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Forord

Resume

Køge Kommune er en kommune i vækst. Køge Kommune er også en kommune, der bidrager til de nationale mål på klima- og energiområdet og en kommune,
der har underskrevet Borgmesterpagten og hermed
udtrykt en målsætning om en 40 % reduktion af CO2 i
2030. En ambitiøs, men ikke urealistisk målsætning –
og et vigtigt skridt på vejen til en fossilfri energiforsyning, som er det nationale mål for Danmark i 2050.

I Køge Kommune udledes knap 500.000 ton CO21 fra
energiforbruget i hhv. varme-, el- og transportsektoren. Denne udledning skal reduceres med 40 % i 2030
og målet med energiproduktionen i Danmark er på sigt
at være CO2-neutral i 2050.

For at nå de nationale mål har Køge Kommune i samarbejde med Det Grønne Hus udarbejdet en strategisk
energiplan med forslag til indsatser, som bør igangsættes over den næste årrække med inddragelse af
både borgere, virksomheder og forsyningsselskaber.
Denne strategiske energiplan fokuserer alene på de
fysiske rammer og tekniske dele af omstillingen til
CO2-neutral energiforsyning. Men skal Danmark for alvor omstilles til at have et lavere og mere bæredygtigt
energiforbrug, skal der også tages højde for adfærd og
forbrugsmønstre, som eksempelvis påvirker energiforbruget dér, hvor varer produceres og transporteres til
borgerne i Køge Kommune.
Denne plan er oplæg til en politisk beslutning vedr.
prioritering og rækkefølge af de indsatser, som Køge
Kommune har brug for at igangsætte for at komme i
mål – både i 2030 og i 2050.
God læselyst.

Ca. 80 % af CO2-udledningen i Køge Kommune stammer fra borgere og virksomheders el- og varmeforbrug, hvorfor det især er inden for disse to sektorer, at
Køge Kommune kan gøre en stor forskel via planlægningen.
I nærværende strategiske energiplan foreslås 16
forskellige indsatser – heraf de 12 indenfor varme- og
elproduktionen, hvor de primære indsatser, der lægges
op til, er en udbygning af fjernvarmen samt etablering
af vindmøller og opsætning af solceller.
Tilsammen vil de foreslåede indsatser kunne reducere
CO2-udledningen med godt 360.000 ton CO2, hvorfor
en øvrig indsats i forhold til transportsektoren, landbruget samt industriel produktion også er relevant for
at nå i mål inden 2050.
Se oversigt over indsatser på næste side.

1 Beregningerne i denne rapport tager udgangspunkt i

CO2-ækvivalenter, der er en enhed for den vægtede sum
af forskellige drivhusgasser. De forskellige drivhusgasser
er vægtet efter deres individuelle påvirkning af drivhuseffekten. Fx bidrager metan (CH4) 21 gange mere til
drivhuseffekten end CO2, hvorfor 1 ton CH4 svarer til 21
ton CO2-ækvivalenter.
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Oversigt over indsatser
INDSATS 1:
Udbygning af fjernvarme i
Køge By, Lille Skensved og
Herfølge
INDSATS 2:
At forbinde Nørre Dalby til
Borup Varmeværk
INDSATS 3:
Fjernvarmen udrulles til flere
bysamfund, der kan forbinde
VEKS og Borup fjernvarme
INDSATS 4:
Landsbyer og fritliggende
huse udenfor det sammenhængende fjernvarmenet
INDSATS 5:
Indgå et samarbejde med
virksomheder vedr. udnyttelse af overskudsvarmen
INDSATS 6:
At opsætte land-vindmøller
med en samlet kapacitet på
21 MW
INDSATS 7:
At opsætte 3-4 møller på
molerne ved havnen med en
samlet kapacitet på 9-12 MW
INDSATS 8:
At opsætte kystnære vindmøller med en samlet kapacitet på 23 MW
INDSATS 9:
Udbredelse af solenergi til
el-produktion i virksomhederne i Køge Kommune

Mål

Resultat/potentiale

80 - 100 % af husstandene i områderne med fjernvarme er tilsluttet
fjernvarmenettet inden 2035

Samlet reduktionspotentiale på
49.500 ton CO2 / år.
Dertil kommer 40.000 ton fra de
planlagte 5 faser.

80-90 % af husstandene i områderne med fjernvarme er tilsluttet
fjernvarmenettet inden 2035

CO2-reduktion på ca. 1153
ton / år

80-90 % af husstandene i områderne med fjernvarme er tilsluttet
fjernvarmenettet inden 2035

CO2-reduktion på ca. 14.200
ton pr. år
- ved 100 % tilslutning, hvis Ejby,
Vemmedrup og Bjæverskov kobles
på fjernvarme.

Mål
INDSATS 10:
Udbredelse af solenergi til
el-produktion i private boliger
i Køge Kommune

INDSATS 11:
Store solcelleanlæg på marginale jorde
INDSATS 12:
Biogas i Køge

80-100 % af husstandene i områderne uden for det kommende
fjernvarmenet har investeret i
opvarmning ved vedvarende energikilder inden 2035

CO2-reduktion på ca. 8.000
ton pr. år
- ved 100% konvertering til vedvarende energi

At reducere behovet for køling
og opvarmning og hermed nedsætte energibehovet

Det samlede potentiale fra
virksomhederne skal undersøges nærmere

INDSATS 14:

CO2-reduktion på ca. 31.900
ton / år

Rådgivning af private borger
og virksomheder om energibesparelser, herunder energirenovering

At opstille omkring 7 vindmøller på
3 MW med forventet årlig produktion på godt 40.000 MWh

INDSATS 13:
Udbrede erfaringer med energistyring i større bygninger

INDSATS 15:
Øget anvendelse af kollektive
transportmidler til persontransport

At opstille 3-4 møller på molerne
ved havnen med forventet årlig
produktion på 24.000 – 35.000
MWh

CO2-reduktion på ca. 22.000
ton / år

At opstille 7-8 vindmøller i Køge
bugt, med forventet årlig produktion på 65.000 MWh

