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  Som en naturlig del af forenin-
gens holdning til miljø, har vi 
valgt at lade denne tryksag 
svanemærke. 

  Svanemærket garanterer, at 
papiret, trykfarverne m.v. lever 
op til skrappe miljøkrav. Des-
uden kan tryksagen indgå i 
genbrug efter brug.
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Midt i den dybeste finanskrise siden 2. ver-
denskrig er der fuld gang i globale og lokale 
forberedelser for at møde klimaudfordringen. 
For ligesom der er sket en nedsmeltning af 
verdensfinanserne sker der en nedsmeltning 
af de globale ismasser. En nedsmeltning der 
vil resultere i en vandstandsstigning på en 
halv meter i løbet af de kommende hundrede 
år, ifølge nogle ekspertudsagn. Ifølge andre 
eksperter vil en sådan vandstandsstigning 
indtræffe før. Imens følges afsmeltningen 
af især Grønlands og polernes ismasser på 
videnskabelig vis til lands, til vands og fra luf-
ten og meldingerne er, at isen forsvinder i en 
hurtigere takt end beregnet/forventet.

Meget står og falder med klimaets udvik-
ling, så der er for længst blæst til både global 
og lokal kamp mod drivhuseffekten, som kli-
maudviklingen også er blevet kaldt. 

Det næste store skridt i den kamp er som 
bekendt afholdelsen af det store klimatop-
møde i København til december. Verden vil 
finde Danmark godt forberedt på ikke alene 
at gennemføre topmødet med succes, men 
også på, og nok så vigtigt, at bidrage substan-
tielt til de beslutninger og det program der, 
som et resultat af topmødet, skal sættes i 
værk lokalt over hele vores blå klode.

Med til forberedelserne hører, foruden et 
nyoprettet klimaministerium, at der i Dan-
mark er udpeget 6 energibyer der kan kaldes 
foregangsbyer på miljø- og klimaområdet.

6 kommuner der alle planlægger efter vedtag-
ne og ambitiøse miljøhandlings- og klimapla-
ner for at nedsætte CO2 udledningen gen-
nem blandt andet reduktion af energiforbru-
get til transport, til fremstilling af byggema-
terialer, til byggeri og til opvarmning og 
køling af de huse vi opholder os i. 

Hvorvidt målene så nås må tiden vise. Og 
så er der profeterne - dem er der lige så man-
ge af som der er ubekendte i klimaudfordrin-
gen. Et af hovedområderne, der nævnes inde i 
bladet, og som der tages fat på, er vores 
adfærd. Her er tale om en virkelig udfordring 
med mange lærings- og fejlmuligheder. 
Måske dette citat af den norske maler Edvard 
Munch kan bringe en smule ro: 
”Ja, dette kan nok blive godt med tiden. Det 

mangler bare noen små feil for å bli riktig godt”.
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Sol i Valby 
Valby har en målsætning om, at 10-15 % 
af elforbruget skal hentes fra solen. Solcel-
ler er dermed et vigtigt element for at opnå 
CO2-neutralitet i bydelen. Der gennemføres 
i 2008-2009 en informationskampagne for at 
synliggøre fordelene ved solcelleanlæg og der 
opsættes nu flere solcelleanlæg med støtte fra 
EU og Københavns Kommune. Kampagnen 
retter sig særligt mod private husstande, 
hvor der i første omgang opsættes 30 mindre 
anlæg. Der er i forvejen opsat i alt ca. 2000 
m2 solceller i Valby.

Kunst med solceller 
Gavlen ved det nye kulturhus ”Prøvehallen” i 
Valby er blevet udsmykket med et kunstværk 
bestående af solceller og røde neonrør, der 
udfylder hele gavlen ud mod Valby Station. 
Værket viser hvordan solceller kan være en 
integreret del af et kunstværk og samtidig indgå 
i arkitektur og bymiljø. Kunstværket kan ses 
fra S-toget og har dermed dagligt tusindvis af 
tilskuere. Der afholdtes en officiel indvielse 25. 
marts 2009, hvor kommunens lokale klima-
kontor Miljøpunkt Valby fortalte om de mange 
miljø- og energitiltag, der foregår i bydelen. 

Klimaplan 
Københavns Kommunes nye klimaplan har 
målsætning om CO2-neutral hovedstad 
i 2025. Valby er den næststørste af i alt 
9 bydele og udgør ca. 10% både areal- og 
befolkningsmæssigt. Kommunen vil gå i 
spidsen med mindst 1000 m2 solceller årligt 
på egne kommunale bygninger – og dermed 
motivere til en markant indsats fra såvel 
offentlige som private bygningsejere. For at 
dække 15% af Valby’s elforbrug med sol-
energi i 2025 vil det svare til solceller på 20% 
af hustagene.  ✱

Sustainable Energy Communities er kommet på den europæiske dagsorden ligesom nu Energibyer i Danmark. Mange 

EU projekter fokuserer på emnet – et af dem er MUSEC med Københavns Kommune og Valby som deltager.

Valby Lokaludvalg har i november 2008 afleveret udkast til bydelsplanen, hvor bæredygtighed og miljø er prioriteret 

som et selvstændigt tema under visionen ”Valby skal være Københavns førende bydel på miljøområdet”. CO2 

forbruget i bygningsmassen er et vigtigt element i visionen. Her skal bl.a. fordele ved energibesparende byggeri 

synliggøres og eksisterende viden om de forskellige virkemidler for CO2 reduktion skal kortlægges og videreformidles.

Valby satser på solenergien
Af Jens Frendrup, European Green Cities

Valbygavlen. Kunstner: Anita Jørgensen
Fotograf: Anders Sune Berg

Solenergi Valby Skole

Hovedformålet med MUSEC 
(MUltiplying Sustainable Energy 
Communities) er at udarbejde SEC 
strategier for  syv europæiske byer, 
foreslå borgerinddragelsesmetoder 
og afsløre de vanskeligheder og 
problemer, der kan opstå i løbet af 
processen. 
Læs mere på www.musecenergy.eu
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Is der smelter på polerne, 

oversvømmelser og tørke. CO2 

udslippet skal begrænses og det 

skal være nu. Det er de dystre 

udsigter for kloden, vi de sidste par 

år har hørt om mange gange og er 

begyndt at tage alvorligt. 

Den globale klimaudfordring er 

også en lokal sag  i de danske 

kommuner. Fordi vi som kommuner 

i et vesteuropæisk land har et 

særligt ansvar for at gøre en 

indsats og fordi vores byer står for 

store CO2 udslip. Og så fordi vi 

har mulighed for at arbejde med 

klimaudfordringen og nå nogle 

resultater. 

Klimalaboratorium
Albertslund Kommune har som mange andre 
danske kommuner en klimaplan. Her beskri-
ver kommunen sine visioner, mål og aktivi-
teter i en samlet plan for, hvordan byen kan 
begrænse sit CO2 udslip. Målet er at nedsætte 
byens CO2 udslip med 25 % i 2015. 

For at nå det mål, bliver der sat mange for-
skellige aktiviteter i gang og mange aktører bli-
ver inddraget. Lige fra involvering af erhvervs-
liv og borgere til etablering af nye samarbejder, 
udvikling af ny teknologi og kommuneplan-
lægning med øget fokus på klima.

De udfordringer som Albertslund står over 
for på klimaområdet genfindes i mange andre 
danske og europæiske byer. Alle vil gerne have 
svar på, hvordan man udvikler en by klimarig-
tigt. Det kan man som by blandt andet gøre 
ved at være med til at udvikle og anvende nye 
løsninger inden for energi og klima. 

I Klimaplanen fremstår Albertslund som 

et klimalaboratorium, der er med til at udvik-
le og afprøve løsninger inden for blandt andet 
energieffektiv renovering og belysning. Og 
nye institutioner opført som passivhuse skal 
være med til at gøre de kommunale bygninger 
CO2 besparende.

Energieffektiv boligrenovering
I Albertslund er den største klimaudfordring, 
at mange af byens boligområder står foran 
en omfattende renovering. Over halvdelen af 
boligerne i Albertslund er almene boliger og 
skal boligområderne fremover bruge markant 
mindre energi og slippe mindre CO2 ud, 
skal der arbejdes med, at det bliver økono-
misk muligt at renovere til lavenergiklasse 2 
og 1. Og der skal udvikles nye teknologiske 
løsninger.

