuneplanen(Planstrategien) og implementeres primært via kommunens
eksisterende sektor- og handlingsplaner.
Bæredygtighedsstrategien omfatter alle kommunens fagforvaltninger, der alle har været aktivt involveret i at formulere strategien og
definere egne mål og handlinger til implementering i egen forvaltning.

Nyt for Bæredygtighedsstrategi 2016-20 er temaet borgerne og det
gode liv. Bæredygtighed og Grøn Omstilling handler meget om mennesker. Uden involvering og deltagelse af borgere, industri, foreninger
mv. vil den grønne omstilling ikke lykkes. Derfor oprettede byrådet for
et par år siden Center for Grøn Omstilling, som har til formål at skabe en grøn omstilling i partnerskab med kommunens interessenter.
Et godt eksempel på denne samskabelse er den årlige Bæredygtighedsfestival, den Grønne Agents arbejde og Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling.
Strategiens overskift, ”Sammen vil vi skabe et grønt, stærkt Aalborg
Kommune, hvor mennesker trives” dækker den brede definition af
bæredygtighed, nemlig det miljømæssige, det sociale og det økonomiske. Bæredygtighedsstrategien tager udgangspunkt i den miljømæssige grønne omstilling og inddrager sociale og økonomiske per-

Lasse P. N. Olsen
Rådmand
Miljø og Energiforvaltningen

3

INDLEDNING

Ta
ba
fb

Fu
nk
tio

En

kv dnu
an
tifi ikk
ce

va

og landbrug)

ning

Udnyttelse af lan
djor
(Urbanisering, sko
d
vfæld

t
re

d
van
kke
dri
af
ug
Br

ring
rsu
Fo

Nitrogen

vet
af ha

Fos
for

Udled
nærin ning a
gsst
offe f
r

4

End
nu
ikk
ek

rydning
Nedbzonlag
af o

Helt centralt for bæredygtighedsarbejdet er fremme af tiltag som bidrager til at reducere de største globale udfordringer. De områder,
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Bæredygtighedsstrategi 2016-20 følger temaerne fra den tidligere
Bæredygtighedsstrategi(2013-16) og er suppleret af temaet ”Borgerne og det gode liv” som sætter fokus på borgernes rolle og motivation for en bæredygtig og grøn omstilling.
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Bæredygtighedsstrategien er kommunens overordnede strategi for
Aalborg Kommunes miljø-, natur-, energi- og klimapolitik og skal sikre
sammenhæng og helhed til kommunens øvrige planlægning, herunder planstrategi, kommuneplan, erhvervsplan, SMART Aalborg, strategiplaner for vand, varme, spildevand og affald og energistrategi mv.
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Mindskelse af miljøbelastningen.
Fremme bæredygtig byudvikling og byomdannelse
Fremme biologisk mangfoldighed
Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet
Fremme et samspil mellem beslutninger vedr. miljø, trafik,
erhverv, sociale forhold, sundhed, uddannelse, kulturelle og
økonomiske forhold.

Klimaforandringer
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Med den industrielle revolution de seneste 100år har menneskers
aktivitet påvirket det globale miljø betydeligt. En gruppe anerkendte
forskere har forsøgt at identificere og kvantificere i alt 9 parametre
for det globale økosystem, hvilket fremgår af figuren.
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Gennem bæredygtighedsstrategien lever Aalborg Kommune op til
forpligtelserne for en bæredygtig udvikling jf. Aalborg Commitments
og planlovens bestemmelser om, at kommunerne hvert 4. år skal udarbejde lokale strategier for en bæredygtig udvikling, med følgende
formål:

hvor klodens ”planetary boundaries” er overskredet.
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Bæredygtighedsstrategi 2016-20 afløser Bæredygtighedsstrategi
2013-16, som byrådet vedtog i 2013. Bæredygtighedsstrategien har
haft stor betydning for den lokale indsats for en bæredygtig udvikling,
både som en integreret del af kommunens planlægning og forskellige
projekter, men også i form af konkrete bæredygtighedsaktiviteter i
kommunen, erhvervslivet og detailhandelen.

Udover sikkerhedsgrænsen (Høj risiko)
Indenfor sikkerhedsgrænsen (stigende risiko)
Under sikkerhedsgrænsen (ingen risiko)

Figur 1. Planetary Bounderies (2015)

Den grønne markering angiver tærskelværdierne for de 9 globale parametre, der ikke bør overskrides, hvis den nuværende balance i det
globale økosystem skal opretholdes. Den gule markering viser hvilke
parametre der med stor sandsynlighed er overskredet og den røde
markering viser hvilke parametre der med sikkerhed er overskredet.

For at kunne reducere det globale fodaftryk på naturen og klodens
ressourcer, er det nødvendigt med en omstilling til grønnere energi, til
mere effektiv produktion, til SMARTE og mindre ressourcekrævende
produkter og produktion og til bæredygtig brug og forvaltning af naturens ressourcer. En Grøn omstilling er relevant for alle og vi har alle
et personligt ansvar for at gøre en indsats, det gælder både industri,
landbrug, boligforeninger, borgere m.fl.

En central forudsætning for en bæredygtig omstilling er, at det sker i
sammenskabelse med borgerne og kommunens interessenter. Bære-
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Figur 2. Lineær økonomi.
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Via den grønne omstilling skal tabet af ressourcer stoppes ved at materialer og ressourcer holdes i lukkede kredsløb og får nye omløb, når
de optræder som affald. Vi skal væk fra den traditionelle økonomi
(lineære) hvor jordens ressourcer ender som affald når produkterne
er udtjente. Samtidigt skal den cirkulære materiale strøm, kobles til
nye forretningsmodeller, så der skabes en cirkulær økonomi, med bl.a.
fokus på til leje- og deleøkonomi.
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Den grønne omstilling kræver at vi har den rette viden om hvordan vi
kan leve bæredygtigt og at vi har robuste og ambitiøse strategier og
mål for en bæredygtig udvikling og planer der forankres og omsættes
til konkrete handlinger.
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Udfordringer med en bæredygtig anvendelse af jordens ressourcer,
tab af natur og biologiske mangfoldighed, klimaforandringerne og
miljøfremmede stoffers trussel mod miljø og sundhed vurderes at
være nogle af de centrale udfordringer i forhold til en bæredygtig udvikling i Danmark og således også i Aalborg Kommune.
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Som det fremgår af figuren overskrider 3 af 9 parametre med sikkerhed tærskelværdierne, det gælder tab af biologisk mangfoldighed og
forurening med kvælstof og fosfor. Klimaforandringerne og udnyttelsen af landjorden er højest sandsynligt overskredet.
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Figur 3. Cirkulær økonomi.
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dygtighedsstrategiens overskrift er: Sammen vil vi skabe en grøn og
stærk kommune, hvor borgerne trives. Grøn ved at vi nedsætte vores
økologiske fodaftryk og stærkt ved en økonomisk robusthed, og trivsel ved at borgerne får et godt liv.
Bæredygtig udvikling handler om både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Den sociale og økonomiske dimension adresseres i Bæredygtighedsstrategien via den miljømæssige og grønne
bæredygtighed. Når alle 3 dimensioner er til stede samtidigt er det
bæredygtigt. I Planstrategien arbejdes der med samme forståelsesramme og her beskrives fællesmængden som ”Guldet ligger i de integrerede løsninger”.
Strategien indeholder nye mål og handlinger for en bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune og samtidigt sikrer den at eksisterende mål
og igangværende indsatsområder fra tidligere bæredygtighedsstrategier og klimastrategier videreføres.
Strategien skaber rammerne for en bæredygtig omstilling i Aalborg
Kommune og udvikling af medborgerskab gennem inddragelse af
borgere, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
En undersøgelse fra Europakommissionen i 83 europæiske byer viser,
at indbyggerne i Aalborg er mest tilfredse med livet generelt. Samtidigt har Center for Lykkeforskning konkluderet i en nylig rapport under overskriften ”Du bliver lykkelig af at sortere dit affald”, at tilfredshed og lykkefølelse ofte hænger sammen med en grøn indstilling og
livsførelse.
Bæredygtighedsstrategien er medvirkende til at understøtte Aalborgs udvikling som en attraktiv kommune, hvor borgerne trives. Via
den grønne omstilling etableres fælleskaber og det at skabe resultater sammen med borgerne, er med til at sikre forankring og personligt
ejeskab til den grønne omstilling i Aalborg Kommune.

6

BÆREDYGTIGHEDSTEMAER
Bæredygtighedsstrategien indeholder kommunens overordnede
strategi på miljø, natur og klimaområdet og beskriver byrådets visioner, strategier, mål og strategiske fokusområder. De strategiske fokusområder er de områder Bæredygtighedsstrategien vil have særligt fokus på i perioden 2016-20.