CO2-reduktion på ca. 45.800
ton / år

Opstille solceller på tagene hos
virksomheder med et stort energibehov. Målsætningen er at virksomhederne vil installere solceller
på 120.000 m2 (12 ha), svarende
til det samlede flade tagareal på
transportcenteret

Årsproduktion på 10.800 MWh og en
CO2-reduktion på ca. 8300
ton CO2 / år

INDSATS 16:
Fremme anvendelsen af
el-biler
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Resultat/potentiale

En fordobling af det installerede
areal på private husstande frem til
2025 og en yderligere fordobling
frem til 2050 til en samlet produktion på 22.380 MWh om året

CO2-reduktion på ca. 17.000
ton CO2 / år

Engagere lodsejere til at opsætte
solceller på 60 ha til en samlet
el-produktion på 54.000 MWh / år

En CO2-reduktion på ca. 41.000
ton / år

Køge Kommune bidrager til regeringens Grøn Vækst-aftale gennem
etablering af eget eller tværkommunalt biogasanlæg

CO2-reduktion: Et biogasanlæg med
66.000 ton biomasse kan reducere
CO2-udledningen med 10.000
ton / år

At inspirere små og mellemstore virksomheder til at
indføre energistyring med
målbare energibesparelser til
følge

Resultatet afhænger af indsatsens omfang

En årlig reduktion af energiforbruget på 1 %

Med en årlig reduktion af el-forbruget, vil forbruget i perioden fra 2013
til 2050 falde fra 610.000 til 420.000
MWh. Det svarer til en CO2-reduktion
på godt 60.000 ton i 2013 tal

At en større del af persontransport
foregår med kollektiv trafik fra
2025 i stedet for i bil. Hermed nedbringes antallet af kørte kilometer
i bil.

Hvis antal kørte kilometer i bil
nedbringes med 10 % vil den årlige
CO2-udledning kunne reduceres med
9.500 ton

At fremme udbredelsen af el-biler
til 10 % af bilerne i 2025. Der er
24.857 personbiler registreret i
Køge Kommune (2016)

Med en CO2-reduktion op mod 2 ton
om året pr. el-bil, vil knap 2.500
el-biler betyde en CO2-besparelse
om året på minimum 5.000 ton CO2.
Reduktionspotentialet vokser i takt
med at elproduktionen omstilles til
fossilfrie energikilder

Indledning

Køge Kommune har en samlet udledning af drivhusgasser på godt 475.000 ton om året (2013). Udledningen fra de fossile energikilder kommer fra tre hovedområder: Varme, elektricitet og transport.
Den strategiske energiplan er Køge Kommunes redskab til at synliggøre de initiativer, der bør igangsættes
for at nå de klimamål, som kommunen har forpligtet
sig til. Strategien giver således Køge Kommune mulighed for at planlægge lokale forhold til et sammenhængende, robust, fleksibelt og energieffektivt energisystem.
Vi kan for varme, el og transport reducere drivhusgasserne på tre forskellige måder:
(1) Vi kan skifte kilde fra fossil energi til vedva-		
rende energi.
(2) Vi kan bruge energikilden så effektivitet som 		
muligt, når vi konverterer energien til varme,
elektricitet eller transport. Det kan fx ske 		
ved at sørge for, at oliefyret er effektivt, at bilen
kører mange kilometer pr. liter, at vores kraftværker er effektive, og at overskudsvarme anvendes
mest mulig, osv.
(3) Endelig kan vi spare på energien ved at ændre
adfærd og bruge mindre energi

Den strategiske energiplan er efter en skitsering af
vores internationale og nationale forpligtelser inddelt
i 4 afsnit, som præsenterer i alt 16 indsatser, som
tilsammen vil bidrage til at gøre energiforbruget i Køge
Kommune CO2-frit i 2050. Den største indsats vil ligge
inden for varmeforbruget, hvorfor den strategiske
energiplan indledes med en beskrivelse af de 5 mest
oplagte indsatser på dette område. Herefter følger
el-forbruget, hvortil der i nærværende plan er forslag
til 7 indsatser.
Afslutningsvis afsluttes med et afsnit om hhv. energibesparelser, landbrug og transport, som er områder,
kommunen har langt mindre indflydelse på i sin planlægning end de førstnævnte.
Forpligtelser
Indsatsen skal ses i lyset af internationale og nationale
forpligtelser til reduktion af den globale opvarmning og
klimaforandringer foranlediget af CO2-udledning. Det
overordnede mål er at undgå, at den globale gennemsnitstemperatur stiger mere end 2 grader og helst kun
1,5 grad.
De vigtigste og mere konkrete pejlemærker er hhv.
vedtagelsen af Energiaftalen i 2012 med et nationalt
mål om en energiforsyning baseret udelukkende på
vedvarende energikilder i 2050 samt en EU-målsætning om at nedbringe udledningen af drivhusgasser
med min. 80 % i 2050.

Alle 3 metoder vil foreslås anvendt, når dette er relevant.
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Køge Kommune bidrager ved at have underskrevet
Borgmesterpagten og dermed forpligtet sig til 20
% reduktion af CO2 i 2020 i forhold til 2008. Denne
målsætning er i 2014 blevet styrket af EU-kommissionen, som konfirmerede Borgmesterpagten og
justerede denne til en 40 % reduktion af drivhusgasser i 2030.
For at nå de strategiske mål, er det nødvendigt at
igangsætte en alsidig indsats, som tager udgangspunkt i både energikilder, teknologi og adfærd hos
slutbrugeren, hvad enten dette er private borgere,
private virksomheder eller offentlige institutioner.
For at nå det nationale mål om 100 % vedvarende
energi i 2050, skal indsatserne fortsætte med at
blive implementeret hen over de næste mange år.
Nærværende Strategiske Energiplan fokuserer især
på indsatser, der kan sættes i gang før 2035 og som
kommunen har mulighed for at påvirke gennem
planlægning, investeringer og kampagner. Strategien indeholder samlet set forslag til indsatser,
som giver mulighed for en CO2-reduktion på godt
390.000 ton CO2, hvilket betyder, at der udover de
foreslåede indsatser, er behov for indsatser i forhold
til yderligere energibesparelser og en indsats i forhold til landbrug, industri og transport.
Det skal bemærkes, at CO2-fortrængningen vil være
størst i starten af perioden, da vedvarende energi
her afløser kulkraft. Effekten af de nævnte indsatser
vil dermed være højere i starten af perioden end
mod slutningen, hvor en større andel af energiforsy-
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Indledning