Albertslund kan med sine store ensartede 
boligområder bruges som case. Det sker nu i 
et projekt gennem Energistyrelsen sammen 

Klimaudfordring
og nye muligheder Af projektleder Anne Marie Holt Christensen, Albertslund kommune

Model og tværsnit: Solprisme som integrerer lys, solenergi og ventilation 50 nye LED Albertslundlamper erstatter 80 
gamle og sparer årligt 3 ton CO2 og 6100 kWh
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med boligselskaber, rådgivere, producenter og 
forskning. I en række boligområder afprøves 
det i 1:1 hvordan det i praksis kan lade sig 
gøre at energirenovere boliger. Så det ikke bli-
ver for dyrt at bo i dem bagefter, så der udvik-
les teknologiske løsninger, der er egnet til eks-
port. Og så skal det være løsninger, der højner 
boligernes kvalitet og selvfølgelig energital.

Der arbejdes med nye løsninger inden for 
isolering og facaderenovering. Og et industri-
elt fremstillet solprisme, der kan monteres på 
taget med solvarme, solceller og en integreret 
varmepumpe med lavenergi. 

Ny Albertslundlampe med LED
Udfordringer betyder også muligheder. Som 
på bygningsområdet er der mange mulig-
heder for, at ny teknologi kan være med til 
at nedsætte energiforbruget, mindske CO2 
udslippet og lave helt nye produkter. 

Belysningen i Albertslund Kommune er 
fra 1960’erne og de fleste belysningsanlæg er i 
dag nedslidte og energikrævende. Albertslund 
er karakteriseret ved et særligt udstrakt, 
adskilt trafiksystem og stinettet udgør hele 
65 km i kommunen. Så der kan opnås store 
miljømæssige resultater ved ny energieffektiv 
udendørs belysning, både gennem mindre 
elforbrug og gennem anvendelse af mere mil-
jøvenlige produkter. 

Med støtte fra Dansk Energi igangsatte 
Albertslund Kommune i 2006 et udviklings-
projekt sammen med en række samarbejds-
partnere inden for energi og belysning. Målet 
var at udvikle LED til udendørs belysning og 
anvende det i en ny Albertslundlampe.

Det er nu en realitet, at designklassikeren 
Albertslundlampen kan erstattes af en nyud-
viklet, nydesignet og energieffektiv parklam-
pe. Den nye lampe  lever op til alle krav om 
lyskvalitet, lyseffekt og energieffektivitet og 
den er udviklet, så det er muligt at udskifte 
dioderne til nye og mere effektive versioner.  
50 nye LED lamper kan erstatte 80 gamle 
Albertslundlamper. ✱

Godthåbsparken, Albertslund
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Antal: 66 ungdomsboliger + udvidelse af Studenterhuset i Birk    
 Centerpark, Herning
Vision: Boligselskabet Fruehøjgaard har gennem de senere år været 
 meget optaget af at gøre noget ved bæredygtigheden i 
 byggeprojekterne. Og visionen om bæredygtighed gælder   
 økonomisk såvel som miljømæssigt. H2College bygges    
 derfor til  priser, der matcher priserne på normalt støttet
 byggeri, og så er der intet CO2-udslipoverhovedet!
Teknologi: Passivhuse-koncept,  brinteknologi, jordvarme, vindenergi
Partnere: Boligselskabet Fruehøjgaard, Aarhus Arkitekterne, NIRAS
 Danfoss, Herning Kommune, Naturgas MidtNord
 Dantherm Power. Strandmøllen
 Hydrogen Innovation & Research Centre
 GreenHydrogen.dk.
Tid: Efter indfl ytning i starten af 2009 vil et evaluerings-, og
 måleforløb blive igangsat, der kommer til at løbe i to år.
Økonomi: 65 mio. kr.

H2College
i Herning
– fuld af kloge kvadratmeter 

Informationsmedarbejder Line Risgaard, Boligselskabet Fruehøjgaard

Herning Kommune har taget førertrøjen på, når det gælder skabelsen af et 

bedre miljø. Derfor blev Herning Kommune udnævnt til Energiby af Klima- 

og Energiministeriet den 2. april. Et klogt eksempel på Herning Kommunes 

miljøsatsning er H2College, som viser sammenspillet mellem forskellige energi-

teknologier og endvidere er et eksempel på et exceptionelt samarbejde mellem 

offentlige og private, der ikke er bange for at kaste sig ud på uprøvet land…
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Det er næsten ikke til at få
armene ned
At Klima- og Energiministeriet nu har 
udnævnt Herning til Energiby er en stor 
anerkendelse af mange års intensiv energi- og 
klimaindsats i tæt samarbejde med en lang 
række aktører i Herning Kommune. Endnu 
vigtigere er det nok at fremhæve, at kommu-
nen nu har forpligtet sig til at fortsætte den 
ambitiøse klimakurs, siger Marius Reese, der 
er planchef i Herning Kommune, og fortsæt-
ter: - Derfor er vi rigtig glade for, at vi i vores 
kommune har en lang række ildsjæle, der 
hjælper os med at opfylde vores målsætning 
til gavn for miljøet.
Én af disse ildsjæle er Boligselskabet Frue-
højgaard, der står bag opførelsen af H2Col-
lege. Direktør i Boligselskabet Fruehøjgaard 
og bygherre for dette ambitiøse energiprojekt, 
Bjarne Krog-Jensen, har gennem flere år sid-
det i en styregruppe i Erhvervs- og Byggesty-
relsen, som har afviklet en del forsøgsprojek-
ter. – Derfor var det også helt naturligt, at vi 
selv deltog i et projekt, fortæller direktøren, 
der ikke mindst understreger nye, tværgående 
samarbejdsformer og visionen om at skabe 
fremtidens boliger på et bæredygtigt fun-

dament som styrkerne ved hele 
H2College-projektet. 

”Blæst i fyret”
I januar 2009 flyttede de første studerende 
ind i H2College, der forsynes med fuldstæn-
dig ren energi. De 66 ungdomsboliger bliver 
i efteråret 2009 forsynet med vedvarende 
energi via brint brændselsceller til el og 
varmeforsyningen. - Målet med H2College 
er at vise, hvordan brint kan anvendes til 
lagring af vindmøllestrøm i et forsyningsnet 
med en stor andel af vindkraft. Helt basalt 
er konceptet, at der produceres brint om 
natten, når strømprisen er lav, og at der pro-
duceres strøm via brændselsceller om dagen, 
når strømprisen er høj. Overskudsvarmen 
fra brintproduktionen og brændselscellerne 
anvendes til opvarmning af brugsvand, mens 
elektriciteten anvendes til rumopvarmning og 
almindeligt elforbrug. Herved opnås bedst 
mulig driftsøkonomi. Og alt dette uden 
nogen CO2-udledning overhovedet, siger 
Bjarne Krog-Jensen, 

Hvad skal vi med fossile brænd-
sler, når vi har brint?
Der er god grund til at kigge lidt 
nærmere på brint. Alt tyder nemlig 
på, at brint i nærmeste fremtid vil 

afløse olie, kul og naturgas i energiforsynin-
gen. Med de priser, der er på fossile brænd-
sler, og med den forsyningsusikkerhed, der 
ofte er forbundet med dem, nå ja, og så hele 
CO2-ulempen ikke at forglemme, kan skiftet 
komme inden for en overskuelig årrække. 
Nu er brintteknologien heldigvis så langt 
fremme, at det er muligt at forsyne et mindre 
samfund med brint, og det er, hvad partnerne 
bag ungdomsboligprojektet, H2College, har 
sat sig for at vise. 

Aktiviteter opvarmer passivhuse 
Samtidigt er de 66 ungdomsboliger opført 
som passivhuse, hvilket betyder, at energifor-
bruget minimeres kraftigt ved hjælp af øget 
isolering og højeffektiv varmegenvinding! 
Passivhuset er endnu ikke et begreb, alle 
uden videre kender. Betegnelsen, 
der stammer fra Tyskland og Østrig, dækker 
over en særlig type certificerede huse,  ➜

www.danskbyokologi.dk - søg ”H2College”

Læs mere på: 
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hvor energiforbruget er så lavt, at aktiv 
opvarmning er unødvendig. Der er derfor 
ingen radiatorer i boligerne. - Populært 
sagt er husene så godt isolerede, at 3 hop 
på stedet får temperaturen i rummet til at 
stige, siger Bjarne Krog-Jensen. Et mekanisk 
ventilationsanlæg sørger for en konstant 
udskiftning af luften i boligen og genanven-
der i den forbindelse brugt luft fra køkken 
og bad. Overskudsvarmen bliver anvendt 
til opvarmning af boligen og kompenserer 
dermed for boligernes manglende radiatorer. 
Det kan sammenlignes med en termokande, 
der ikke nøjes med at holde kaffen varm, men 
også varmer den op. – Ventilationssystemet 
har en slags ”brødrister”, der kan supplere 
opvarmningen af boligen ved særligt hårde 
vintre, fortæller Bjarne Krog-Jensen.