Strategiens temaer tager udgangspunkt i miljøudfordringerne, samtidigt med at den sætter fokus på
uddannelse, sundhed og sociale tiltag, så der skabes merværdi og synergier mellem flere områder.

Bæredygtighedsstrategien handlingsdel (Bæredygtighedsplanen)
fastlægger de enkelte kommunale fagudvalgs egne handlinger og
mål for at fremme kommunens mål og strategier for en bæredygtig
udvikling. Bæredygtighedsplanen fremgår af et særskilt dokument,
som følger efter byrådets vedtagelse af Bæredygtighedsstrategien.
Planen bliver et dynamisk værktøj for kommunens fagudvalg, som justeres årligt og tilpasses budgetlægningen.

Strategien er målrettet følgende tværgående tematisering:
• Borgerne og det gode liv - om samskabelse,
brugerdreven innovation og deltagelse
• Bæredygtig byudvikling og mobilitet – om byfortætning, funktioner, byrum og trafik
• Bæredygtige bebyggelser – om byggeri, klima,
arkitektur og indeklima
• Bæredygtig forsyning - om energi, vand, affald
og gas
• Bæredygtig vækst og omstilling – om grønne
jobs og grønne kompetencer
• Miljø og klima – om økologi, klimatilpasning og
luftforurening
• Bæredygtige landskaber – om natur, biodiversitet og arealanvendelse

Figur 3. Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed
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STRATEGIER & STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
TEMA: BORGERNE OG DET GODE LIV

”Sammen gør vi det let at leve bæredygtigt i
Aalborg Kommune”
Visionen er at borgere, lokalsamfund, organisationer, virksomheder og ansatte i hele kommunen deltager aktivt i at skabe
grundlaget for en god og bæredygtig tilværelse.
UDFORDRINGER & POTENTIALER
En undersøgelse fra Europakommissionen i 83 europæiske byer viser,
at indbyggerne i Aalborg er mest tilfredse med livet generelt.
I undersøgelsen er der taget stilling til:
• Tilfredshed med byen i forhold til offentlig transport, sundhedssektor, uddannelsesmuligheder og kulturfaciliteter.
• Syn på byen i forhold til jobmuligheder, boliger, integration, sikkerhed og kommunal service.
• Tilfredshed med miljøforhold i byen i forhold til luft, støj, renlighed,
grønne områder, klimaforandringer.
• Tilfredshed med den personlige situation i forhold til, livet generelt, boligsituation, økonomi og beskæftigelse.
Aalborg ligger helt i top i den sidste kategori, hvor 72 pct. af aalborgenserne svarede, at de er meget tilfredse med deres tilværelse i Aalborg og 24 pct., at de er tilfredse.
For Aalborg by og Aalborg Kommune som helhed er det en udfordring, fortsat at være én af Europas lykkeligste lokalsamfund.
Aalborg kommune oplever vækst i såvel indbyggertal som arbejdsstyrke. Et mål er at sikre at denne vækst kommer alle dele af byen
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og alle befolkningsgrupper til gode. Det er derfor vigtigt at arbejde
med social bæredygtighed. Målet er at skabe rammerne for det gode
hverdagsliv for borgeren og herunder særlige indsatser for dem med
svære livsbetingelser.
Det ses som en forudsætning for borgernes tilfredshed og det moderne liv, at der gives mulighed for indflydelse på egen situation og
påvirkning af samfundslivet.
Gennem borgerinddragelse ligger muligheden for få indflydelse på
koncepter for fremtidige beslutninger og initiativer og herved sikre, at
borgernes ideer vinder praktisk fodfæste i samfundslivet. Borgernes
bidrag kan derved komme til at hjælpe med til en bæredygtig samfundsudvikling. Social bæredygtighed er en af forudsætningerne
for at opnå grøn omstilling. (FSU/BSU)
Borgernes motivation i den grønne omstilling er afgørende for at omstillingen lykkes. Adfærd er ikke så let at ændre. Det kræver en vedvarende indsats og informationer om hvorfor, det er vigtigt at gøre
tingene anderledes end man plejer. Personligt kendskab til og viden
om, hvordan man skal leve bæredygtigt er afgørende og hvis det så
samtidigt er sjovt og trendy er det en fordel.
Kommunen skal så vidt muligt bevæge sig fra ”regeladministration”
til facilitering af lokale processer og sammen med borgerne udvikle
kommunens tilbud og serviceydelser og den grønne omstilling.
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STRATEGI
Aalborg Kommune vil:
Gøre det let at leve bæredygtigt, ved at:
• at sikre at borgerne har adgang til bæredygtige og smarte løsninger, der fremmer bæredygtige valg.
• at hjælpe borgerne med deres ideer til grøn omstilling.
• styrke lokale fællesskabers beslutnings- og handlekraft i grøn omstilling.
Sammen med borgerne skabe de grønne løsninger, der understøtter
det bæredygtige liv, ved at:
• skabe grundlag for levedygtige grønne socialøkonomiske virksomheder.
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• arbejde med brugerdreven innovation og udvikling af produkter,
som understøtter SMART Aalborg.
• inddrage vores omverden i at skabe flere grønne jobs.
Fremme aktiv deltagelse som grundlag for en god og bæredygtig tilværelse, ved at:
• arbejde med borger/bruger inddragelse og samskabelse, hvor det
bedst understøtter konkrete behov.
• fremme netværksdannelse og involvere borgerne i grønne, skabende og udviklende aktiviteter i alle livsfaser.
• inddrage aktørerne i udvikling af bæredygtige og Smarte løsninger, der understøtter trivsel.

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
Aalborg Kommune vil sætte særlig fokus på:
1. Igangsætte kampagner om den grønne fortælling om at leve bæredygtigt, som viser det lette valg om den bæredygtige løsning.
2. Videreudvikle Bæredygtighedsfestivalen som platform og udstillingsvindue for borgere, netværk, virksomheder og kommunen
selv.
3. Matche de teknologiske og bæredygtige løsninger med borgernes
individuelle behov og inddrage borgerne i løsningerne.
4. Udvikle bevidsthed og viden om bæredygtig og smart udvikling –
SMART Aalborg
5. Understøtte workshops, kurser og andre arrangementer, hvor
kendskabet til bæredygtige tiltag og adfærd udbredes.

6. Udvikle og præsentere grønne livsformer og grønne livsvilkår via
den Grønne Agent.
7. Udvikle vores byer på en måde, som gør det let for borgerne
at træffe bæredygtige valg i hverdagen (BLU)
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TEMA: BÆREDYGTIG BYUDVIKLING OG MOBILITET
”Det at høre til et sted og have indflydelse på
eget liv giver livskvalitet og mening”
								
				 Planstrategi 2015

”Vi skaber mangfoldige, grønne og smarte byer,
som hænger sammen. ”
Visionen er at vores byer skal udvikles som levende fællesskaber med fokus på naturen som livsbetingelse. De store byer skal
fortættes og funktionsintegreres, og så skal det være let at
komme rundt med bus, bane, cykel eller til fods.
UDFORDRINGER & POTENTIALER
Byernes indretning spiller en stor rolle ift. at skabe den bæredygtige by. Spredte byer med større afstand mellem funktioner skaber et
større energiforbrug til nødvendig transport.
Fremskrivninger af biltrafikken i Aalborg viser at det daglige transportarbejde på vejnettet vil øges med ca. 400.000 km/dag frem mod
2025 med den forventede befolkningsudvikling, og at bilerne må forventes at tegne sig for 79% af stigningen.
Dette under forudsætning af at Aalborgensernes transportmønstre
fastholdes, som vi kender dem i dag. Et uændret billede vil både være
en udfordring for vejnettets kapacitet, for miljøbelastningen og for at
fastholde et attraktivt bymiljø i vores byer.
Øget satsning på kollektiv transport og stiforbindelser kan sammen
med fortætning og blanding af funktioner, såsom boliger, arbejdspladser, service og fritid, give plads til nye bykvaliteter, mindske transportbehovet og gøre bus, cykel og gang til mere attraktive transportvalg.
Ved at fortætte byer og forbedre forholdene for cykling og gang
kan der skabes mere liv i byen, men også folkesundheden vil forbedres som et resultat af mindre luftforurening og mere motion
(BF).
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Fortætning har også den fordel at den mindsker varmetabet fra byerne og er en vigtig forudsætning for en rentabel kollektiv varmeforsyning. Det kan også være væsentligt at affaldshåndtering og genbrug
kan organiseres effektivt.
Ved at byudvikle i form af fortætning frem for at byudvikle på ”bar
mark” mindsker vi belastningen af arealressourcen, og derved skabes
plads til naturen i det åbne land. Men også potentielt i byerne - for det
grønne har en stor betydning for menneskers trivsel og velvære.