ningen udgøres af vedvarende energikilder1. Reduktion af CO2-udledningen i dag vil ligeledes gavne i hele
perioden frem mod 2050 og videre frem.
For at sikre opfølgningen på denne rapport vil Køge
Kommune fremover afrapportere status på for kommunens CO2-emissioner via Spar Energi portalen, der
også tillader sammenligninger over tid og på tværs af
kommuner.
Kommunen vil følge udviklingen af CO2-emissioner,
især i lyset af væksten i udbygningen af erhvervsområder og nettotilgang af borgere. Større projekter, der
skal godkendes af kommunen, vil også blive vurderet
for en forventet CO2-belastning.
Kortlægning af energiforbrug og CO2-udledning
For at kunne igangsætte en strategisk indsats, har det
været nødvendigt at kortlægge eksisterende energikilder, samt den hidtidige udledning af CO2 fra henholdsvis elforbrug, varmeforbrug, transport, industriel

produktion samt landbrug i Køge Kommune. Denne
kortlægning er foretaget af Roskilde Universitet (RUC)
i forbindelse med det tværregionale samarbejde i
STEPS* og danner udgangspunkt for de mange beregninger, der ligger til grund for nærværende Strategiske
Energiplan.
Denne strategi fokuserer på de indsatser, som mest
effektivt gør den største forskel i forhold til at nedbringe CO2-udledningen fra energiproduktionen i Køge, det
være sig varme- og elproduktion.

Områderne transport, industriel produktion samt landbruget vil være mindre fremtrædende i denne rapport,
da det er områder, kommunen har mindre indflydelse
på end varme- og elproduktion samt ditto distribution.
National fremskrivning
Energistyrelsen har i 2015 lavet en basisfremskrivning,
hvis formål er at vurdere, hvordan energiforbruget og
udledningen af drivhusgasser i Danmark vil udvikle sig
i fremtiden.

Ifølge basisfremskrivningen vil Danmarks samlede
energiforbrug, som anvendes hos slutbrugerne ligge
på samme niveau i 2020 som i 2012.
Dette skyldes, at en forventet reduktion i transportsektoren og husholdningerne grundet energibesparelser
modsvares af et øget energiforbrug hos private virksomheder, som følge af forventet økonomisk vækst.

Vedvarende energi forventes at dække op mod 80-85
% af elforbruget og op mod 65 % af fjernvarmeforbruget i 2020, mod hhv. ca. 55 % af elfor-bruget og 50
% fjernvarmeforbrug i dag. Frem mod 2025 forventer
Energistyrelsen, at andelene stiger yderligere til 80-95
% i elforbruget og 70 % i fjernvarmeforbruget. På Figur 3 er den forventede stigning af vedvarende energi
i el- og fjernvarmeforbruget yderligere illustreret.
Disse fremskrivninger er også udgangspunktet for
sammensætningen af det forventede energiforbrug i
Køge Kommune.

*STEPS: Strategisk Tværkommunal Energi Planlægning Sjælland

1I denne Strategiske Energiplan benyttes følgende fortræng-

ningsfaktor:

Fremskrivning fra Energi-

Pct. %

2000

2005

2010

2014

2020

2025

VE i el-forbrug

16 %

27 %

35 %

53 %

78-85 %

80-95 %

heraf vindkraft

12 %

18 %

22 %

39 %

53-59 %

53-65 %

heraf øvrige VE

4%

9%

13 %

15 %

24-26 %

28-29 %

VE i fjernvarmeforbruget

19 %

27 %

34 %

48 %

64-66 %

68-70 %

styrelsen af andel VE i elog fjernvarmeforbruget
(Kilde: Danmarks Energi-

År 2016 – 2020: Fortrængning
År 2020 – 2030: Fortrængning
766 gram pr.
År 2030 – 2050: Fortrængning
pr. kWh.

fra kul-el: 946 gram pr. kWh.
af kul-el og naturgas-el:
kWh.
af naturgas-el: 587 gram
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og Klimafremskrivning
2015, Energistyrelsen)

Figur 3
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Indledning

CO2-udledningen i 2013

15%

29%

den 2020. Denne udledning skal, jævnfør ovenstående
med tiden reduceres til nul, da målet er en CO2-neutral
energiproduktion.

5%
El-forbrug (alle
sektorer, inklusiv
el til opvarmning)
51%

Varmeforbrug
Transport
Procesenergi til
industriel og
landbrug

Kortlægningen har 2008 som basisår og er således
udgangspunkt for kommunens indsats. Diagrammet
ovenfor viser udledningen fordelt på sektorer. Heraf
fremgår det, at el- og varmeforbruget udgør langt den
største andel af CO2-udledningen, hvorfor det er på
disse områder, kommunen kan gøre en særlig indsats.

Figur 4

Befolkningsstigning og øget produktion
En befolkningsstigning på omkring 800 indbyggere pr.
år i Køge Kommune vil ikke være lig med en tilsvarende stigning i forbruget, bl.a. fordi der ikke kommer tilsvarende industri. Det er dog stadig vigtigt, at
fremtidige nye virksomheder og industri indtænker
energibesparelser og mindre ressourcebrug i deres
produktion, således at de bidrager så lidt som muligt
til CO2-udledningen i kommunen.