Ny samarbejdsform
Erhvervs- og Byggestyrelsen har foretaget 
en analyse af offentlig-privat samarbejde om 
innovation og har i denne analyse anvendt 
H2College som et foregangseksempel. Til 
opførelsen og idéudviklingen af H2College er 
der blevet samlet et konsortium af interesse-

rede udviklingspartnere, der har indgå-
et i en innovationsalliance på 

tværs af grænser mel-
lem faggrup-

per 

og virksomheder til udvikling af en bæredyg-
tig helhedsløsning. Denne samarbejdsform 
bryder med den eksisterende tradition for ad 
hoc-samarbejde. I samarbejdsmodellen funge-
rer boligselskabet som bygherre, og Herning 
Kommune har deltaget aktivt i hele processen 
- både med hensyn til sparring og rådgivning 
om planmuligheder og byggesagsbehandling 
m.m. - H2College har som byggeprojekt gen-
nemgået en længere forprojektfase med høj 
grad af strategisk planlægning og et særligt 
fokus på videndeling og ideudvikling, fortæller 
Bjarne Krog-Jensen. Han fortsætter: - Dette 
har i sidste ende medført, at den samlede pro-
jektudgift har ligget ca. 10 % under rammen. 
Så projektet er et eksempel på, at det kan 
betale sig investere større summer i førom-
kostninger. Efter idéudvekslingsfasen er der 
blevet etableret et tværfagligt samarbejde mel-
lem bygherre, kommunen, rådgivere, hånd-
værkere og underleverandører, hvor alle har 
bidraget med deres specialiserede ekspertise. I 
tilknytning til projektet er der desuden blevet 
etableret en aktiv brugergruppe af unge under 
uddannelse, som løbende har givet feedback 
på nye ideer og løsninger til byggeriet.

Prisregn
Formidlingen af denne nye samarbejdsform 
og etableringen af et miljørigtigt byggeri er 
i gang. Denne formidling er blevet hjulpet 
godt på vej af den massive medieomtale, 
projektet allerede har opnået, fortæller Bjarne 

Krog-Jensen. Ud over opmærksomheden, 
er H2College blevet velsignet med en række 
priser. Den første officielle anerkendelse af 
H2College var Dogme 2000-prisen, der blev 
uddelt den 5. november ved en efterårskon-
ference i Malmø. Dogme 2000-prisen er en 
pris indstiftet af miljøkommunerne Alberts-
lund, Ballerup, Fredericia, Herning, Kolding, 
København og Malmø. Dernæst vandt 
H2College Kloge m2-prisen, som er indstiftet 
af Realkredit Danmark. Men ikke nok med at 
den regionale Kloge m2-pris faldt i Boligsel-
skabets Fruehøjgaards turban, kronen på vær-
ket manifesteredes med overrækkelse af den 
nationale Kloge m2-pris på 100.000 kr. 

”Spread the word”
I forlængelse af opførelsen af H2College skal 
en stor formidlingsproces påbegyndes. - For 
det er vigtigt, at dette nytænkende miljøpro-
jekt formidles videre, så lignende projekter vil 
skyde op over hele landet til fordel for miljøet 
og nye samarbejdsrelationer, slutter Bjarne 
Krog-Jensen. 

Fremover vil ungdomsboligerne stå åbent 
for virksomheder, studerende og andre inte-
ressenter, som sammen kan lære af projektet 
– såvel forskningsmæssigt som kommercielt. 
H2College-projektet i Herning forventes at 
stå færdigt i 2009 med fuld integration af alle 
energiteknologier, når verdens interesse rettes 
mod Danmark i forbindelse med klimatop-
mødet i København.  ✱
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Som Energiby er Kolding én af Danmarks 
mønstereksempler på klima og miljø – og 
skal tjene som inspiration for omverdenen. 
Vi har også forpligtet os til fortsat at gøre en 
stærk indsats, som er gennemtænkt, frem-
tidssikret og ambitiøs, både på national og 
international skala.

 Vi er stolte over, at det lange, seje træk på 
miljø-, klima og energiområdet har udmøntet 
sig i en udnævnelse som Energiby, og vil fort-
sætte det gode arbejde og blive endnu bedre.

Strategisk klimaarbejde – fra idé til 
praksis
Kolding Kommune har vedtaget ambitiøse 
målsætninger på klimaområdet:
− CO2-udledningen skal være reduceret 
med 75% pr. indbygger i 2021 i forhold til 
1990
− Andelen af vedvarende energi skal mindst 
udgøre 30% af det totale energiforbrug i 
2021 

For at nå de ambitiøse målsætninger er den 
langsigtede udviklingsplan Energi Kolding ble-
vet udarbejdet i samarbejde med Business 
Kolding, Kommunens erhvervsafdeling.

I Energi Kolding skal borgere, virksomhe-
der, organisationer samt forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner iværksætte initiati-
ver, der har til formål at opfylde kommunens 
klimamål. Opgaven er at opfange, udvikle, 
organisere og gennemføre innovative idéer og 
projekter om reduktion af energiforbruget og 
anvendelse af vedvarende energikilder. Alt 

sammen med det formål at reducere CO2-
udledningen.

Alle projekter, initiativer og tiltag under 
Energi Kolding skal bane vejen for Energy 
Park Kolding, en udviklingspark for energitek-
nologi, især vedvarende energi. Energy Park 
Kolding skal på sigt tiltrække virksomheder, 
institutioner og organisationer, der arbejder 
inden for energiudvikling og -forskning. Busi-
ness Kolding er initiativtager til parken.

CO2-udledning i Kolding
Kolding Kommune har for nyligt gennemført 
en CO2-beregning for kommunen som geo-
grafisk enhed.

Resultaterne viser at el og transport er de 
to største bidragsydere til de samlede CO2-
udledninger. Sammen bidrager de til næsten 
70% af CO2-udledningen. Landbrug og 
opvarmning bidrager til de resterende 30%.

Kommunen vil bruge resultaterne som et 
værktøj for at prioritere mellem initiativer og 
projekter i forskellige sektorer, for i sidste 
ende at nå de ambitiøse målsætninger om 
reducering af CO2-udledningen og mere 
vedvarende energi. CO2-udledningen pr. ind-
bygger i Kolding er ca. 10 tons, dvs. lidt lavere 
end de nationale tal.

Indsatsområdet Byggeri
Et af de områder hvor Kolding Kommune 
satser mest og har spidskompetencer er 
byggeri. Det er gældende både for energibe-
sparelser i de kommunale bygninger, 

energirigtigt byggeri, beslutning om mindst 
lavenergiklasse 1 i al ny byudvikling og, ikke 
mindst, energirenoveringer og –besparelser i 
den eksisterende bygningsmasse.

Energistyring i kommunen - Kolding 
helt i front
Kolding Kommune begyndte allerede i 1991 
at indføre systematisk energistyring og regi-
strering af energiforbruget for samtlige ejede 
og lejede bygninger. Kommunen var også i 
1998 én af de første danske kommuner  ➜

Det lange seje træk
I oktober 2008 blev Kolding Kommune udnævnt som Energiby af Klima- og Energiminister Connie Hedegaard. Vi fi k 

udnævnelsen på basis af Kommunens mangeårige og vedholdende indsats på miljø-, klima- og energiområdet.

Af miljøchef Merete Dissing Petersen samt miljø- og klimakoordinator Annica Myrén, Kolding kommune

”Mens forbruget i den offentlige sektor på 
landsplan er steget siden 1997, er Kolding 
Kommunes elforbrug fra 1988-2006 faldet med 
15,7% – vel at mærke i en periode, hvor antal-
let af computere og andet elektronisk udstyr er 
mangedoblet.” 
Lars Højensgård, Energikoordinator
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der vedtog en strategisk Energihandlingsplan 
for de kommunale bygninger med et investe-
ringsbudget på 21 mio. kr.

 Gennemførsel af Energihandlingsplan I 
har ikke kun sparet på vand- og energifor-
brug, se figur 1-3, men har også givet en årlig 
besparelse på ca. 6,3 mio. kr. på basis af 
2006-priser. Forrentningen er hele 30% af de 
investerede midler. Nu fortsætter Kolding det 
gode arbejde i Energihandlingsplan II.

For at opnå de ønskede energi-, vand- og 
CO2-reduktioner har Kolding Kommune 
valgt at lægge vægt på tre hovedområder, der 
skal følges ad for at få de bedste resultater:

 
• Adfærd
• Energistyring (registrering, målinger)
• Energibesparende tiltag

Andre redskaber for arbejdet er Kurveknæk-
keraftalen med Elsparefonden – en aftale 
om at reducere elforbruget med 2% årligt i 
perioden 2008–2010 samt Greenline - et 
web-baseret energi- og miljøstyringsprogram 
som Kolding Kommune har udviklet.