”Fokus på samskabelse skal give plads til, at borgerne
selv kan bidrage til de gode løsninger. Kommunen skal
indgå i forskellige former for partnerskaber med åbenhed overfor nyt.”
						 Planstrategi 2015

Derfor skal naturen fremmes i byen ved at skabe plads til bynatur og
skabe større tilgængelighed til byens grønne strukturer, samtidig med
at byens fortættes.
Klimaforandringer vil i fremtiden betyde mere ekstreme og hyppigere
nedbør, hvilket byerne derfor må forberede sig på at kunne håndtere.
Ved at indtænke grønne og groede elementer i byen kan regnvand
og CO2 optages i planterne og samtidig skabe rekreativ livsværdi for
borgerne i byen.
Undersøgelser viser at effekterne af fortætning forbedres med stigende bystørrelser og sammenhæng med bæredygtige mobilitetsformer (cykel, gang, tog og bus). I Aalborg Kommune er fortætning
derfor mest interessant i Aalborg by – særligt i vækstaksen – og i de
centrale dele af kommunens 11 vækstbyer (Hals, Vester Hassing, Vodskov, Vestbjerg, Vadum, Storvorde, Klarup, Svenstrup, Godthåb, Frejlev og Nibe). I de mindre landsbyer er andre potentialer mere fremtrædende, her bør kvalitetsudvikling i lokalsamfundet være i centrum
med afsæt i det typisk stærke lokale medborgerskab.
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STRATEGI
Aalborg Kommune vil:
Udvikle de større byer indefra og ud, med blandede funktioner og
med plads til naturen, ved at:
• prioritere byfortætning med udgangspunkt i vækstaksen og det
kommende +BUS tracé
• udvikle byerne som natur – det groede og det byggede miljø, skal
ses som hinandens forudsætninger.
• udvikle bydele, oplandsbyer og landsbyer til at danne rammen
om et godt og trygt liv for alle aldersgrupper. (FSU/BSU)
Skabe en kommune hvor by og land hænger sammen for både borgere og erhvervsliv, ved at:
• understøtte SMART Aalborg ved at udvikle nye integrerede digitale og/eller fysiske løsninger, som forener bæredygtig vækst, trivsel
og grønne byer.
• udvikle byerne med sammenhængende net af stier, bane- og busforbindelser.
• involvere lokalsamfundet for fremme af tryghed og trivsel i
forbindelse med byudvikling og forebyggende arbejde i lokalområdet. (FSU/BSU)
Skabe en byudvikling med fokus på fællesskaber med sunde livsbetingelser, ved at:
• blande boligtyper, arbejdspladser, service og fritid i de enkelte bydele, oplandsbyer og landsbyer (FSU/BSU) så borgernes hverdag hænger sammen, og så vi øger den sociale sammenhængskraft og mindsker transportbehovet.
• udvikle socialt bæredygtige(FSU/BSU) bydele og landsbyer som
gode levesteder gennem lokale fælleskaber med det grønne/bæredygtige som kerne i fællesskabet.
• sikre at bydele, boligområder og landsbyer skal kunne tilbyde
gode og sunde livsvilkår for alle aldersgrupper. (FSU/BSU)

14

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
Aalborg Kommune vil sætte særlig fokus på:
8. Byudvikling og byfortætning i Aalborg og de 11 vækstbyer,
under hensyntagen til trivsel, mobilitet, bykvalitet og natur.
(BLU)
9. Frihed og fleksible rammer til kvalitetsudvikling i landsbyer
med afsæt i lokalt borgerengagement. (BLU)
10. Fremme etablering af en + BUS-rute fra Vestre Fjordpark til
Aalborg Universitetshospital.(BLU)
11. Fremme etablering af infrastruktur for bæredygtig transport
(biogas, el, brint og metanol).
12. Styrke og kvalificere byernes netværk af grønne og rekreative
forbindelser.
13. Fremme natur i byen som livsbetingelse for mennesker ved at
øge begrønning og tilgængelighed til rekreative muligheder
(træplantning, pladser, grønne tage, grøn struktur mv.)
14. Udvikle vores byrum som smukke og velfungerende rammer
for aktivitet og fællesskab. (BLU)
15. Involvere lokale fællesskaber i kommunen aktivt i samskabende
byudviklingsprocesser.
16. Involvere lokalsamfundet for fremme af tryghed og trivsel i
forbindelse med byudvikling. (FSU/BSU)
17. Fremme samkørsel- og deleordninger i bil og på cykel.
18. Udvikle transportknudepunkter som mødesteder med samlokalisering af butikker, service, aktiviteter og ophold.
19. Forbedre forholdene for cyklister, så det bliver mere attraktivt at
vælge cyklen, herunder øge antallet af cykelparkeringspladser og
fremme trafiksikkerheden for blandt andet cyklende skolebørn.
20.Udvikle et DGNB-baseret bæredygtighedsværktøj til brug i
planlægning og projektudvikling. (BLU)
21. Lave forsøg med DGNB-certificering af byområder i samarbejde
med private udviklere.
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Mål Bæredygtig Byudvikling og mobilitet
22. Anvende SMARTE teknologier i byudviklingen og skabe ”udstillingsvinduer” for SMARTE løsninger.
23. Fremme effektiv kollektiv trafik, herunder + BUS løsningen.
24. Fremme effektiv og bæredygtig godstransport via havn og jernbane.
25. Prioriterer at affald i Aalborg midtby placeres i nedgravede affaldssystemer.
26.Vi vil sikre at indsamling og mulighed for bortskaffelse af
affald i byens rum understøtter cirkulær økonomi. (MEU)
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• Antallet af børn, der bliver kørt til skole i bil skal inden 2020
reduceres til maksimalt 10% af børnene til skoler i byområder
og maksimalt 20% til skoler i landområder
• Antallet af cyklister i Aalborg Kommune skal øges med 10 %
inden 2020 ift. 2007, hvor cyklen stod for 15 % af turene.
• Cykeltrafikkens andel af den samlede transport skal i 2050
være fordoblet til 10 %
• Personbilstransportens andel skal i 2050 begrænses til at udgøre maksimalt 50% af den samlede transportarbejde
• Kollektiv transports andel af den samlede transport skal i 2050
være mindst 40%
• Fremme og dokumentere biodiversitet ved by- og boligudvikling

TEMA: BÆREDYGTIG BEBYGGELSE

”Vi skaber levende grønne byrum og bygger sunde bygninger, hvor mennesker trives.”
Visionen er at bygninger og udearealer skal designes som rammer om det gode liv. Vi vil udvikle gode helhedsløsninger ved at
samtænke vand-, energi- og ressourcehensyn, arkitektur, indeklima, funktionalitet, landskab og natur.
UDFORDRINGER & POTENTIALER
Byggeri og bygninger er ansvarlig for en stor del af vores samlede
energi- og ressourceforbrug dels i forbindelse med selve byggeriet
– dels i driften i form af opvarmning, elforbrug mv. Derfor er det afgørende, at vi sikrer en bæredygtig udvikling af byggeriet for at imødekomme de klima- og miljøudfordringer, vi står overfor, men også
en bæredygtig brug af bygningerne er vigtig. Bygninger skal være
multifunktionelle og skabe liv, så f.eks. skolebygningen ikke blot
står tom i weekender og aftentimer, men kan agere samlingspunkt for andre aktiviteter og fællesskaber (BF).
Kvaliteten af vores bygninger er også vigtig for Aalborg i et bredt perspektiv og afgørende for menneskers velbefindende. Samtidig har
bygninger ofte en levetid, der overgår alle andre produkter, vi omgiver os med. Og konsekvenserne af de valg, vi træffer i dag, er derfor
langtrækkende.
Intensionen må være at skabe en helhed, både i selve byggeriet, hvor
der skal sikres en passende balance mellem de miljømæssige, sociale
og økonomiske hensyn, men også med den sammenhæng som bygningen indgår i - byen og samfundet. I jagten på de bæredygtige løsninger er der mange eksempler på valg og løsninger, der umiddelbart
kan fremstå bæredygtige, men som i det fulde perspektiv ikke kan
betragtes som bæredygtige.
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Eksempelvis kan et ensidigt fokus på energibesparelser uden hensyntagen til indeklimaet resultere i ubalance mellem den miljømæssige
og den sociale kvalitet, og dermed samlet set resultere i en ikke bæredygtig løsning. Et andet eksempel er et unuanceret krav om at anvende lokalt producerede materialer for at minimere transporten uden at
se på den energi, der bruges til produktion af materialerne.
Hvis vi skal sikre bæredygtige bebyggelser skal der planlægges og besluttes ud fra et helhedsperspektiv, hvor der ikke kun stræbes efter
eksempelvis et lavt energiforbrug, en god økonomi eller et godt indeklima. I stedet skal vi stræbe efter en balance mellem miljømæssig
kvalitet (hensyn til natur, miljø, klima og ressourcer), social kvalitet
(hensyn til by kvalitet og menneskers trivsel) og økonomisk kvalitet
(balance mellem de samlede udgifter og byggeriets kvalitet).
Helhedsperspektivet handler også om at den landskabelige og bymæssige indpasning, bygnings- og byrumsudformningen og udviklingen af byen som natur tænkes sammen som et hele, der tilsammen
skaber velfungerende rammer for arbejde, oplevelser og hverdagsliv.
Især naturelementet og udviklingen af naturen og det grønne i og omkring bebyggelser bør prioriteres. Trivselsforskning viser, at oplevelse
af forbundenhed til naturen medfører højere grad af trivsel, mindre
stress, flere positive følelser og lyst til at passe på naturen. Grønne
omgivelser rummer således potentiale både for øget livskvalitet og
for at den enkelte animeres til bæredygtig adfærd i hverdagen.
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STRATEGI
Aalborg Kommune vil:
Designe bebyggelser, som gode helhedsløsninger, ved at afveje og
skabe synergi mellem forskellige bæredygtighedshensyn, ved at:
• bæredygtigheds- og energioptimere bebyggelsesplaner og byggerier tidligt i processen.
• vælge kompakthed, flersidig funktionalitet, indpasning i landskabet og sol/lysforhold.
• fremme det grønne i integrerede designløsninger, der tager hånd
om klimaudfordringer og skaber gode livsbetingelser.
• følge kravene i kommunens bæredygtigheds manual ved kommunalt byggeri og samtidigt inspirere private bygherrer til bæredygtigt byggeri.
• fremme udviklingen af den cirkulære by, hvor ressourcerne
recirkuleres igen og igen. (MEU)
Skabe inspirerende og langtidsholdbare bebyggelser med mulighed
for flere typer anvendelse, ved at:
• bygge med langtidsholdbart arkitektur, forny det nødvendige og
bevare det særlige, så vi sikrer mangfoldighed i byens dna mht.
æstetik, kulturarv og epoker.
• tilpasse byggeri til klimaforandringerne og indtænke klimasikring
som designparameter.
• udvikle og bygge smarte bæredygtige bygninger.
• styrke SMART Aalborg ved udvikling af den cirkulære by.
(MEU)
Sætte rammen om det gode liv, ved at udvikle grønne byrum og sunde bygninger, ved at:
• designe bygninger som rammer for funktionelle byrum og levende fællesskaber.
• disponere ganglinier, ankomstsituationer og cykelparkering, så
der skabes god sammenhæng til byens stisystem, kollektiv trafik
og urbane mødesteder.