Forventet drivhusgasudledning, 2008-2020 for Køge Kommune

(Kilde: STEPS, kortlægningsdata)
300.000

250.000
CO2-udledning 2008. Total 554.387 ton

Køge Kommunes indsats
Halvdelen af CO2-udledningen i Køge Kommune stammer fra elforbruget, mens varmeforbruget udgør knap
1/3 af kommunens udledning, (se figur 4 på næste
side).

200.000

I årene 2008–2013 (se figur 5) er CO2-udledningen
blevet reduceret med ca. 77.000 ton, så kommunen i
2013 udledte 477.425 ton CO2 om året. Køge Kommune skal i henhold til de internationale aftaler yderligere
reducere dette udslip og allerede i 2020 maksimalt
udlede 412.067 ton CO2. Det vil sige, Køge Kommune
skal reducere udslippet med yderligere 60.000 ton in

100.000

CO2-udledning 2013. Total 477.425 ton
Forventet udledning i 2020. Total 412.067 ton

150.000

50.000

0
Elektricitet
alle sektores
forbrug

Varme
alle sektores
forbrug

Figur 5

Transport

Industriens
procesenergi

Landbrugets
procesenergi

Landbrug i
øvrigt
(lattergas og
metan)

Deponeret
organisk
materiale
(metan)

Øvrige

(Kilde: STEPS, kortlægningsdata)
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Varmeforsyning

Individuelle varmekilder
I Køge Kommune er varmeforsyningen primært baseret på individuelle
varmekilder, eksempelvis varmepumpe eller olie- og gasfyr. Indtil
2012 har der kun været fjernvarme
i Borup og Ølby. I 2012 begyndte
VEKS at etablere fjernvarme til større kunder med et opvarmningsbehov
på mere end 300 m2.
I hele kommunen var varmeforbruget i 2013 på 555.380 MWh, svarende til en CO2-udledning på ca.
140.000 ton2, som i 2013 udgjorde
ca. 29 % af kommunes totale emission. CO2-udledningen er højere for
både el, olie og gas end fra fjernvarme, hvorfor der er behov for at
vurdere i hvilket omfang eksempelvis fjernvarme kan erstatte hhv. olie,
gas og el i kommunen.

2 Det bemærkes, at opgørelsen af netto-

Køge Kommune

Figur 6 - Opvarmningskilder i Køge Kommune
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Torvet 1, 4600 Køge
Tlf. Fax.

Opvarmningsmiddeltyper fra BBR,
fordelt på adresser
Dato: 03.03.2016
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Målforhold: 1:50000
Init.: eecst02

varmeforbruget og drivhusgas-udledning
er opgjort inklusiv el-opvarmning (elvarme og varmepumper). En opgørelse
inklusiv el-opvarmningen giver det mest
korrekte billede på varmeforbruget, men
med sammentællingen af hele drivhusgas-udledningen er det nødvendigt at
fratrække el-opvarmningen, idet den
allerede er indeholdt i elforbruget.

Varmeforsyning

Udledning af drivhusgasser fra varmeforbrug (ton/CO2)
i Køge Kommune 2013
943

1.743

Husholdninger

10.183

Kommunale institutioner

10.560

Øvrige off. institutioner

15.490
3.149
9.844

Serviceerhverv
99.067

Industri
Landbrug
Elvarme
Varmepumper

for at en aktør vil gå ind i en sådan indsats. Da olie- og
gaspriserne forventes at stige igen, er der dog al mulig
grund til at have forberedt planlægningen af disse områders varmeforsyning.
Energieffektivitet
Af figur 8 fremgår det, at Køge by tegner sig for ca.
halvdelen af varmeforbruget, men at byen udleder
mere end halvdelen af CO2-udledningen i kommunen,
hvilket viser, at CO2-udledningen pr. produceret kilowatt her er højere end i andre områder, hvilket skyldes
de energikilder, som anvendes i Køge by. Det fremgår
ligeledes, at energieffektiviteten er større i Borup,

hvor CO2-udledningen tegner sig for en mindre andel
af kommunens CO2-udledning end andelen af dens
varmeforbrug.
Det fremgår desuden, at gasbyerne samt de fritliggende huse udgør en stor del af kommunens varmeforbrug, mens olielandsbyernes andel af kommunens
samlede CO2-udledning udgør en mindre del. En indsats i Køge by samt i forhold til gasbyerne og de fritliggende huse vil derfor have stor strategisk betydning
for CO2-reduktionen, mens olielandsbyernes omstilling
til vedvarende energi er en indsats med andre begrundelser end det konkrete reduktionspotentiale.

Figur 7

Varmeforbrug efter områder i 2013 samt udledning af CO2. Procent af total varmeforbrug
og CO2-udledning er inkluderet

(Kilde: STEPS, kortlægningsdata)

Kigger man på fordelingen af varmeforbruget i forhold
til sektorer, kan man af nedenstående graf se, at 71 %
af drivhusgasserne i Køge Kommune udledes fra husholdningerne, hvorfor det er oplagt at gøre en særlig
indsats på dette område (se figur 7).

300.000

250.000

288.890

Køge by

52%

Borup
Naturgasbyerne
Oliebyer og olielandsbyer

200.000

I Køge bybånd er der i det eksisterende fjernvarmeprojekt et potentiale på 646 gigajoule (GJ) svarende
til 179 MWh. Der er i dag indgået aftaler for 303 GJ
svarende til 84 MWh.
Fjernvarmeproduktionen hos VEKS udleder i dag ca.
0,1 ton CO2 pr. MWh. Denne andel vil falde efterhånden som VEKS helt udfaser kul og gas i fjernvarmen.
Der er derfor store fordele forbundet med fjernvarmeforsyning, og målet er derfor at få fjernvarme ud til
alle de områder, hvor det kan svare sig. Med de aktuelle naturgaspriser på omkring 2-2,5 kr. / m3 mindskes
den økonomiske rentabilitet, der er en forudsætning

Fritliggende huse og små bebyggelser
150.000
103.372

100.000

101.731
18%

19%

76.966
55%

50.000

31.767
6%

29.620
5%

0
Varmeforbrug i MWh (netto) 2013

2%
2.402

26.801
19%

25.155
8.529
6%

18%

Udledning af drivhusgasser 2013 i ton/CO2

Figur 8
(Kilde: STEPS, kortlægningsdata)
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Varmeforsyning - Fjernvarme i Køge bybånd

Fjernvarme i Køge bybånd
N

En af de store indsatser, der allerede er igangsat for
at reducere CO2-udledningen i Køge Kommune, er
etableringen af fjernvarme i Køge bybånd. Udrulningen
af fjernvarme tog for alvor fart, da Varmeplan Hovedstaden i 2009 fremhævede Køge bybånd som et oplagt
sted at indføre fjernvarme, da der trods byens størrelse på det tidspunkt ikke var noget fjernvarmesystem.