Lavenergiklasse 1 i al ny byudvikling 
– en modig beslutning
Kolding Kommune har i september 2008 
vedtaget at alt nybyggeri skal mindst opfylde  
lavenergiklasse 1, både offentlig, privat og 
erhverv. Baggrunden til beslutningen var:
- Den nye planlov fra 2007 gav kommuner  
 mulighed for at stille energikrav til byggeri
- Vedtagelsen af Strategi Kolding – Kolding  
 Kommunes integrerede plan- og Agenda  
 21-strategi, hvor lavenergibyggeri er et krav
- En studietur til Schweiz og Østrig med  
 politikerne fra Plan- og miljøudvalget.  
 Turen gav meget inspiration til politikerne  
 og overbeviste dem om at det kan lade sig  

Kolding kajakklub udnytter solenergien
Fotograf: Lars Campradt, Energitjenesten Syd
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 gøre at bygge som lavenergibyggeri uden 
 at gå på kompromis med arkitektur og 
 vedligehold.

Med beslutningen er Kolding Kommune 
forberedt på, at EU-kravene om energi i byg-
gerier skærpes, og kommunen er med til at 
skubbe udviklingen fremad inden for bran-
chen. Beslutningen har stor politisk opbak-
ning uanset politisk ståsted og der har været 
stor velvilje fra borgere og erhvervsliv, især 
byggebranchen selv. Men også kritiske røster 
høres, fx hvorfor skal vi have lavenergiklasse 
1 når der er udbredt kollektiv varmeforsyning 
i lokalområdet?
Kolding Kommunes klare overbevisning er:
- at det altid er en fordel at begrænse 
 energiforbruget - bygningers levetid er op 
 mod 100 år eller mere - og energiforsynings-
 strukturen kan ændres fundamentalt i   
 løbet af en bygnings levetid
- at det er vigtigt at udnytte den tilgængelige  
 viden der er inden for området
- at det er vigtigt at nye tiltag optimeres
- at det er vigtigt at alle bidrager til at  
 begrænse CO2-emissionen, der er et 
 kollektivt ansvar

Kommunen har desuden haft møder med 
de lokale forsyningsselskaber og de 2 aktører 
er indstillede på fortsat at være medspillere 
i forhold til at sikre en kollektiv, bæredygtig 
varmeforsyning i nye byudviklingsområder i 
Kolding.

Energirenovering af den eksiste-
rende bygningsmasse
Energibesparelser i den eksisterende byg-
ningsmasse er den næste store udfordring 
på byggeområdet. Kolding Kommune har 
forskellige projekter i støbeskeen:
- Energirenovering af bevaringsværdige   
 bygninger: I Christiansfeld vil Kolding  
 Kommune energirenovere de bevarings 
 værdige bygninger og etablere et pilot

 projekt inden for området for at kunne 
 give værdifulde erfaringer videre til 
 lignende projekter.
- Energirenoveringsprojekt i bydel: 
 Kolding Kommune samarbejder med  
 Lejerbo og andre almennyttige bolig-
 organisationer i Kommunen om at koble  
 energirenoveringer med adfærds- og   
 sociale kvarterudviklingsprojekter.
- CO2-neutral landsby: Kolding Kommune  
 vil sammen med beboerne i 
 Sdr. Stenderup finde ud af hvordan en   
 landsby kan blive CO2-neutral gennem  
 massive energibesparelser og øget brug af  
 vedvarende energi.  ✱

Energiby – hvad nu?
Kolding Kommune vil bruge 

udnævnelsen til yderligere at sætte 

skub i udviklingen:

Kolding som katalysator

Kolding Kommune skal være 

katalysator for udviklingen af 

energibesparende teknologi og 

vedvarende energikilder.

Kolding som motivator

Kolding Kommune skal vise 

omverden – nationalt og 

internationalt – at bæredygtig 

adfærd er vejen frem.

Kolding som innovator

Kolding Kommune skal tiltrække 

fl ere innovative, energiteknologiske 

virksomheder og forskningscentre. Figur 1-3
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Grønne tage 
i bæredygtig byudvikling 
Grønne tage er et moderne og bæredygtigt byudviklingsmæssigt tiltag, der giver 

grønne åndehuller i de højere luftlag. Grønne tage åbner op for et kæmpemæssigt 

potentiale – det som man i Singapore kalder for ”skyrise greening”, altså det fænomen 

at man i en byfortættet miljø skaber nye grønne oaser hævet op over terræn.

Af projektleder Dorthe Rømø, 
Center for Park og Natur, 
Københavns Kommune

Grøn tagterrasse giver nye 
udfoldelsesmuligheder 

- og hjælper på klimaindsatsen.
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Der er imidlertid ikke kun tale om grønne 
oaser men klimabeskyttende grønne oaser. 
For grønne tage har en lang række fordele og 
blandt dem er deres evne til at tilbageholde 
den nedbør der falder, således at kloaksyste-
merne ikke belastes i samme omfang som 
de ellers ville. Dette er en kæmpe fordel set i 
lyset af klimaforandringerne der vil føre hyp-
pigere og mere intensive regn med sig.

Som følge af klimaforandringer forudses 
ligeledes øget temperaturstigning særligt i 
storbyer, her har grønne tage en afkølende 
effekt på det fænomen der kaldes Urban Heat 
Island effekten. Derved kan behovet for air-
condition reduceres i bygninger samtidig med 
at temperaturstigningen i øvrigt reduceres.

Grønne tage i Kommuneplanen 
Med dette for øje har Teknik- og Miljø For-
valtningen i Københavns Kommune arbejdet 
intensivt det sidste år med at skabe opmærk-
somhed og dialog omkring grønne tages 
åbenbare styrker. Det er ikke lige markant, 
hvor eksplicit grønne tage træder frem i pla-
nerne, men der er taget nogle vigtige skridt i 
den rigtige retning. I klimaplanen er grønne 
tage skrevet ind som et tilpasnings tiltag der 
kan bidrage til at imødegå klimaforandrin-

gerne. Ambitionen i planen er at grønne tage 
skrives ind i Kommuneplan 2013, med krav 
om at alle planlagte flade tage skal begrøn-
nes og at hver fjernet m2 jordoverflade skal 
reetableres på taget. 

Stigende interesse
Der er igennem interviews til medierne skabt 
en bredere og større interesse for grønne 
tage, som nu også bakkes op af Danmarks 
Naturfredningsforening. Som ringe i vandet 
vil grønne tage blive et naturligt valg af tag-
løsning i fremtiden. 

I USA der anvender LEED systemet, der 
er et point system til certificering af byggerier 
som bæredygtige, giver et byggeri med grønne 
tage helt op til 1/3 del af de point der skal til 
for at et byggeri kan certificeres. Dette indi-
kerer den accept grønne tage har andre steder 
i verden som et bæredygtig løsning. I byer 
som Chicago, Toronto, Vancouver, Berlin, 
Munster, Linz er man nået rigtig langt med 
arbejdet med at fremme grønne tage. 

Demonstrationsprojekt på vej
Et andet skridt på vejen er de mange gode 
eksempler, fx projektet i Gyldenrisparken. 
Københavns Kommune har fået Byfornyel-

sespuljens tilsagn om 800.000 kr. til et grønt 
tag. I samarbejde med Vandkunsten har vi 
udarbejdet et banebrydende projekt, der skal 
skabe en grøn taghave på en bør-nehave i 
Gyldenrisparken. Taghaven skal vise, hvad 
grønne tage er - fra det minimalistiske eks-
tensive tag med sedumurter til den intensive 
have med sansehave, buske og træer. Her 
skal børnene have mulighed for at lege og få 
fornemmelse for, hvad bæredygtigt miljø er. 
Det er en fantastisk måde at skabe et grønt 
friareal midt i et tæt storbymiljø. Og det bli-
ver ikke det eneste grønne tag i dette område. 
Sådanne demonstrationsprojekter kan være 
med til at skabe den opmærksomhed der skal 
til for at nå lige så langt som andre storbyer 
ude omkring os.

Grønne tage - fire styrker
• Grønne tage reducerer og forsinker den  
 afstrømmende nedbør
• Dæmper energiforbruget ved at
 reducere behovet for afkøling om 
 sommeren og opvarmning om vinteren
• Skaber arkitektonisk og biologisk 
 variation i tæt bebyggelse
• Forvandler uproduktive tagflader til grønne,  
 livgivende og klimabeskyttende oaser  ✱

Foreningen Grønne Tages formål 
er at udbrede og informere om 
udviklingen af grønne tage i 
Danmark. På nuværende tidspunkt 
har foreningen en ansøgning 
liggende hos Peoples Climate Action 
om provomering af grønne tage i 
forbindelse med klimakonferencen. 
Foreningens formand er cand.jur. 
Peter Rolnæs og foreningen kan 
kontaktes på groenttag@gmail.com

En fremtid med grønne tage over København?
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Solenergien 
udnyttes på 90% af de kommunale bygninger 

Skive Kommune har i efteråret 2008 modtaget tilskud på 22 mio. kr. til 

installation af solceller på kommunale bygninger og montagen vil køre over 

3 år, startende i år. Kommunen medfi nansierer selv med 23 mio. kr.