”Attraktive by- og bomiljøer skabes ikke for borgerne men
sammen med borgerne”
Planstrategi 2015
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• designe udearealer så ønsket om liv og funktionalitet samtænkes
med parkeringsløsninger, stedtypisk beplantning og lokal afledning af regnvand (LAR løsninger).
STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
Aalborg Kommune vil sætte særlig fokus på:

Mål Bæredygtige bebyggelser:
• Kommunalt byggeri skal opføres efter kravene i kommunens
Bæredygtighedsmanual.
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27. Fremme brugerinvolvering i designprocesser af byggeri og basere design på viden om menneskers sociologi og vilkår for trivsel.
28. Fremme løsninger med lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger), der forener klimasikring med mere bynatur og bedre rekreative muligheder.
29. Indtænke multifunktionalitet ind ved design af udearealer og bebyggelser.
30. Energioptimering af kommunale bygninger gennem renovering
og energiledelse.
31. Tilbud til private bygherrer om energiscreening af deres byggeprojekt.
32. Fremme og dokumentere biodiversitet ved by- og boligudvikling.
33. Fokus på bæredygtig pleje af haver og grønne områder.
34. Fremme tryghed og sikkerhed ved færdsel i det offentlige rum.
35. Skabe rammerne for eksperimenterende boformer og for naboskab og delekultur ved at indrette bebyggelser, så man naturligt
møder sin nabo omkring fælles aktivitetsrum. (MEU)
36.Anvendelsen af ressourcer til byggeri og renovering samt
ressourcer fra nedrivninger skal understøtte regionale ressourceloops. (MEU)
37. Fremme af bæredygtige byggematerialer i byggeri og den efterfølgende drift skal indtænkes tidligt i designprocessen jf.
DGNB ved et tæt samarbejde med private bygherrer. (MEU)
38.Dialog med private bygherrer og boligselskaber med udgangspunkt i DGNB-baseret bæredygtighedsværktøj i forbindelse med større byggesager og lokalplaner. (BLU)

TEMA: BÆREDYGTIG FORSYNING

”Vi skal værne om og spare på jordens ressourcer og affald skal begrænses og håndteres i lukkede kredsløb. Drikkevand skal baseres på rent
og urenset grundvand.”
Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal ske
med brug af bedst tilgængelige teknologi.
UDFORDRINGER & POTENTIALER
En bæredygtig forsyning med energi, vand og bortskaffelse af spildevand og affald er helt fundamental i et moderne bæredygtigt samfund.
Energiforsyning spiller en afgørende rolle med hensyn til forsyningssikkerhed, et renere miljø og ikke mindst forebyggelse af klimaforandringer.
Udledningen af drivhusgasser (CO2, metan mv.) har hovedansvaret
for den globale opvarmning og de deraf afledte klimaforandringer.
Derfor er det nødvendigt at foretage en fortsat stærk indsats for at
reducere udledningen af drivhusgasser i forbindelse med energiforbrug, blandt andet ved at øge energispareindsatsen og anvende vedvarende energi og en energieffektiv teknologi.
Den teknologiske udvikling klarer næppe det hele. Det er vigtigt at
den enkelte borger i forbindelse med indkøb og forbrug tager medansvar for det ressourceforbrug og de effekter, der er afledt heraf. Det
er derfor vigtigt at borgerne informeres om sammenhængen mellem
forbrug og udledning af eksempelvis drivhusgasser.
I Aalborg Kommune har de seneste 25 år arbejdet målrettet med at
nedbringe energi- og ressourceforbruget. Udledningen af drivhus-
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gasser fra kommunen(geografisk) er siden 1990, reduceret med 25%
(2012) og ser man alene på energiforsyningen er det med 45%. Det er
sket gennem energibesparelser, energi effektiviseringer og overgang
til mere vedvarende energi. Målet er at Aalborg Kommune i 2050 skal
være uafhængig af fossile brændsler som kul, olie og gas. I stedet skal
der satses massivt på vind, biomasse og solenergi. Købet af Nordjyllandsværket er som led i en sådan omlægning, der kræver store og
langsigtede investeringer. Samtidigt vil omlægningen medføre betydelige muligheder for lokale virksomheder og skabelse af nye grønne
arbejdspladser.
Overgangen til en fossilfri fremtid kræver at energiforbruget næsten
halveres i 2050 i forhold til i dag, for at der er tilstrækkelige lokale
vedvarende energikilder til rådighed.
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I Aalborg Kommune er en bæredygtig vandforsyning ensbetydende
med, at drikkevand leveres direkte til borgerne på grundlag af rent
grundvand og at unødigt vandforbrug og vandspild undgås. Grundvandet i Aalborg Kommune er fra naturens hånd generelt dårligt beskyttet, fordi hovedparten af indvindingen foregår fra kalkmagasiner,
der ikke er beskyttede af sammenhængene lerlag, hvilket giver nitrat
og pesticider let vej til grundvandet.
Derfor udarbejdes indsatsplaner i sårbare indvindingsområder, der
beskriver hvordan grundvandet beskyttes ved skovrejsning, begrænset gødskning og brug af sprøjtegifte og braklægning mv.
Spildevand renses effektivt på kommunens 2 centrale renseanlæg inden udledning til Limfjorden og spildvandsslammet tørres og bruges

som brændsel og mineral hos Aalborg Portland. Regnvand håndteres både på overfladen vha. LAR-løsninger samt (BF) decentralt
med udledninger til nærmiljøet, i takt med at spildevand og regnvand
adskilles ved separatkloakering. Separatkloakering dækker ca. 70 %
af de kloakerede områder i kommunen og målet er 100% i år 2100.
Separatkloakering er medvirkende til at mindske udledningen af miljøfremmede stoffer til vandmiljøet og til at mindske risikoen for oversvømmelser med uhygiejnisk spildevand ved skybrud.

gå de går til spilde og giver anledning til forurening. Overskriften på
Aalborg kommunes nye affaldsplan ”Aalborg uden affald” vil lykkes,
når den cirkulære økonomi er fuldt implementeret. Det kræver viden
og teknologiske løsninger omkring sortering, genanvendelse og ikke
mindst design af nye produkter. Det kræver at borgere har de rette
kompetencer til at sortere affaldet, kommunerne har de rette indsamlingssystemer og at industrien har innovationskraft nok til at udvikle nye produkter og nyttiggøre affald i produkterne.