Lille Skensved

Ølsemagle
Ølsemagle Strand

Ejby
Borup

Ølby Lyng

Ølby

VEKS igangsatte i 2012 en ombygning af Køge Kraftvarmeværk, således at det kunne levere varme til et
fjernvarmesystem. Varmen fra Køge Kraftvarmeværk
er CO2-neutralt, da det udelukkende stammer fra
biomasse, som er restproduktet fra Junckers Industrier
A/S.

Nørre Dalby

Lellinge
Køge

Vemmedrup

Projektet er en vigtig indsats for at opnå det opstillede
reduceringsmål i kommunens klimaplan, da det ifølge
VEKS betyder, at implementering af fjernvarme i Køge
by til de bygninger, der har et opvarmningsbehov på
over 300 m2 alene kan nedsætte CO2-udledningen
fra varmeforsyningen med 40.000 ton pr. år, svarende
til 28 %.

Slimminge

Bjæverskov
Hastrup
Lidemark

Gørslev

Signaturforklaring

Herfølge

Eksisterende fjernvarme
Eksisterende naturgasområde
Fase 1, 2012-2014
Fase 2, 2013-2016

Algestrup

Fase 3, 2016-2018
Fase 4, 2017-2020
Fase 5, 2020-
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5 km
Figur 9
Kort over de 5 faser i den kommende fjernvarmeudbygning
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Varmeforsyning - Fjernvarme i Køge bybånd

CO2 reduktion med VEKS’ planer fuldt udrullet,
udgangspunkt i 2013

N
Lille Skensved

150.000

Ølsemagle

139.853

Ølsemagle Strand

Ejby
Borup

Udbygning af fjernvarme i Køge By, Lille
Skensved og Herfølge

Ølby Lyng

Ølby

120.000

Indsats nr. 1

Nørre Dalby

Lellinge
Køge

Vemmedrup

90.000
Slimminge

Aktiviteter:
•

En tidsplan for tilslutning af de enkelte områder

•

En plan for informationsmøder, hvor borgerne
bliver informeret om mulighederne for fjernvarme i fremtiden.

•

Der udarbejdes informationsmateriale, der informerer om fordelene ved fjernvarme - også
i et nybygget lavenergihus. Kan udleveres til
borgere der planlægger at bygge i de kommende fjenvarmeområder.

Bjæverskov
Hastrup
Lidemark

60.000

Gørslev

40.000
Herfølge

30.000

0

VEKS’s reduktion af CO2
udledning (ton)

Algestrup

Total CO2 udledning, varmeforbrug 2013 (ton)

5 km

Figur 10
(Kilde: www.veks.dk)

Fremtidig fjernvarme
Det næste skridt efter udbygningen af fjernvarmen i Køge
bybånd er at udlægge hele Køge by som fjernvarmeområde med tilslutningspligt. Det vil betyde, at alle der
skifter olie- og gasfyr – de dominerede opvarmningskilder – vil skulle tilsluttes fjernvarme. Denne udbygning
kan påbegyndes med udbygningen i Køge Nord og Lille
Skensved og inkludere overskudvarmen fra CP Kelco.
(Se indsats på overskudsvarme senere i kapitlet).

Signaturforklaring

Figur 11

Forsyningsområde fjernvarme
Forsyningsområde individuel naturgasforsyning
Fjernvarmetrace

Mål:
80 - 100 % af husstandene i områderne med
fjernvarme er tilsluttet fjernvarmenettet i 2035

Fjernvarmetrace forslag
Fjernevarmetrace forslag sti
Fokusområde

Ved en fuld udbygning af fjernvarmen i dette område vil
det samlede potentiale for CO2-besparelser være mere
forpligtet til at vælge en ikke-fossilt baseret opvarmend fordoblet. Lavenergibyggeri er i dag undtaget tilslut- ningsmetode, hvorfor indsatsen dermed inkluderer alle
ningsforpligtelsen, men de vil qua fjernvarmeplanen være husstandes CO2-udledning i hele området.
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Potentiale:
Udvidelse af VEKS’ projektforslag til at omfatte
hele Køge by, Herfølge og Lille Skensved har et
reduktionspotentiale på 49.500 ton CO2 / år
Samlet set vil Køge Kommunes lokale CO2-emissioner, ved fuld udbygning af fjernvarme i det
allerede igangsatte projektforslaget fra VEKS og
indsats 1, blive reduceret med ca. 89.500 ton
CO2 / år

Strategisk Energiplan for Køge Kommune 2016

Varmeforsyning - Fjernvarme i Borup
Indsats nr. 2
At forbinde Nørre Dalby til Borup Varmeværk

Fjernvarme i Borup

N
Lille Skensved

Der blev etableret et fjernvarmeværk i 1960´erne
i Borup, som leverer varme til over 900 bygninger.
Borup Varmeværk er et effektivt halmfyret anlæg,
der har en stor overskudskapacitet. Varmeproduktion
fra Borup er pr. år omkring 34.000 MWh, og det tal
forventes at stige til 42.000 MWh. I forhold til varmeforbruget i 2013, som lå på 31.767 MWh er der et godt
potentiale for videre udbygning af fjernvarmenettet fra
Borup til Nørre Dalby.
Der har også tidligere været interesse for at omstille
Nørre Dalby til Borups Varmeværk i 2013. Dette projekt gik imidlertid i stå, da tilslutningsgraden ikke var
høj nok i forhold til den foreslåede finansieringsmodel,
hvori det i 2014 blev beregnet, at der skulle være minimum 100 boliger, der koblede sig på, for at projektet
kunne blive rentabelt. I fremtiden bør muligheden for
at koble Nørre Dalby til Borup Varmeværk dog undersøges nærmere.