Der regnes med tilbagebetalingstid på ca. 20 år ved 4 % rente. Der er 

garanti på 30 års levetid.

Af maskinmester Michael Petersen, Skive Kommune og Peder Vejsig Pedersen, Cenergia

Skive Kommune har gennem en årrække haft
fokus på at reducere det fossile varmeforbrug 
for på den måde at nedbringe CO2-udled-
ningen. Det har resulteret i en række projekter, 
hvor kommunen har anvendt alternative 
energikilder til at opvarme bygninger.

Solvarmeanlæg
Skive Kommune har de seneste år etableret 
22 større solvarmeanlæg på kommunale byg-

ninger og supplerende  i 2008-09 monteret 
15 solvarmeanlæg på skolerne i Salling-områ-
det som er kommet til efter kommunesam-
menlægningen.

I 2009 fortsættes med at montere 22 sol-
varmeanlæg på de resterende daginstitutioner 
samt et stort solvarmeanlæg på en ungdoms-
skole. Herefter vil der være udnyttet solvarme 
på ca. 90% af samtlige kommunale bygninger 
i kommunen.
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Solceller
Danmarks største solcelleanlæg på ca. 1400 m2 
eller ca. 140 kW bliver opsat på en skole. 

Derudover skal Skive Rådhus have opsat 
så meget solceller som huset kan bære. Arki-
tema var arkitekt på det nye rådhus og skal 
nu også projektere det nye solcelleanlæg på 
bygningen, som i forvejen har etableret 265 
m2 solvarmeanlæg.

Endvidere skal der opsættes ca. 1000 m2 
solceller på udvalgte bygninger og steder, 
hvor det samtidig kan fremstå som reklame 
for solceller bl. a. med tanke på klimatopmø-
det i København.

  
Solceller på lavt blus i Danmark
Fokus på den kombinerede anvendelse af 
vedvarende energi og energieffektivitet er 
afgørende at få implementeret i løbet af de 
kommende årtier så grundlaget for CO2 
neutrale byer kan sikres.

På linje med dette fremhæves det i EU’s 
”Energiydelsesdirektiv for Byggeri” fra 2002 
at medlemslandene skal implementere ener-
gieffektivt byggeri, samtidig med at man 
fremmer en øget anvendelse af fjernvarme og 
vedvarende energi.

Alligevel er der kun ganske få danske byer 
der har satset massivt på f.eks. solenergi.

Indenfor produktion af el ved hjælp af sol-
celler er indsatsen i Danmark beskeden, når 
man sammenligner med andre førende indu-
strinationer. I Tyskland har man sikret så 
gode incitamentsordninger for solstrøm, at 
man nu er oppe på en solcellekapacitet sva-
rende til 100 W per person (ca. 0,4 m²), 
mens vi i Danmark kun har fået installeret 
0,5 W per person. Gennemsnittet i EU-lan-
dene er 7 W per person.

Solcelleteknologien udvikles hurtigt
Udviklingen går så hurtigt indenfor solcel-
leområdet, at produktionskapaciteten i 
verden udvikles med 40 % om året svarende 
til en fordobling hvert andet år. Igennem en 

længere årrække er prisen på solstrøm i gen-
nemsnit halveret hvert 7. år.

Med billigere solceller kombineret med 
fremtidige stigninger i prisen på electricitet 
regner man med en tilbagebetalingstid på et 
solcelleanlæg på fire år i år 2025.

Det kan samtidigt fremhæves at anvendel-
sen af solceller er meget velegnet i Danmark 
fordi elsystemet allerede er gearet til at mod-
tage el fra vedvarende energi og mindre kraft-
varmeanlæg. Og fordi den lokalt producerede 
solstrøm betyder at der hermed er strøm der 
ikke skal føres frem over store afstande men 
faktisk produceres tæt på elforbrugerne. 

Samtidigt hjælper solstrømmen med til at 
stabilisere elnettet og den passer fint sam-
men med den udbredte brug af kraftvarme, 
fordi den giver sit højeste bidrag om dagen 
og om sommeren. Og netop om sommeren 
opnås herved et eltilskud i en periode, hvor 
der ikke er så meget brug for varme fra 
kraftvarmesystemet.  ✱

Læs mere om de 6 energibyer på 
www.energibyer.dk, som dette 
eksempel fra Skive kommune.

Alternative energikilder 
nedbragte CO2-udled-
ningen med 75 pct. 
Da Skive Kommune stod over for at skulle 
bygge et nyt kombineret rådhus og biblio-
tek, valgte man at fokusere på alternative 
energikilder, så CO2-udledningen kunne 
minimeres.
Størstedelen af varmeproduktionen base-
res på 265 m2 solfangere og tre biobrænd-
stofanlæg i stedet for fossile brændstoffer. 
Driften styres af et automatisk CTS-anlæg 
for at undgå varmespild, hvor det overho-
vedet er muligt. Derudover har bygningen 
blandt andet en absorptionskølemaskine, 
som kan forvandle solvarmen til køling om 
sommeren. Kølemaskinen er tilkoblet Skive 
bys udendørs skøjtebane, hvorfra der om 
vinteren genindvindes varme, som anven-
des i rådhuset.
De alternative energikilder leverer så meget 
varme, at det 11.000 m2 store bygnings-
kompleks kun har et fossilt varmeforbrug 
svarende til et parcelhus på 130 m2. For 
CO2-regnskabet betyder det, at bygningen 
udleder 75 pct. mindre CO2 sammenlignet 
med andre bygninger af samme størrelse. 
Hvad angår den økonomiske side af sagen, 
har alene de tre biobrændstofanlæg siden 
september 2006 giver kommunen en 

besparelse på over en million kroner.  

”Et af de vigtigste tiltag, der vil være 
brug for i de kommende år, er at 
få udviklet solcelle løsninger som 
totalt kan erstatte tagkonstruktioner, 
således at der kan laves aftaler om at 
erstatte traditionelle tagudskiftninger 
med elproducerende soltage”.
 Peder Vejsig Pedersen, Cenergia
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I april 2009 blev Århus Kommune 

udnævnt som Energiby af 

Klima- og Energiministeriet. Det 

understreger, at Århus er frontløber 

på klimaindsatsen, ikke mindst hvad 

angår det ambitiøse mål om, at 

Århus skal være CO2 neutral i 2030. 

Århus Kommune arbejder med fire områder, 
som skal være fundamentet for klimaarbej-
det:
• Kollektive løsninger – i form af miljø-  
 optimerende varmeforsyning, gode trafik-
 løsninger som fx letbane, forbedrede 
 forhold for cyklister mm.
• Private initiativer – hvor vi alle i fælles-
 skab: boligejeren, lejeren, bilejeren, for  

 brugeren, medarbejderen og borgeren skal  
 medvirke til at reducere CO2-udledningen
• Erhverv og uddannelse - hvor energi-
 industrien og uddannelserne er med-
 spillere
• Klimatilpasning – sikre mod over-
 svømmelser mm.

CO2 kortlægning tegner billedet
I Århus Kommunes klimaplan er det en 
hjørnesten, at Århus Kommunes CO2 udslip 
skal kortlægges hvert år. På den måde kan 
udviklingen følges nøje; indsatsen kan doku-
menteres, og det er muligt at se, hvor langt vi 
er nået på vej mod CO2 neutralitet i 2030. 
Den seneste måling fra 2006 viste, at trans-
port, el og varme samlet stod for 86 pct. af 
kommunens CO2-udledning. 

Hver Århus-borger udleder i gennemsnit 

6,6 ton CO2. Det er 3 ton mindre end lands-
gennemsnittet.

63% er fra varme og el
23% er fra transport
14% er fra landbrug, industri og affald

Da transport, varme og el i høj grad handler 
om adfærd, har Århus Kommune fokus på at 
inddrage borgerne for at gøre dem mere kli-
mabevidste. Som en del af denne indsats lan-
cerede Århus Kommune i marts 2009 et inter-
aktivt klimaspil, CO2030 spillet, som netop 
skal være med til at skabe bevidsthed om, 
hvad der har betydning. Det giver mulighed 
for at kortlægge ens personlige CO2 udslip 
ift. varme, el, rejser, transport og fødevarer og 
dyste med andre om at nedbringe det gennem 
nye CO2 vaner.  