En grøn omstilling på affaldsområdet indebærer først og fremmest at
affaldsmængderne reduceres. Og når affaldet alligevel er opstået, at
bruge ressourcerne som byggesten i nye produkter. Det handler om
at minimere tabet af ressourcer ved at lukke materialestrømme og
ved til stadighed at cirkulere ressourcerne i nye produkter og und-

Cirkulær økonomi indebærer også nye forretningsmodeller, hvor der
er mere fokus på deleøkonomi, leje og leasing af produkter frem for
ejerskab og at der skabes grundlag for genbrugsbutikker og genbrugsbørser.
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STRATEGI
Aalborg Kommune vil:
Begrænse ressourceforbruget og basere vores forbrug på lukkede
kredsløb, ved at:
• nedbringe energiforbruget ved hjælp af energieffektiviseringer og
energibesparelser.
• øge andelen af vedvarende energi, herunder vindenergi, biomasse
og solenergi og indtænke geotermi i den mere langsigtede strategi.
• sikre et integreret energisystem, hvor affald-, varme-, mobilitet- og elsytem er sammenkoblet og danner grundlag for omstilling til fossilfri forsyning. (MEU)
• beskytte sårbare drikkevandsområder bedre mod forurening via
en aktiv indsats og beskytte kvaliteten af grundvand til drikkevandsforsyning ved skovrejsning, dyrkningsaftaler og friholdelse
for byudvikling.
• bruge drikkevand med omtanke for at sikre fremtidige drikkevandsressourcer.
• arbejde for øget affaldsforebyggelse og sikre korrekt affaldsbehandling med størst mulig genbrug og genanvendelse.
• se affald som en ressource der udnyttes optimalt og indgår i tankegangen om cirkulær økonomi.
• rense spildevand centralt og aflede regnvand decentralt, gerne
som gevinst for byens rum og naturen.
Sikre et stærkt økonomisk råderum ved at have høj forsyningssikkerhed og konkurrencedygtig bæredygtig forsyning, ved at:
• fjernvarme udgør den primære varmeforsyning i Aalborg Kommune.
• fremme samarbejdet med den private sektor om håndtering af
spilde- og regnvand med henblik på udvikling af erhvervspotentialer.
• Gøre det let og attraktivt for borgere og virksomheder at vælge de
bæredygtige løsninger, ved at:
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• styrke borgernes og erhvervslivets kompetencer om vedvarende
energi og energiforbrug.
• øge samarbejdet med vandværkerne om bæredygtig drift og
hvordan grundvandet beskyttes.
• styrke borgernes og erhvervslivets kompetencer om genbrug og
genanvendelse af affald og gøre det let at sortere og genanvende
affald.
STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
Aalborg Kommune vil sætte særlig fokus på:
Energi:
39. Opdatering af energistrategien med henblik på at sikre et effektivt, fleksibelt og fossilfrit energisystem.
40. Omstilling af den kommunale flåde af køretøjer til grøn energi og
drivmidler, som biogas, el, brint og metanol inkl. hybrid biler på
flere drivmidler, minimum 10% årligt(MEU).
41. Etablering af fjernkøling i Aalborg Øst til forsyning af sygehus og
kontorer.
42. Gennemførelse af informationskampagner med sigte på energibesparelser og omlægning til vedvarende energi i områder uden
for kollektiv energiforsyning.
43. Undervisning i energi og bæredygtighed i alle folkeskoler i kommunen bla. efter Grønt Flag / Grøn skole, og udvikles i samarbejde med faglærer. (MEU)
Drikkevand:
44. At informere om giftfrie haver og gårdspladser i sårbare vandindvindingsområder.
45.Vandværkerne deltager i grundvandssamarbejder jf. Vandforsyningsplan 2013-2024, som gennemfører indsatserne i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse (MEU).
46.At vandværkerne sikrer vandkvaliteten og forebygger forureningshændelser jf. Vandforsyningsplan 2013-2024) (MEU).

25

Mål Bæredygtig forsyning - Energi
47. At vandværker, der sælger mere end 17.000 m3 vand/år, gennemfører inspektion af eventuel rentvandstank (MEU).
48.At alle vandværker sikrer deres vandindvindingsanlæg mod
skybrud og stigende vandstand (MEU).
Affald:
49. Kildesortering af plast, metal og småt elektronik fra husholdninger
og etablering af sorteringsanlæg til effektiv sortering af plast og
metal.
50.Undersøge mulighederne for kildesortering og anvendelse af
den organiske fraktion af husholdningsaffald til biogas og implementere det når den rette teknologi er tilstede. (MEU).
51. Udvikling af affaldssystemer der gør det let for borgerne at sortere
rigtigt.
52. Fremme af kildesortering af affald – i alle typer boliger og i byens
offentlige rum.
Spildvand:
53. Fortsættelse af separatkloakeringen af fælleskloakerede områder jf. separatkloakeringsstrategien, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. I perioden frem til 2021 gennemføres
separatkloakeringen for ca. 1900 ejendomme i fælleskloakerede områder. (MEU)
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• Aalborg Kommune vil være fossilfri kommune senest i 2050.
• Vedvarende energi skal i 2030 udgøre 60 %, og i 2050 skal
den udgøre 100% af al energiforsyning.
• 2030 skal 30% af det samlede energiforbrug i Aalborg Kommune være dækket af energi baseret på lokale biomasse ressourcer.
• Senest i 2030 skal fjernvarme dække op til mere end 85 % af
varmeforsyningen i Aalborg Kommune.
• Vindmølleeffekten i Aalborg Kommune skal udgøre 80 % af
elforbruget i 2050.
• Senest i 2030 udgør varmepumper (evt. i kombination med
solvarme) den primære varmekilde i bygninger uden for de
kollektive forsyningsområder.
• Efter 2030 udgør geotermisk varme en andel af varmeleveringen i Aalborg Kommune.
• Andelen af energi fra biogasanlæg skal øges til 300 TJ i 2020.
• Udledningen af drivhusgasser fra Aalborg Kommune (geografisk) skal reduceres med 40 % i 2020 sammenlignet med
1990.
• Energiforbruget i de kommunale bygninger skal i gennemsnit
reduceres med minimum 2 % årligt frem mod 2020.
• Alle kommunale bygninger skal i 2030 være energirenoverede.
• Alle kommunale nybyggerier, tilbygninger og renoveringer
større end 500m2 skal energiscreenes for at identificere de
mest energieffektive løsninger.
• Alt kommunalt nybyggeri skal leve op til bygningsreglementets lavenergiklasse 2020.
• Ved nybyggeri af kommunale bygninger, skal minimum 10% af
bygningens samlede energibehov dækkes af lokalproduceret
vedvarende energi.

Mål Bæredygtig forsyning - Vand
• Vandværkerne skal arbejde for at mindske vandspild ved løbende at vedligeholde ledningsnettet, kontrollere målere, følge vandforbruget og informere forbrugerne om mulighederne for at spare på vandet.
Mål Bæredygtig Forsyning – Affald
• Der skal sikres en korrekt affaldsbehandling og størst mulig
genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse, så ressourcerne
udnyttes ud fra tankegangen om cirkulær økonomi.
• Mindst muligt affald skal deponeres.
• Informationsniveauet skal være målrettet og tidssvarende for
både borgere og virksomheder.
• Der opretholdes et tidssvarende uddannelsesmiljø for de forskellige målgrupper for at sikre bæredygtig adfærd.
• Der skal arbejdes for udsortering af affaldstyper til erstatning
af fossile brændsler.
• 50% af affaldsfraktioner af husholdningsaffald: organisk affald, papir-, glas-, plast-, metal- og træaffald skal indsamles til
genanvendelse inden 2022.
• 25% af haveaffaldet energiudnyttes ved forbrænding eller
bioforgasning i 2018.
• Cirkulær kredsløb/økonomi skal være bærende tankegang for ressourceudnyttrelsen.(MEF)
Mål Bæredygtig Forsyning – Spildevand og Regnvand
• Vision 2100 om 100% separat kloakering i 2100.
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TEMA: MILJØ OG KLIMA

”Sammen skaber vi sunde og rene omgivelser for
mennesker og dyr. ”
Visionen er at vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd, og
sammen finder vi potentialer i klimaudfordringerne.
UDFORDRINGER & POTENTIALER
Forudsætningen for at Aalborg Kommune er et godt sted at bo, er
at støj og luftforurening ikke udgør en sundhedsrisiko og ødelægger
vores natur. Dette betyder, at udledning af forurenende stoffer og
støj samt andre gener fra trafikken, virksomheder, landbrug m.v. som
minimum overholder gældende retningslinjer. Aalborg Kommune vil
gerne at kommunens erhverv når endnu længere end retningslinjerne
foreskriver og arbejder for at fremme og sikre en bæredygtig udvik-
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ling gennem netværk for bæredygtig erhvervsudvikling (NBE) og søsternetværket for landbrugsområdet (NBL). I netværkerne arbejdes
der mod en grøn omstilling, hvor miljø og bæredygtighed bliver en
konkurrenceparameter.
Det skal i langt højere grad fokuseres på at designe produkter med
tanker på hele produktets livcyklus. Vi skal have fokus på hele produktets levetid og de ressourcer, der indgår i produktion og drift. Bæredygtig levevis indebærer, at de produkter, vi bortskaffer som affald,
i videst mulig omfang indgår i byggested for fremtidens produkter.
Bæredygtighed og miljø angår også den almene borgers hverdag
og adfærd. Det er derfor vigtigt, at skolerne indgår som et led i at
uddanne fremtidens bæredygtige borgere (BF).