Aktiviteter:
•

Udarbejdelse af en ny økonomisk undersøgelse.
Der skal udarbejdes en ny tarif for afregning af
fjernvarme, hvor afskrivning af forsyningsledningen mellem Borup og Nørre Dalby er en del af
varmeregningen

•

En plan for informationsmøder, hvor borgerne
kan blive informeret om mulighederne for fjernvarme i fremtiden

•

Der udarbejdes informationsmateriale, der
informerer om fordelene ved fjernvarme - også
i et nybygget lavenergihus. Kan udleveres til
borgere der planlægger at bygge i de kommende fjenvarmeområder

•

Fortsat konvertering inden for områdeafgrænsningen

•

Udnyttelse af procesvarme fra produktionen
Borup-Kemi til Borup Varmeværk

•

Etablering af solfangere og ny akkumuleringstank så sommervarmen udelukkende fås via sol.

Ølsemagle
Ølsemagle Strand

Ejby
Borup

Ølby Lyng

Ølby
Nørre Dalby

Lellinge
Køge

Vemmedrup

Slimminge

Bjæverskov
Hastrup
Lidemark

Gørslev

Herfølge

Algestrup

5 km

Figur 12
Signaturforklaring
Forsyningsområde fjernvarme
Forsyningsområde individuel naturgasforsyning
Fjernvarmetrace
Fjernvarmetrace forslag
Fjernevarmetrace forslag sti

Mål: :

Fokusområde

80 - 90 % af husstandene i områderne med fjernvarme er tilsluttet fjernvarmenettet i 2035
Resultat:
CO2-reduktion på ca. 1.153 ton / år
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Varmeforsyning - Fjernvarme uden for Køge bybånd

Fjernvarme uden for Køge bybånd

N

Indsats nr. 3

Lille Skensved

Husstande i områder med gasopvarmning forventes
tilsluttet fjernvarmenettet senest i 2035. By- og landsbyområder udenfor det eksisterende fjernvarmenet
kaldes i planlægningen ”olie- og gaslandsbyer”. I de
by- og landsbyområder, hvor nettet ikke forventes at
nå ud i den nærmeste fremtid, skal boligejerne finde
egne løsninger i takt med udskiftning af det eksisterende olie- eller gasfyr. Der er derfor på sigt behov for
alternativer til disse olie- og gasfyr - enten individuelle
eller kollektive løsninger.

Ølsemagle
Ølsemagle Strand

Ejby
Borup

Ølby Lyng

Ølby
Nørre Dalby

Fjernvarmen udrulles til flere bysamfund, der
kan forbinde VEKS og Borup fjernvarme

Lellinge
Køge

Vemmedrup

Slimminge

Bjæverskov

Aktiviteter:
•

Undersøgelse af mulighederne for de resterende
bysamfund. En tidsplan med årstalsangivelser
for de enkelte områder

•

En plan for informationsmøder, hvor borgerne
bliver informeret om mulighederne for fjernvarme i fremtiden

•

Der udarbejdes informationsmateriale, der
informerer om fordelene ved fjernvarme - også
i et nybygget lavenergihus. Kan udleveres til
borgere der planlægger at bygge i de kommende fjenvarmeområder.

Hastrup
Lidemark

Gørslev

Herfølge

Algestrup

5 km

Figur 13
Signaturforklaring
Forsyningsområde fjernvarme
Forsyningsområde individuel naturgasforsyning
Fjernvarmetrace
Fjernvarmetrace forslag

Mål:
80 - 90 % af husstandene i områderne med fjernvarme er tilsluttet fjernvarmenettet i 2035

Fjernevarmetrace forslag sti
Fokusområde

Resultat:
CO2-reduktion på ca. 14.200 ton pr. år ved 100 %
tilslutning hvis Ejby, Vemmedrup og Bjæverskov
kobles på fjernvarme
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Varmeforsyning - Sammenhængende fjernvarme

En sammenhængende fjernvarme
N

Ved at kombinere indsats 1, 2 og 3 med det allerede
vedtagne og eksisterende fjernvarmenet i VEKS og Borup Varmeværk kan en meget stor del af kommunens
CO2-udledning til opvarmning blive nedbragt ved hjælp
af fjernvarme.

Lille Skensved

Ølsemagle

2

Udrulningen af fjernvarme vil så vidt muligt udføres i
forbindelse med allerede planlagt kloakering eller andet ledningsarbejde.

Borup

I samarbejde med VEKS og Borup Varmeværk skal
der foretages en nærmere analyse af de nuværende
forudsætninger for konvertering, herunder de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Formålet
er at kunne udarbejde en tidsplan og projektforslag for
fjernvarme i de områder der i dag opvarmes med gas.

Ølsemagle Strand

Ølby Lyng

Ølby
Nørre Dalby

For at sikre rentabiliteten i en udrulning af fjernvarmen, skal det undersøges, om der bør være tilslutningspligt i de foreslåede områder, samtidig med at
man i planlægningen er opmærksom på eventuelle
lokale forhold, der giver anledning til en undtagelse fra
tilslutningspligten.
Hvis der samtidig indgår overskudsvarme fra produktionsvirksomheder bliver det sammenhængende fjernvarmenet en effektiv, robust og miljøvenlig indsats for
at nå de samlede mål i Køge Kommune.