CO2 kortlægning 
i kommunens planberedskab 

Ny by på vej ved Lisbjerg, 8 km nord for Århus midtby

Af Trine Bjerre Mikkelsen, kommunikationsmedarbejder, Natur og Miljø og Ninna Møller, arkitekt, Planlægning og Byggeri, Århus Kommune
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Europan10 konkurrencen
CO2 kortlægningen understreger også, at det 
er centralt, at boliger er energieffektive. Skal 
klimamålet om CO2 neutralitet i 2030 reali-
seres er det derfor også afgørende, at nybyg-
geriet i højere grad bliver bæredygtigt. 

Århus Kommunes deltagelse i Europan 10 
konkurrencen er del af indsatsen på klima-
området i et samarbejde mellem 20 europæi-
ske lande. 

Århus Kommune deltager i Europan kon-
kurrencen med et 0,9 ha stort byggefelt i den 
kommende nye by ved Lisbjerg, 8 km nord 
for Århus midtby. Lisbjerg udvikler sig over 
de næste årtier til et bysamfund med ca.  
25.000 nye indbyggere. Konkurrencegrunden 
er placeret i første udbygningsetape ud af tre 
og bliver dermed blandt de første byggepro-
jekter i den nye by. Konkurrenceprogrammet 
for boligbyggefeltet lægger vægt på, at bære-
dygtigheden skal fungere på et miljømæssigt, 
økonomisk og socialt plan. Desuden er der to 
hovedtemaer, der skal belyses i konkurrence-
besvarelserne – materialevalg samt boformer, 
hvilket beskrives i følgende afsnit.

Bæredygtigt byggeri i træ
Bygningerne skal opføres i træ af industrielt 
præfabrikerede komponenter. Det er intentio-
nen, at byggeriet skal være et eksempelprojekt 
på bæredygtig byplanlægning i funktions- og 
materialevalg.
Byggeriet skal sammentænke bæredygtighed, 
tilgængelighed, bykvalitet/mangfoldighed, 
natur/landskabskvalitet og arkitektonisk kva-
litet, som alle er i overensstemmelse, med vær-
disættet i Masterplanen for den kommende 
nye by i Lisbjerg.

Nytænkning af boformer
Mange faktorer spiller ind, når man taler om 
klimavenligt byggeri. Også hvordan vi organi-
serer os som familie. Nutidens familie arbejder 
mere end nogensinde og oftest er begge foræl-
dre på arbejdsmarkedet. Hvert fjerde barn bor 
ikke med begge sine forældre, hvilket har skabt 
en ny familietype med en enkelt voksen samt 
børn. I januar 2008 boede lidt under hver 
fjerde dansker over 18 år alene uden børn.
Danskerne vælger i stigende grad at bo alene 
– et liv som single eller et parforhold med hver 
sin adresse tiltrækker flere og flere.

Samfundsudviklingen, krav til bæredygtig 
byudvikling, ændrede familie- og arbejds-
mønstre mm. gør det aktuelt, at nytænke 
konventionelle boligformer. Konkurrencebe-
svarelserne kan fx forholde sig til muligheden 
for flerfunktionalitet i og omkring boligen – 
fællesfaciliteter såsom spisesal, vaskerum, fæl-
les hjemmearbejdspladser, fælleshaver mm. ✱

Der er af Klima- og Energiministeriet 
fremsat konkrete forpligtelser til 
energibyerne. Disse forpligtelser 
indeholder bl.a. en kurveknækkeraftale 
med Elsparefonden og en klima-
kommuneaftale med Danmarks 
Naturfredningsforening.
På Århus Kommunes 
klimahjemmeside: www.CO2030.dk 
kan ansøgningen om udnævnelsen til 
Energiby læses. Her findes også  
Århus Kommunes Klimaplan  
2008-2009

Model af Lisbjerg ny bydel – læs mere på www.danskbyokologi.dk - søg ”Lisbjerg”
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Omstillingen af varmeforsyningen skal sam-
tidigt sikre en høj forsyningssikkerhed (også 
når olien og gassen i nordssøen slipper op), 
og samtidigt må tilrettelæggelsen af varme-
forsyningen ikke ødelægge mulighederne for 
at det samlede energissystem – herunder el 
og transportsektoren – også kan overgå til 
vedvarende energikilder. Mange kommuner 
udnytter ikke de muligheder de i dag har for 
at sikre de optimale varmeforsyningsløsnin-
ger i nyt og eksisterende byggeri. Manglen 
skyldes dels et utilstrækkeligt og kompliceret 
regelsæt dels at kommunerne ofte ikke er klar 
over de store muligheder, der findes.

Den midlertidige stilstand i nybyggeriet 
har nu givet kommunerne en tiltrængt mulig-
hed for at tænke sig grundigt om inden ram-
merne for de kommende års byggerier 
udmeldes.

Fjernvarme ind i
bygningsreglementet
Kommunerne spiller en nøglerolle i ener-
giplanlægningen – og har med Planloven, 
Varmeforsyningsloven samt Byggeloven store 
beføjelser i forbindelse med udformningen af 

rammerne for såvel eksisterende som fremti-
dige bygningers energimæssige ydeevne.

Bygningsdirektivet
Folketinget har de kommende år varslet mar-
kante stramninger af bygningsreglementet på 
25 % i såvel 2010, 2015 og 2020. I øjeblikket 
diskuteres på Christiansborg om kravene 
allerede 2010 skal skærpes yderligere.

Metoden til opgørelsen af energirammen 
har imidlertid mindst lige så stor betydning 
som størrelsen af energirammen. I EU’s 
direktiv om bygningers energimæssige ydeev-
ne fremgår hvordan metoden til opgørelsen 
af energirammen skal fastsættes. Heraf frem-
går bl.a. at medlemslandende ved fastsættel-
sen af energirammerne for nyt byggeri (her-
under nybyggeri og renoveringer) bl.a. skal 
tage højde for følgende aspekter:

a) decentrale energiforsyningssystemer
  baseret på vedvarende energi

b) kraftvarme
c) fjernvarme- eller fjernkøleanlæg 
 (hvis det er tilgængeligt), samt
d) varmepumper

I det nuværende bygningsreglement tages 

alene højde for anvendelsen af vedvarende 
energi (VE) anlæg på matriklen, herunder 
varmepumper og solvarme anlæg. Fordelene 
ved de større kollektive systemer er ikke ind-
regnet, hvilket indebærer et betydeligt større 
problem for dansk energipolitik end det 
umiddelbart ser ud til. 

I et udkast til et nyt bygningsdirektiv fra 
EU Kommissionen er det således yderligere 
specificeret at fordelene ved kraftvarme/fjern-
varmesystemerne skal indgå i bygningsregle-
mentet: ”En bygnings energimæssige ydeevne 
skal udtrykkes gennemskueligt, bl.a. ved hjælp 
af en tal-indikator for CO2-udledning og for-
brug af primærenergi” – her skelnes ikke mel-
lem anlæg placeret decentralt (på matriklen) 
eller centralt (kollektive systemer). I fremti-
den kan fjernvarme således ikke, som anført i 
det nuværende bygningsreglementet og uanset 
hvordan det produceres, vægtes på lige fod 
med olie, naturgas og andre fossile brændsler.

Kommunernes nøglerolle i varme-
planlægningen
Ifølge varmeforsyningsloven er det kommu-
nernes  opgave at stå for varmeforsynings-

Lavenergi
fjernvarme  
  i Sønderborg og Aalborg 

De danske kommuner står de kommende år over for en stor udfordring: Omstilling af varmeforsyningen til CO2 neutrale 

vedvarende energikilder på den mest omkostnings-effektive facon for såvel forbrugerne som samfundet som helhed.

Af chefkonsulent Jesper Møller Larsen, Rambøll



Figur 1 Samlede samfundsøkonomiske omkostninger over en 20 års periode for et nyt boligom-
råde i Sønderborg Kommune. Omkostningerne er opgjort med realrente på 3 % og i øvrigt efter 
Energistyrelsens vejledning.

Figur 2 Samlede drivhusgasudledninger over en 20 års periode for et nyt boligområde i 
Sønderborg Kommune - opgjort for forskellige opvarmningsformer og energiklasser.
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planlægningen. Kommunerne skal sikre at 
afhængigheden af fossile brændsler og udled-
ningen af drivhusgasser reduceres på den 
mest omkostningseffektive facon – såvel for 
forbrugerne og samfundet som helhed.

Figur 1 viser de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved forsyning af et nyt bolig-
område i Sønderborg Kommune med fjern-
varme, varmepumper eller oliefyr. Figuren 
viser endvidere de økonomiske konsekvenser 
ved opførelsen af boligerne efter standardkra-
vene, lavenergiklasse 1 eller 2.