Det er madspild at smide mad ud, som kunne være spist af andre
mennesker. Der bruges mange ressourcer til at producere fødevarer
og produktionen kan påvirke miljøet. Ved at reducere madspild spares
der ikke blot penge, men også på jordens knappe ressourcer, og fx klimabelastningen reduceres. De penge der spares på madspild, kan fx
investeres i økologiske fødevarer. Økologiske fødevarer er produceret
uden brug af kunstgødning og pesticider, som påvirker miljøet.

Dette forudsætter en vandløbsvedligeholdelse, som bla. ses i ” Aalborg modellen ” der sikrer den frie vandgennemstrømning i alle vandløb. Samt udpegning af nye vådområder som et effektive middel til
at reducere næringsstofbelastningen af Limfjorden. I de vandløb som
i dag har problemer med afvandingen kan det være nødvendigt at
gennemgå alle udledninger og stille krav til yderligere reduktion af
den udledte vandmængde.

I forbindelse med implementering af vandplanerne skal Aalborg
Kommune sikre, at vandløbene overholder kravene om god økologisk tilstand. Dette betyder, at planlægning af vandløbsrestaurering
fremover skal være baseret på klimaforandringerne fremtidige vandmængder og vandkredsløb.

Med udsigten til mere regn, stigende grundvand og havvand i fremtiden vil Aalborg Kommune arbejde aktivt for en fremtidig håndtering
af vand. For at minimere påvirkningen skal regnvand fjernes fra kloakken og i stedet skal regnvand håndteres lokalt. Herved vil der komme
færre overbelastninger af kloaksystemet og færre udledninger med
opspædet spildevand til vandmiljøet.
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Ved en lokal håndtering af regnvand sker der en rensning og forsinkelse af regnvandet inden det evt. tilledes et vandløb eller benyttes som rekreativt element i byen. Lokal afledning af regnvand kan
være grønne tage, minimering af befæstelsen, vandgennemtrængelige belægninger, grøfter, regnbede og regnvandsøer jf. kommunens
LAR-metodekatalog.
STRATEGI
Aalborg Kommune vil:
Mindske miljø- og klimabelastningen i omgivelserne og i produkter,
ved at:
• skabe en kommune, hvor støj og luftforurening ikke udgør en
sundhedsrisiko eller ødelægger naturen.
• fremme en god økologisk tilstand i alle vandmiljøer og reducere
udledningen af miljøfremmede stoffer.
• øge andelen af økologiske fødevarer, der produceres i kommunen.
• bistå industrien med at producere med færre ressourcer og lave
produkter der holder og kan genbruges.
Gøre kommunen klimarobust og benytte miljø- og klimaudfordringerne til at skabe vækst og til at styrke grønne virksomheder, ved at:
• følge klimaforandringerne og gennemføre konsekvensvurderinger
mindst hvert 4. år med henblik på opdatering af nødvendige tiltag
omkring forebyggelse og tilpasning.
• forebygge at klimaforandringerne i form af oversvømmelser ikke
skader bygninger, veje, jernbaner mv.
• udnytte klimaforandringerne i form af oversvømmelser til at skabe
mere natur i respekt for naturens dynamik.
• arbejde for at miljø og bæredygtighed bliver en konkurrence parameter for alle virksomheder i kommunen.
Tilskynde til miljøbevidsthed og bæredygtig adfærd hele livet – fra
barn til ældre, ved at:
• fremme samarbejdet med grundejere og den private sektor om
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håndtering af regnvand.
• gennemføre kampagner, der engagerer borgerne i grøn omstilling
og bæredygtig adfærd.
• engagere de unge i miljø, klima og bæredygtig adfærd og inddrage
skoler og uddannelsesinstitutioner i den grønne omstilling.

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
Aalborg Kommune vil sætte særlig fokus på:
65. Fremme cirkulær økonomi mellem virksomheder, hvor ressourcer
fra en virksomhed udnyttes i en anden.
66. Reducere madspildet i den kommunale madproduktion.
67. Fremme produktion af lokale økologiske fødevarer ved at efterspørge økologiske produkter i det kommunale indkøb.
68.Stillingtagen til klimaudfordringerne i de 6 særligt oversvømmelsestruede områder jf. Klimastrategi 2012-15 og udarbejde en klimarisikostyringsplan.
69.Klimasikring af nye bebyggelser i oversvømmelsestruede områder. (BLU)
70. Motivere grundejere til at minimere befæstede arealer og så vidt
muligt nedsive regnvand på egen grund.
71. Bruge kampagner og skoler til at engagere borgere og unge i
bæredygtig adfærd (BF).
72. Udarbejde helhedsplaner for de væsentligste vandløbssystemer. (MEU)
73. Benytte cirkulær økonomi og genbrug i et lokalt bytte-perspektiv,
som platform for lokale fællesskaber – herunder i hendøende hovedgader / forstadscentre.
74. Sikre at plast ikke indgår i organisk affald og at restproduktet
fra behandling i biogasanlæg ikke indeholder mikroplast.
(MEU)
75. Åbning af Østerå gennem byen. (BLU)

Mål Miljø og Klima
• Andelen af økologiske fødevarer anvendt i kommunens
storkøkkener, kantiner og institutioner skal udgøre 60 %
(vægt) inden 2020. (ÆHU godkendte ikke målet på mødet d.
25/05)

• 85 % af alle vandløb skal have målopfyldelse.
• Kvælstofudledningen fra landbruget skal reduceres med ca.
450 tons til Limfjorden frem mod 2021.
• 25 % af alle virksomheder i Aalborg Kommune skal være med
i NBE.
• Der skal initieres 3 nye projekter hvert år om industriel symbiose.
• Forureningen af tungmetaller og miljøfremmede stoffer til
natur og miljø skal senest i 2018 være faldende.
• Håndtere regnvandet i alle byudviklings- og anlægsprojekter,
så det tager højde for klimaforandringerne og samtidigt bidrager til at forøge biodiversiteten eller understøtter andre
bæredygtighedstemaer.
• Regnvand skal som udgangspunkt bortledes lokalt og gerne som gevinst for byens rum, under hensyntagen til grundvandsressourcen.
• Gennemføre konsekvensvurderinger af klimaændringer som
minimum opdateres hvert 4. år, med henblik på nødvendige
tiltag omkring forebyggelse og tilpasning indarbejdes i relevante planer.
• Ingen vandområder med høj målsætning er belastet af spildevand efter 2022 og spildevandsrensningen i det åbne land
skal være gennemført senest i 2017.
• Udledningen af N og P til Limfjorden fra oplandet og byerne årligt reduceres fra 2016 via såvel miljøkrav som frivillige
samarbejder med landbruget og industrien.
• Udledninger af overfladevand i forbindelse med kraftig nedbør skal ske til robuste områder, hvor vandet ikke giver anledning til øget miljø- og naturbelastning.
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TEMA: BÆREDYGTIG VÆKST OG OMSTILLING

”Grøn vækst og grønne arbejdspladser skal udvikle den attraktive og konkurrencedygtige kommune.”
Visionen er sammen at skabe en grøn omstilling i erhvervslivet
og sikre lokal arbejdskraft med bæredygtige kompetencer.