1

Ejby

Lellinge

3

Køge

Vemmedrup

Slimminge

Bjæverskov
Hastrup
Lidemark

Gørslev

Signaturforklaring
Indsats 1: 2020-2025

Herfølge

Indsats 2: 2020-2025
Indsats 3: 2030-2035

Forsyningsområde fjernvarme

Algestrup

Forsyningsområde individuel naturgasforsyning

5 km

Fjernvarmetrace
Fjernvarmetrace forslag

Figur 14

Fjernevarmetrace forslag sti
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Varmeforsyning - Sammenhængende fjernvarme

Indsats 1 + 2 + 3
•

Udbygning og sammenkædning af fjernvarmen
fra VEKS og Borup Varmeværk frem til 2035

•

De markerede områder udlægges til fjernvarmeområder

•

Overskudsvarme fra CP Kelco og andre virksomheder med overskudsvarme

•

Bedre udnyttelse af anlægskapaciteten i Borup

•

Samlet potentiale: 104.994 ton CO2 / året ved
fuld udbygning.

Heraf vil en del husstande benytte andre former for
vedvarende energikilder i form af fx varmepumper,
solvarme mv.

Borup, Bakkegårds Allé-kvarteret. Ortofoto.

© Køge Kommune
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Varmeforsyning - Boliger uden for fjernvarmenettet

Boliger udenfor fjernvarmenettet
Det er sandsynligvis ikke muligt at udvide det overstående, sammenhængende fjernvarmenet til at indbefatte alle byer i kommunen. De landsbyer, der overvejende benytter olie som opvarmningsform i dag kaldes
sommetider ”olielandsbyer”. Det bør undersøges, om
det er muligt at etablere et nyt fjernvarmeanlæg (lokal
fjernvarme) i de små byer, således at de får deres eget
fjernvarmenet, ligesom Borup har i dag. Det kan være
baseret på halm, som i Borup, eller fælles, store varmepumper. Det kan være en god løsning for de byer,
som fx ligger for langt væk fra det centrale fjernvarmenet. Det er måske ligefrem en mulighed, at flere
landsbyer går sammen og etablerer et selskab, der
kan varetage etablering, vedligeholdelse og administrationen af flere lokale fjernvarmeanlæg. Det er også
muligt, at et større fjernvarmeselskab kan varetage
disse funktioner.
I Køge Kommune er der flere olielandsbyer, og varmeforbrug og CO2-udledning fra de syv større byer
fremgår af nedenstående tabel. Selvom olie-landsbyernes CO2-udledning ikke er af afgørende betydning for
kommunernes CO2-reduktionsmål, er det stadig en interessant udfordring at undersøge omstilling fra fossile
til vedvarende energikilder. Det kan give nogle gode
erfaringer med omstillingsprocesser, særligt i forhold til
hvilken rolle kommunen og de lokale indbyggere skal
have i en sådan omstillingsproces samt hvordan de
skal samarbejde.
Udfasning af oliefyr
Med Energiaftalen fra 2012 blev det besluttet, at oliefyr i områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning
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Oliebyer og olielands-

Varmeforbrug

CO2-udledninger

byer i Køge Kommune

(MWh)

i 2013 (ton/CO2)

Algestrup

7.923

2.236

Gørslev

2.934

889

Lellinge

7.499

2.160

Lidemark

1.676

478

Nørre Dalby

3.969

1.144

Slimminge

3.891

1.085

Ølby

1.728

537

29.620

8.529

Samlet

Indsats nr. 4
Landsbyer og fritliggende huse uden for det
sammenhængende fjernvarmenet
Aktiviteter:
•

Undersøge mulighederne for mindre, kollekti-		
ve fjernvarmeanlæg, etableret i samarbejde 		
med borgerne i landsbyerne

•

Undersøge mulighederne for fx administrativt 		
samarbejde mellem de lokale fjernvarmenet

•

Nye boligområder tilsluttes fælles varmefor-		
syning (fx via store fælles varmepumper)

•

Undersøge om der er lokale forhold, der kan
gøre fjernvarme mere attraktiv fx gartnerier
eller andre produktionsvirksomheder

•

Gennemføre borgermøder, der oplyser om
muligheder for hhv. kollektive og individuelle
opvarmningsformer

•

Udarbejde et informationsmateriale målrettet 		
fritliggende boliger og landsbyer uden fjern-		
varmepotentiale.

Figur 15
(Kilde: STEPS, kortlægningsdata)

skal udfases. Fra 2013 kan der ikke længere installeres
oliefyr i nybyggeri, og fra 2016 kan oliefyr ikke erstattes i eksisterende bygninger, som ligger i fjernvarmeområder. Skal kommunen understøtte udskiftningen af
oliefyr, er der derfor behov for et projektforslag med
kollektiv varmeforsyning i de olielandsbyer, hvor der
kan konstateres et potentiale for det.
Dette er ikke uden udfordringer, idet det kan være en
dyr investering at omstille til fjernvarme eller varmepumper. For det andet har olielandsbyerne ofte en
geografisk udfordring, da de ofte ligger langt væk fra
det centrale fjernvarmenet.
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Mål:
80 - 100 % af husstandene i områderne uden for
det kommende fjernvarmenet har investeret i opvarmning med vedvarende energikilder i 2035
Potentiale:
CO2-reduktion på ca. 8.000 ton pr. år ved 100 %
konvertering til vedvarende energi

Varmeforsyning - Boliger uden for fjernvarmenettet

For at disse alternativer til oliefyr kan blive en realitet, er der behov for, at de forskellige muligheder
bliver undersøgt nærmere, og her er det især vigtigt,
at borgerne bliver inddraget i rette tid. Dette indebærer, at de bliver forberedt på omstillingen, som
de bliver nødt til at blive en del af før eller siden, da
eksisterende oliefyr i områder med kollektiv varmeforsyning ikke længere kan udskiftes til et nyt, når det
er udtjent. Denne forberedelse kunne fx ske gennem
borgermøder, hvor tidsramme og økonomi for et lokalt
fjernvarmeværk bliver præsenteret. Ydermere er det
også vigtigt at give rådgivning om alternativer eller
midlertidige løsninger, fx en varmepumpe.

række borgermøder og løbende rådgivning om energiteknologier. Denne dialog kan sættes i gang allerede
fra 2016 / 2017.