 Som det fremgår af figuren vil fjernvar-
men i alle tilfælde være det billigste alternativ 
for samfundet. Derudover vil opførelse af 
bygningerne som standardhuse være den bil-
ligste løsning, selvom udgifterne til brændsler, 
drift og vedligehold, restlevetider over en 20 
års periode samt scrapværdier er indregnet. 
Men hvad betyder de skitserede varmeløsnin-
ger for klimaet – se oversigt i figur 2.

Da fjernvarmen i det pågældende tilfælde er 
baseret på VE kilder (sol og biomasse), vil den 
kollektive løsning i alle tilfælde udgøre den 
bedste løsning for klimaet, og de væsentlige 
meromkostninger til lavenergibyggeriet vil 
ikke have nogen effekt for klimaet overhove-
det. Samme effekt kunne naturligvis have 
været opnået med individuelle VE løsninger, 
men her viser erfaringen at de små individuelle 
solvarmeanlæg til sammenligning er 5-6 gange 
dyrere målt på den leverede mængde varme.

Indikatorer for lavenergivarme
Et godt mål for effektiviteten og miljøegen-
skaberne ved de enkelte varmeforsynings-
løsninger er, at betragte mængden af energi 
der medgår til fremstillingen af én enhed 
nyttevarme hos forbrugeren – også kaldet de 
primære energifaktorer. I  figur 3 fremgår de 
primære energifaktorer for en række indivi-
duelle opvarmningssystemer samt fjernvar-
men i Sønderborg. 

 Som det ses i figuren, vil anvendelsen af 
fjernvarmen give anledning til væsentlig 



Figur 3 Primærenergifaktorer ved forskellige opvarmningstyper i
 Sønderborg opgjort pr. enhed leveret nyttevarme hos forbrugeren.

Figur 4 Udledning af CO2-ækvivalenter ved forsyning af nye boliger i 
 Aalborg ved standard hhv. lavenergiklasse 2 byggeri.
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mindre brændselsforbrug end de øvrige forsy-
ningsformer. Især bemærkes, at varmepumper, 
der typisk benyttes i nye lavenergibyggerier, vil 
have et væsentligt større reelt brændselsfor-
brug, i forhold til fjernvarmen. En rapport fra 
Energinet.dk, der belyser mulighederne for 
anvendelse af mere vindkraft i Danmark de 
kommende år, konstaterer desuden at de indi-
viduelle varmepumper baseret på luft/luft-løs-
ninger samt vandbaserede anlæg uden lagerka-
pacitet, vil have en decideret negativ effekt på 
det samlede energisystem og ikke bør tillades.

I  figur 4 er udledningen af CO2 i forbin-
delse med opvarmningen af nye 130 m2 
boliger med forskellige opvarmningsformer i 
Aalborg angivet.

Fjernvarmen i Aalborg vil således i alle til-
fælde give anledning til væsentlig lavere CO2-
udledning end de individuelle opvarmnings-
former, bortset fra biomassefyr. Anvendelsen 
af biomassefyr anses dog ofte af øvrige miljø-
mæssige årsager ikke som en attraktiv løsning 
i bymæssig bebyggelse.

Lavenergifjernvarme
Langt størstedelen af nybyggeri, der opføres 
i dag, tilsluttes fjernvarme. I udviklingspro-
jektet EUDP Lavressourcefjernvarme, er 
der udregnet primære energifaktorer for 
mere end 400 danske fjernvarmesystemer. 

Resultaterne viser, at der ved fremstilling af 
fjernvarme på landsplan i gennemsnit benyt-
tes mindre end 40 % fossilt brændsel opgjort 
pr. energienhed. Den øvrige del af energien 
i fjernvarmen stammer fra overskudsvarme 
eller vedvarende energikilder.

I udviklingsprojektet Varmeplan Dan-
mark, der blev udført i 2008 af Aalborg Uni-
versitet i fællesskab med Rambøll, blev det 
endvidere dokumenteret hvordan brændsels-
forbruget og dermed udledningen af drivhus-
gasser ved fremstillingen af fjernvarmen de 
seneste 25 år er mere end halveret. I planen 
vises desuden hvorledes sektoren de kom-
mende år kan omstilles, således at forbruget 
af fossile brændsler og dermed udledningen 
af drivhusgasser ved fremstillingen af fjern-
varmen inden for få årtier helt kan elimineres.

Populært sagt vil nybyggeri, der forsynes 
med fjernvarme, i mange tilfælde opfylde kra-
vene til lavenergibyggeri – ikke på matrikel-
niveau efter det nugældende bygningsregle-
ment, men i praksis når fordelene ved de kol-
lektive løsninger indregnes. Samtidigt kan 
det konstateres at husene på længere sigt,  
gennem løbende omstilling af de kollektive 
varmeproduktionsanlæg, vil nærme sig CO2 
neutralitet. Finansieringen af de bæredygtige 
kollektive energisystemer over længere tid 
kan passende ske for de midler, der spares 

ved mindre isolering af bygningerne.
Samlet set kan det konstateres at de mest 

omkostningseffektive CO2 reduktioner ikke 
altid opnås ved at isolere husene eller at lave 
lokale energiløsninger (som det gældende 
bygningsreglementet favoriserer). De bedste 
muligheder for at optimere varmeforsyningen 
skal i mange tilfælde findes i de kollektive 
løsninger, når grundlaget for fjernvarmen er 
til stede. I disse tilfælde vil yderligere stram-
ninger af energirammerne til byggeriet, 
udover de normale komfortkrav, ikke tjene 
noget formål (udover at øget salget af isole-
ring og bedre vinduer i byggemarkederne).

Kommunernes opgave er i disse tilfælde 
således i langt større grad at optimere byg-
ningernes muligheder for at høste fordelene 
ved de kollektive forsyningssystemer, herun-
der at sikre hensigtsmæssige bebyggelsespla-
ner, optimal afkøling af fjernvarmen osv.

Fremtidens bygninger bruger under alle 
omstændigheder væsentligt mindre fossil 
energi – enten på matriklen ved fritliggende 
huse eller på systemniveau ved kollektive løs-
ninger. På samfunds plan består opgaven i at 
sikre at ressourcerne benyttes, hvor der er 
”mest miljø (eller bedst klima) for pengene” – 
i mange tilfælde ved at fremme omstilling af 
varmeproduktionen på de kollektive forsy-
ningsanlæg til vedvarende energi.  ✱
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Bygninger 
Energi Klima: 
 Mod et nyt paradigma 

Af seniorforsker Rob Marsh, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Debatten om bygninger, energi og klima forandrer sig. Det sker fordi 

samfundets energi- og klimamæssige problemstillinger ændrer sig over 

tid, og det påvirker hvordan man defi nerer lavenergibegrebet. Derfor kan 

der peges på et nyt paradigme for lavenergi- og energineutrale bygninger 

som dels lærer af fortidens forandringer i energiforbrug, dels afspejler 

nutidens udvikling i vidensamfundet, og dels tager afsæt i fremtidens 

klimaudfordringer:

Fokus på elbesparelser og vedvarende elpro-

duktion i dansk perspektiv. Samsø Energiaka-

demi, Ballen, 2007 

– læs mere på www.danskbyokologi.dk
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Fortid
Nye bygningers energiforbrug har gennem-
gået store forandringer siden 1970’ernes olie-
krise, med en klar tendens til at elforbruget 
vokser og varmeforbruget falder

Samfundsmæssige og teknologiske foran-
dringer påvirker bygningers energiforbrug. 
Før var det opvarmning der dominerede nye 
bygningers energiforbrug, hvorved varmebe-
sparelser blev den naturlige fokus, og der er 
som konsekvens opnået store reduktioner i 
nye bygningers varmeforbrug over de sidste 
30 år. Samtidigt har vidensamfundets udvik-
ling resulteret i en kraftig stigning i bygnin-
gers elforbrug. 

Der er behov for at lære af fortidens 
udvikling, og for at se energiforbruget i et 
helhedsperspektiv.

Nutid
Det er nu elektricitet der dominerer nye byg-
ningers samlede primærenergiforbrug, og det 
betyder ændrede forestillinger om hvordan 
lavenergibegrebet defineres

Elforbruget udgør ca 70 % af nye bygnin-
gers samlede primærenergiforbrug, og cirka 
halvdelen af primærenergien kan tilskrives 
komponenter som ikke er omfattet af de 
nuværende energibestemmelser. Det betyder 
at et bredt spektrum af elbesparelser i viden-
samfundets nye bygninger kan give større 
reduktioner i det samlede primærenergifor-
brug end de traditionelle varmebesparende 
foranstaltninger. 

Der er brug for en større fokus på elbespa-
relser hvis fremtidens bygninger på sigt skal 
være energineutrale eller energiproducerende.