UDFORDRINGER & POTENTIALER
Verden står overfor finansielle og klimamæssige udfordringer og en
stadigt stigende globalisering. Dette resulterer i et behov for innovation og nytænkning hos virksomhederne og samfundet generelt, hvor
Grøn Vækst og bedre ressourceudnyttelse kan være løsningen herpå.
En grøn omstilling kan have positiv indvirkning på fx klima, natur og
sundhed, hvilket medvirker til både økonomiske, men især også samfundsmæssige gevinster på kort såvel som lang sigt.
I Danmark spås en grøn omlægning af energisystemet at kunne give
7.000-8.000 nye arbejdspladser årligt. Dette skal Aalborg Kommune
ikke stå uden for, og som en erhvervsvenlig kommune er det derfor
vigtigt at understøtte en grøn omstilling af energisystemet såvel som
eksisterende virksomheder og dermed sikre en bæredygtig udvikling.
Derfor bør det sikres, at grønne jobs indgår som en naturlig og central
del af private virksomheders forretningsstrategier.
Den grønne omstilling af virksomheder kan ske på flere niveauer og
dækker over alt lige fra mindre lavpraktiske optimeringer, nye bæredygtige indkøbsprincipper til større omlægninger af fx godstransportsystemet. Den grønne omstilling bør udnyttes som en konkurrence
fordel og vil for langt de fleste erhverv være en win-win situation.
Både det private og det offentlige erhverv bør være motiverede og
engagerede i en grøn omstilling. Ved at indtænke bæredygtighed i
Aalborg Kommunes drift og indkøb skal kommunen motivere til en
grøn og bæredygtig udvikling - også i det private. Cirkulær økonomi
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bør være grundstenen i Aalborg Kommunes forretningsmodel, hvor
ny teknologi og bæredygtige løsninger bør lede vejen til grøn vækst
og bæredygtigt erhverv, hvor også Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) bør ses som en del af løsningen.
Også den menneskelige vinkel bør være med i erhvervsudviklingen.
Jobcentre må sikre arbejdskraft med bæredygtige kompetencer og
antallet af bæredygtige socioøkonomiske virksomheder bør øges.
Grøn Vækst bør ses som et fælles projekt for virksomheder, kommunen, offentlige institutioner såsom skoler, vidensinstitutioner og den
almene borger for at skabe en grøn og sund omstilling. Kommunen vil
derfor inddrage omverdenen (borgere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner) i at skabe flere grønne jobs.
Hvis Aalborg Kommune skal opnå en grøn omstilling er optimal udnyttelses af kommunens ressourcer og potentialer samt en omlægning
af energisektoren helt central. Genanvendelse og vugge-til-vugge
princippet bør være fundamentet til ressourceforbrug og skal danne
selve kernen i en grøn erhvervsomstilling.
Hertil er det nødvendigt at gøre sig klart, hvilke muligheder kommunens erhvervsstruktur bringer. Aalborg Kommune har fx både mange
forskellige industrivirksomheder og et betydelig antal landbrug, hvilket rummer et potentiale i forhold til teknologiudvikling, biomasse og
energieffektivitet, grundvandsbeskyttelse, produktion og aftagning af
biogas samt økologi.
Ved at understøtte og motivere til en fælles grøn indsats kan Aalborg
Kommune gå forrest i omstillingen til bæredygtig og cirkulær økonomi.
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STRATEGI
Aalborg Kommune vil:
Skabe vækst ved grøn omstilling, der er baseret på bæredygtigt ressourceforbrug og cirkulær økonomi, ved at:
• sikre at bæredygtig udvikling og grønne jobs indgår centralt i private virksomheders forretningsstrategier.
• påvirke markedet i en mere grøn retning ved som offentlig indkøber at stille krav om og efterspørge mere grønne produkter og
ydelser.
• købe teknologiske og bæredygtige løsninger og udvikle SMART
Aalborg.
Udvikle Aalborg som en attraktiv og konkurrencedygtig kommune
gennem Grøn vækst og grønne arbejdspladser, ved at:
• understøtte en grøn omstilling af produktionsvirksomheder baseret på cirkulær økonomi.
• understøtte udviklingen i energi-, IKT-, bygge- og logistikbranchen,
som alle er centrale for at skabe bæredygtig vækst og omstilling.
• understøtte iværksætteri og nye forretningsideer inden for bæredygtig produktion og grøn omstilling.
• inddrage erhvervslivet og videns institutionerne i SMART Aalborg.
• fremme samarbejdet om genanvendelse af affald med henblik på
at udnytte lokale erhvervspotentialer og initiere beskæftigelsesprojekter og regionale ressourceloops (MEU).
Give alle mulighed for at opnå bæredygtige kompetencer, der bidrager til lokale arbejdspladser, ved at:
• understøtte virksomheders adgang til lokal arbejdskraft med bæredygtige kompetencer.
• understøtte væksten i antallet af bæredygtige socialøkonomiske
virksomheder.
• udnytte teknologien i en styrkelse af velfærden.
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STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
Aalborg Kommune vil sætte særlig fokus på:

Mål Bæredygtig Vækst og Omstilling

54. I samarbejde med Hjørring kommune vedtage fælles bæredygtig
indkøbspolitik, som understøtter udviklingen af nye forretningsmodeller baseret på cirkulær økonomi.
55. Udvikle Grøn Butik konceptet i samarbejde med Aalborg City, med
fokus på bæredygtige produkter og ydelser i detailhandlen samt
citylogistik (BLU)
56. Udvikle SMARTe og bæredygtige løsninger, baseret på ”Internet
of things”.
57. Videreudvikle af House of Energy, for at skabe vækst og arbejdspladser i energibranchen.
58. Skabe aktiviteter om bæredygtighed i folkeskolerne, for at understøtte fremtidens arbejdskraft.
59. Styrke Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling(NBE) med projekter, der skaber flere grønne arbejdspladser og understøtter
cirkulær økonomi. (MEU)
60. Udvikle NBE Byg og styrke byggeerhvervets konkurrence evne inden for bæredygtigt byggeri.
61. Igangsætte og udvikle NBE Natur (grønne udviklingsplaner) for at
skabe en bæredygtig landbrugsproduktion og derigennem styrke
landbrugets konkurrenceevne.
62. Tilbyde små og mellemstore virksomheder (SMVér) kvalificeret
arbejdskraft med bæredygtige kompetencer til grøn omstilling.
63. Styrke samarbejdet med erhvervslivet, jobcenteret, folkeskoler og
uddannelses institutioner for at øge bæredygtigheds kompetencer.
64. Have fokus på opkvalificering af ledige med bæredygtige kompetencer via Det Grønne Rejsehold.

• Alle produkter indkøbt af Aalborg Kommune skal opfylde
minimumskravene til miljø, arbejdsmiljø og sociale klausuler
og skal løbende opdateres ved nye udbud.
• Ved indkøb af energiforbrugende produkter og ydelser vil
Aalborg Kommune vælge de mest energieffektive set i forhold til prisen ud fra et total økonomisk perspektiv.
• Der skal skabes 2.500 flere jobs i den grønne sektor inden år 2020 (BF).

”Vækst skal skabe kvalitet”
Planstrategi 2015
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TEMA: BÆREDYGTIGE LANDSKABER

”Vi beskytter naturen, så livsbetingelserne for
dyr og planter styrkes og skaber rekreative oplevelsesmuligheder i naturen.”
Visionen er at landskabet skal danne ramme om naturen, produktion og oplevelsesmuligheder i gensidig harmoni.
UDFORDRINGER & POTENTIALER
Den globale befolkningstilvækst sætter verdens natur- og vandområder under pres, med tab af naturområder og forarmelse af artsrigdom til følge. I Danmark gør intensiv udnyttelse af landskabet gennem
dræning og arealopdykning, næringsstoftilførsel og brug af pesticider
i agerlandet, samt arealinddragelse til byer og veje at naturen er brudt
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op i små usammenhængende enheder. Dette gælder også for Aalborg Kommune.
Den spredte natur forringer dyr og planters overlevelsesmuligheder.
Derfor er det vigtigt at sikre større sammenhængende vand- og naturområder, herunder skove. Biodiversitet i naturen i det åbne land, i
byerne og i private haver er et fokusområde.
Vandløbene er en vigtig del af den danske natur, og klimaændringerne
vil medføre øget pres på disse. Det vil få vidtrækkende konsekvenser

på en lang række områder såsom vandkvalitet, arealanvendelse, biodiversitet, grødeskæring, beskyttet naturtyper m.v. Derfor vil Aalborg
Kommune have fokus på vandkredsløbet i søer og vandløb og deres
dynamik, samt den biologisk mangfoldighed, der hænger sammen
hermed.
Naturen inspirerer os og giver mulighed for rekreation. Derfor er nærhed til vand og grønne områder vigtig for vores trivsel og sundhed.
Kvaliteten af naturområder kan understøttes gennem f.eks. naturpleje, strategiske overvejelser, udlæg af dyrkningsfrie bræmmer og bæ-

redygtigt landbrug koblet med grønomstilling, herunder omlægning
til økologi.
Vi skal værne om den natur, vi har i Aalborg Kommune, også de skove
og den natur samt de arter, der ikke er beskyttede f.eks. læhegn, mindre biotoper og skove samt bier og andre insekter. Vi skal værne om
hjemmehørende arter og skabe ny natur og nye skove.
Naturen har stor værdi. Værdisætning af naturen f.eks. ved økoserviceindikatorer vil fremadrettet være en prioriteret opgave i Aalborg
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Kommune for at synliggøre og sikre de værdier, som naturen udgør.
Vi skal brande og udarbejde informationer om den væsentlige natur
og kulturhistorie målrette kommunens egne borgere og turister. Der
skal etableres cykel- og mountainbikeruter i naturen.
I Aalborg Kommune skal agerlandet anvendes til at dyrke lokale fødevareprodukter, herunder økologisk, og der skal reserveres arealer til
vedvarende energianlæg. Aalborg Kommune vil prioritere arealer i det
åbne land til biogasanlæg, solenergianlæg og vindmøller. Ved placering af anlæggene, skal der være en afvejning af potentielle interessekonflikt i forhold til landskaber, natur og rekreative interesser, og hvis
muligt at gøre det til oplevelsescenter.
Grøn-blå struktur udgør i Aalborg Kommune en sammenhæng for natur, miljø og friluftsliv.
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STRATEGI
Aalborg Kommune vil:
Beskytte naturen, så livsbetingelser for dyr og planter styrkes, ved at:
• værne om hjemmehørende/naturligt forekommende dyr og planter.
• skabe ny natur i sammenhæng med eksisterende natur og skabe sammenhængende forbindelser mellem naturen i byen og det
åbne land.
• Beskytte og styrke naturindholdet i områder omfattet af
grøn-blå struktur. (MEU)
Skabe balance mellem produktion, fritid og turisme i landskabet, ved
at:
• sikre en bæredygtig benyttelse af landskabet.
• muliggøre udvikling af attraktive naturoplevelser, som kan bidrage
til kommunens oplevelsesøkonomi.
Skabe rekreative oplevelsesmuligheder i samspil med naturen, ved at:
• skabe rammerne for oplevelser i naturen, herunder i skoven og
ved kysten.
• skabe mere viden i befolkningen om natur og kulturhistorie.
• fortsat at udvikle sammenhængende landskaber, skove natur og
vådområder til at fremme kvalitetsrigt natur og friluftsliv i by og
på land.
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STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
Aalborg Kommune vil sætte særlig fokus på:
76. Vandkredsløbet, herunder søer og vandløb og deres dynamik og
biologisk mangfoldighed – herunder bilag IV-arter.
77. At bevare skove og etablere nye skove.
78.Aktiv jordpulje til skovrejsning og naturgenopretning. (BLU)
79. Naturgenopretning i Lille Vildmose, Østerå Sø, Egholm mv.
(BLU)
80.Øget viden om diffus forurening af naturen med miljøfremmede
stoffer og næringsstoffer.
81. Fremme recirkulering af næringsstoffer.
82. Fremme lokal fødevareproduktion og sikre en sammenhæng i
form af ”jord til bord” tankegangen.
83. Tage hensyn til landskaber ved udpegning af arealer til vedvarende
energianlæg, herunder flere områder til vindmølleparker.
84. Fremme cyklisme i det åbne land, herunder flere cykelstier i naturen og mountainbike ruter på egnede arealer.
85. Mere information om naturoplevelser målrettet turisme.
86.Anvende kommunale arealer og opfordre private grundejere til
dyrkning af økologiske produkter(landshare) og etablering af sociale fælleskaber omkring kredsløbstankegangen (have til mave).
87. Naturnær og bæredygtig drift af skove og naturområder
(BLU)
88. Nedrivning af forfaldne huse. (BLU)
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Mål Bæredygtige Landskaber
• Kommunens areal med skov og vådområder skal fordobles
inden 2030 på en sådan måde, at grundlaget for udvikling af
størst mulig biodiversitet er tilstede.
• Kommunens andel af skov skal fordobles til 12 % af kommunens samlede areal i løbet af en trægeneration (80 år).
• Der skal inden 2020 udtages 10.000 ha lavbundsjorder med
højt kulstofindhold.

IMPLEMENTERING AF STRATEGIEN
Bæredygtighedsstrategi 2016-20 angiver bæredygtigheds visioner og
strategier, samt strategiske fokusområder, som angiver de indsatsområder, der er særligt prioriteret i de kommende 4 år.
Strategien er fælles for Aalborg Kommune og går derfor på tværs af
alle kommunale sektorer og skal implementeres og indtænkes bredt
i forbindelse med:
•
•
•
•
•

Sektorplaner / handlingsplaner
Budgetter
Administrative procedurer, opgaver og projekter
Indkøbspolitik
Kommunikation og formidling.

I forlængelse af byrådets vedtagelse af Bæredygtighedsstrategi 201620, vedtager de enkelte fagudvalg handlingsplaner for implementering af Bæredygtighedsstrategien. Handlingsplanerne evalueres og
justeres i fagudvalgene én gang om året, således at de kan indgår i de
enkelte års budgetlægning i forvaltningerne. Alle forvaltninger forventes at have første generation handlingsplan klar senest i foråret 2017
og herefter i 2018 og 2019.
For at sikre implementeringen af Bæredygtighedsstrategien, vil der
ved den politiske behandling af revisioner eller vedtagelse af nye sektor- og handlingsplaner blive redegjort for, hvordan Bæredygtighedsstrategiens strategiske fokusområder er indtænkt og forsøgt fremmet i de enkelte planer.
Som opfølgning på Bæredygtighedsstrategien vil der blive udarbejdet
en samlet årlig status på strategiens implementering til byrådets orientering. Hver fagforvaltning udarbejder egen statusrapport på egen
handlinger og mål, som indgår i den samlede afrapportering.
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AALBORG COMMITMENTS FORPLIGTER
Med Aalborg Commitments forpligter Aalborg Kommune sig til at arbejde for og tage ansvar for en lokal bæredygtig udvikling. Aalborg
Kommune er forpligtet til at fastlægge egne mål og indsatser inden
for Aalborg Commitments 10 temaer, der dækker miljømæssig, social
og økonomisk bæredygtighed.
Med Bæredygtighedsstrategierne lever Aalborg Kommune op til forpligtigelserne i Aalborg Commitments.

3. Naturlige fælles goder
Vi er forpligtede til fuldt ud at påtage os vort ansvar for at beskytte, bevare og sikre ligelig adgang til naturlige fælles goder.
4. Ansvarligt forbrug og ansvarlig livsstil
Vi er forpligtede til at indføre og fremme en fornuftig og effektiv
brug af ressourcer og at opfordre til bæredygtigt forbrug og produktion.

Aalborg Commitments blev senest diskuteret i europæisk sammenhæng på konferencen for bæredygtige byer (European Conference
on Sustainable Cities and Towns) i Bilbao i maj måned 2016, hvor Aalborg Kommune deltog med en delegation med borgmester Thomas
Kastrup-Larsen i spidsen. Konferencen i Bilbao var den 8. konference
i rækken af europæiske konferencer om Bæredygtige byer, hvor flere hundrede borgmestre fra europæiske kommuner mødes med det
fælles udgangspunkt, at de har tilsluttet sig Aalborg Commitments.

5. Planlægning og design
Vi er forpligtede til at byplanlægningen skal være til gavn for alle
og spille en strategisk rolle i behandlingen af miljømæssige, sociale, økonomiske, sundhedsmæssige og kulturelle emner.

Som et af resultaterne fra Bilbao konferencen blev Bilbao-deklarationen vedtaget, og den understreger vigtigheden af at kommuner
spiller en aktiv rolle for en lokal bæredygtig udvikling. Bilbao-deklarationen opfordrer byer og kommuner til at sprede deres gode erfaringer, projekter og resultater på European Sustainable Cities Platform,
www.sustainablecities.eu, som administreres af Aalborg Kommune.

7. Lokal handling for sundhed
Vi er forpligtede til at beskytte og fremme sundheden og velværet
hos vore borgere.

AALBORG COMMITMENTS 10 TEMAER
1. Styring & Ledelse
Vi er forpligtede til at øge dynamikken i beslutningsprocessen
gennem et øget nærdemokrati.
2. Lokal ledelse for bæredygtighed
Vi er forpligtede til at implementere effektive ledelsesrutiner, fra
formulering over implementering til evaluering.

6. Bedre mobilitet, mindre trafik
Vi anerkender sammenhængen mellem transport, sundhed og
miljø og er forpligtede til seriøst at fremme bæredygtige valg af
transportformer.

8. Levende og bæredygtig lokal økonomi
Vi er forpligtede til at skabe og sikre en levende lokal økonomi, der
giver adgang til arbejdspladser uden at skade miljøet.
9. Social lighed og retfærdighed
Vi er forpligtede til at sikre rummelige og støttende fællesskaber.
10. Fra lokal til global
Vi er forpligtede til at påtage os vort globale ansvar for fred, retfærdighed, lighed, bæredygtig udvikling og beskyttelse af klimaet.
På vegne af Aalborg Byråd underskrev Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Commitments den 11. juni 2004.

43

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigborg Brygge 5		
Tlf.: 9931 1939		
www.aalborgkommune.dk
9400 Nørresundby						aalborg@aalborg.dk
44