Fremtid
Samtidigt betyder klimaændringer at bygnin-
ger i fremtiden vil få endnu mindre behov for 
opvarmning om vinteren, mens behovet for 
køling om sommeren vil blive større

Den globale opvarmning vil utvivlsomt 
fortsætte i mange år, med stigende sommer- 

og vintertemperaturer, også selv om det lyk-
kes at standse stigningen i udledning af driv-
husgasser. Meget tyder på at nye bygninger 
allerede i dag projekteres på et klimagrundlag 
som overvurderer behovet for opvarmning, 
og undervurderer problemerne med køling. 

Der er et voksende behov for at minimere 
bygningers kølebehov og sikre et godt inde-
klima under fremtidens temperaturstigninger.

Helhed
Selv om bygningers elforbug har været under 
kraftig vækst i 30 år, er det paradoksalt at der 
stadigvæk findes mange initiativer indenfor 
lavenergibyggeri hvor der ikke reflekteres over 
konsekvenserne af den historiske forandring i 
energiforbrugets sammensætning. I stedet for 
satses der pr automatik på varmebesparelser. 

Spørgsmålet om hvordan man definerer 
lavenergibegrebet, og derved afgrænser ind-
satsområdet for energibesparelser, er yderst 
relevant. Det kan illustreres i forhold til for-
skellige definitioner for lavenergibygninger 
som bevæger sig fra de snævre til de bredde:

- Traditionelle varmebesparelser: Dette 
koncept anvender de traditionelle varmebe-
sparende foranstaltninger, og er kun rettet 
mod en minimering af bygningers opvarm-
ningsbehov. Denne definition afgrænser ind-
satsområdet for besparelser til ca 20 % af nye 
bygningers samlede primærenergiforbrug.

- Energiramme: Den nuværende lovgiv-
ning anvender en energiramme og lavenergi-
klasser som omfatter opvarmning, varmt 
brugsvand, teknik og overtemperatur/køling i 
alle bygninger samt belysning i alle bygninger 
undtagen boliger. Denne definition afgrænser 
indsatsområdet for besparelser til ca 50 % af 
nye bygningers samlede primærenergiforbrug.

- Samlet primærenergiforbrug: Bygnin-
gers høje elforbrug kan synliggøres ved at 
inkludere elforbruget til apparater i alle byg-
ninger samt belysning i boliger. Denne defini-
tion udvider lavenergibegrebet til 100 % af 
det samlede primærenergiforbrug.

Bogen ’Bygninger Energi Klima: 

Mod et nyt paradigme’ er 

lige blevet udgivet af Statens 

Byggeforskningsinstitut, Aalborg 

Universitet i samarbejde med 

Vglcph aps, Arup og Akademisk 

Arkitektforening. Udgivelsen er 

støttet af BoligfondenKuben, 

Elsparefonden og Dansk Energi/

ELFORSK. 

Se også hjemsiden:  

www.bygninger-energi-klima.dk

Naturlig dagslys, naturlig ventilation og 
solafskærmning for at minimere energifor-
brug i et helhedsperspektiv. VKR Holding, 
Hørsholm, 2007.
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El
Der er en politisk målsætning om at reducere 
nye bygningers energiforbrug med 75 %. Men 
når de nuværende energibestemmelser har 
en afgrænsning som kun omfatter ca 50 % af 
det samlede primærenergiforbrug, vil effekten 
af disse stramninger kun give en besparelse 
på ca 35 - 40 %. Hvis der skal leves op til de 
politiske målsætninger, og hvis nye bygninger 
på sigt skal være energineutrale, er der behov 
for at udvide lavenergibegrebet med en langt 
større fokus på elbesparelser og vedvarende 
elproduktion. 

Vidensamfundets bygninger har højtekno-
logiske, funktionelle krav, og disse relaterer 
sig til brug af elektricitet. Denne funktionali-
tet er en integreret del af nye bygningers vir-
kemåde, og det resulterende elforbrug er en 
integreret del af driften. Disse højteknologi-
ske krav forventes ikke at forsvinde, men vil 
blive større i fremtiden. 

Ved at udvide lavenergibegrebet og synlig-
gøre elforbruget til apparater i alle bygninger 
samt belysning i boliger, kan der foretages 
sammenlignelige vurderinger af forskellige 
energibesparende strategier set i et helheds-
perspektiv, og det vil understøtte udvikling af 
nye elbesparende apparater, installationer og 
driftskoncepter. 

Klima
For de fleste nye bygninger i Danmark kan 
man forvente et større kølebehov end varme-
behov over de kommende år, en konklusion 
bekræftet af flere udenlandske undersøgelser. 
Nye bygninger er blevet bedre isolerede, 
mens elforbruget og tilskudsvarmen fra 
elapparater er blevet større. Det betyder at 
stigende problemer med overophedning om 
sommeren kommer til at dominere i forhold 
til et faldende varmebehov om vinteren. 

Med et voksende kølebehov bliver appara-
ternes høje elforbrug og uønskede varmeafgi-
velser problematisk. Traditionelle betragtnin-
ger om apparaters varmeafgivelser som en 

gratis tilskudsvarme, der minimerer opvarm-
ningsbehovet, skal opgives. En indsats rettet 
mod elbesparelser vil resultere i lavere varme-
afgivelser, et reduceret kølebehov og dermed 
et mindre primærenergiforbrug som helhed.

Nøglen til fremtidens lavenergi- og klima-
tilpassede bygninger kan findes i integratio-
nen af passive strategier og aktiv styring som 
med succes er blevet brugt i varmere lande til 
at undgå mekanisk køling. Her er fokus på 
naturligt dagslys, naturlig ventilation og ter-
misk masse.

Rum
Et veldisponeret dagslysindfald er en central 
kvalitativ fordring. Rum med stor højde til 
vinduets overkarm samt beskeden rumdybde 
sikrer en god dagslysfordeling og kan ventile-
res naturligt, og det minimerer elforbruget til 
belysning og teknik. Vinduers størrelse bør 
fastlægges ud fra dagslysbehov, og rum med 
større vinduesarealer kan med fordel orien-
teres mod nord for at minimere sommerens 
kølebehov. 

Materialer
Energitekniske og produktionsmæssige for-
dele kan integreres ved anvendelse af lette, 
præfabrikerede elementer som er højisolerede 
og anvender multifunktionelle vinduer. I 
kombination med tunge indvendige byg-
ningsdele og faseskiftende materialer kan pri-
mærenergiforbruget til opvarmning og køling 
reduceres betragteligt.

Teknologi
I vidensamfundets bygninger kan man 
forvente voksende højteknologiske krav og 
øget udbredelse af intelligente apparater og 
installationer. Det er kun ved at satse på et 
bredt spektrum af elbesparende strategier og 
en omfattende vedvarende energiproduktion 
at fremtidens bygninger kan blive energineu-
trale i et helhedsperspektiv. ✱

Figur 1: Bygningers energiforbrug i fortiden.

Figur 2: Bygningers energiforbrug i nutiden.

Figur 3: Bygningers energiforbrug i fremtiden.
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Nyheder fra byggeri og energiforsyning, 
kommuner m.fl., debatindlæg, annoncering 
af aktuelle arrangementer, reportager samt 
en række igangværende byggeri- og byud-
viklingsprojekter landet over præsenteres 
løbende på hjemmesiden www.fbbb.dk
Periodiske nyhedsbreve til en interesseret 
kreds af mere end 1200 personer giver let 
adgang til at holde sig orienteret bl.a. om 
nye opdateringer i databasen 
www.danskbyokologi.dk hvor ca. 265 byg-

gerier med særlig energi- og miljøindsats 
præsenteres. Senest er påbegyndt indlægning 
af målte energiforbrug og nøgletal i forhold til 
de skærpede energikrav i bygningsreglementet. 
FBBB har i 2oo8 taget nyt initiativ – til i sam-
arbejde med producenter at tilvejebringe vej-
ledning og produkthenvisninger om lavener-
gibyggeri – med foreløbig fokus på produkt-
områderne isolering, vinduer, ventilation, sol-
varme, solceller og varmepumper. Foreningens 
arbejde er stort set udelukkende finansieret 

af medlemskontingent fra i alt nuværende ca. 
135 medlemmer fra kommuner, boligselska-
ber, arkitekt- og ingeniørfirmaer, producenter, 
organisationer og privatpersoner m. fl. Vi vil 
gerne opfordre til at mange flere bliver aktive 
medlemmer så vi kan gavne det bæredygtige 
byggeri og byudvikling endnu bedre.

www.fbbb.dk - klik “om FBBB”

Læs mere på: 

FBBB
Foreningen Bæredygtige 

Byer og Bygninger 

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) har til formål at styrke 

indsatsen for bæredygtige byer og bygninger. Dette formål fremmes bl.a. 

ved at drive oplysende virksomhed og deltage aktivt i debatten, herunder 

i samarbejde med organisationer i Danmark og udlandet.
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