Fritliggende boliger
Hvor der ikke er mulighed for at etablere central fjernvarme og/eller kollektivt fjernvarmeanlæg bør andre
muligheder for CO2-neutral varmekilder undersøges.
Dette gælder for eksempel i den del af de fritliggende
huse og små bebyggelser, hvor muligheden for fjernvarme ikke eksisterer. I 2013 stod de fritliggende huse
og små bebyggelser i Køge Kommune for 25.155 ton
CO2, eller 18 % af udledningen fra varmeforbruget.
Her vil det især være løsninger med træpillefyr, varmepumper og delvis solvarme, der kan være relevante
som fremtidens varmeforsyning. En del af disse bygninger kan med fordel efterisoleres samtidig med skift
af varmekilde.
Borgerinddragelse / Dialogmøder
Landsbyerne uden for fjernvarmeområderne tilbydes
assistance, så de kan undersøge mulighederne for en
fælles løsning på deres fremtidige varmeforsyning om den så enten skal være fælles, delvist fælles eller
individuel. Køge Kommune vil gennem Det Grønne
Hus aktivt kunne understøtte denne dialog gennem en

Vemmedrup. Luftfoto taget mod syd-vest
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Varmeforsyning - Overskudsvarme

Overskudsvarme
Overskudsvarme fra produktionsvirksomheder er en
meget effektiv metode til at anvende en ressource,
der ellers blot går til spilde. Denne varme vil mindske
efterspørgslen på varmeenergi fra andre kilder.
Overskudsvarmen kan udnyttes enten som procesvarme i en anden (industriel) proces, til rumopvarming
(komfortvarme) eller til fjernvarme ved at afsætte
den til nærliggende virksomheder eller et nærliggende
fjernvarmenet.
CP Kelco, Novo Nordisk Pharmatech A/S og Junckers
genererer store mængde varme fra køletårne og processer. I en analyse finansieret af Erhvervsstyrelsens
program for Grøn Industrisymbiose er muligheden for
at udnytte denne varme som fjernvarme hos projektholderen VEKS blevet undersøgt. For især CP Kelco vil
det være oplagt at arbejde videre med en omstilling,
da de foreløbige økonomiske beregninger viser høj
rentabilitet.
CP Kelcos overskudsvarme
Et eksempel på, hvordan overskudsvarmen, som normalt ikke bruges til noget, kan anvendes til fjernvarme, er i Lille Skensved, hvor CP Kelco undersøger muligheder for at levere deres varme til fjernvarmenettet.
Udover en økonomisk gevinst for CP Kelco er der også
en stor miljømæssig gevinst. Ved at reducere behovet
for køling i virksomhedens køletårne reduceres energiforbruget, og der opnås en reduktion i udledning af
drivhusgasser svarende til 140 ton CO2 pr. år og en
vandbesparelse til køling på ca. 22.000 m3 / år3.
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Indsats nr. 5
Indgå et samarbejde med virksomheder
vedr. udnyttelse af overskudsvarmen
Aktiviteter:
•

Undersøgelse af potentiale for brug af overskudsvarme

•

Systematisk kortlægning af muligheder for
udnyttelsen af industriel overskudsvarme.

Resultat:
Ved at reducere behovet for køling nedsættes
energibehovet, samtidig vil den udnyttede overskudsvarme reducere behovet for varme fra andre
kilder. Udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder er dermed en helt oplagt løsning for energisystemet og det samlede potentiale fra virksomhederne skal undersøges nærmere

3 Overskudsvarme generisk case. Erhvervsstyrelsen 2014,

Grøn Industrisymbiose. https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/generiskcaseomoverskudsvarme.pdfvirk
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Varmeforsyning - Samlede indsatser med varmeforsyningen

Samlede indsatser med varmeforsyningen

Samlede CO2-besparelser ved fjernvarme

Hvis indsatserne 1-5 gennemføres, så vil hele varmeforsyningen i Køge Kommune være CO2-neutral i 2035
og den samlede CO2-reduktion være på 140.000 ton
om året.

150.000
140.000

En stor del af dette er udbygningen af fjernvarmen, så
der kommer en forbindelse mellem Borup Varmeværk
og VEKS. Dette vil ske med indsats 1,2 og 3.

90.000

Når denne forbindelse er skabt, vil der være større
forsyningssikkerhed og bedre udnyttelse af anlægskapaciteten i hele systemet.
En konkret analyse vil anskueliggøre potentialet ved
at udbygge nettet yderligere (fx til Lellinge og andre
landsbyer, der ligger tæt på ledningsnettet).

Indsats 5 (2017-2035)

27.000
120.000

Indsats 4 (2017-2035)

8.000
14.200
49.500
60.000

30.000

0

N

1.153

Indsats 3 (2030-2035)
Indsats 2 (2020-2035)
Indsats 1 (2020-2035)
Planlagt fjernvarme i
Køge Kommune

40.000

Ton CO2

Figur 16

Indsats 4, som retter sig mod mindre landsbyer og
fritliggende hus, kan påbegyndes med det samme, da
denne indsats primært kræver rådgivning og borgerdialog over en længere periode, da det er mange individuelle beslutninger, der ligger til grund for udkommet
af indsats 4.
Som forberedelse af fjernvarmeudbygningen vil en
nærmere kortlægning af muligheder for udnyttelsen af
industriel overskudsvarme skulle gennemføres, og der
skal påbegyndes en dialog med de relevante virksomheder.

Lellinge. Ortofoto
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El-forsyning

Køge Kommunes forpligtelser
Den nationale energistrategi betyder, at fossil energi
skal udfases, og vedvarende energi skal udgøre 100 %
af energiproduktionen inden 2050. Det er op til Køge
Kommune at beslutte hvilke metoder, kommunen vil
benytte for at implementere denne beslutning - også
når det drejer sig om produktion af el. Køge Kommune
er en del af det fælles elnet og drager dermed fordel
af nationale investeringer i fx vindmølleparker. Køge
Kommune skal dog sikre, at den el-produktion, der
sker i kommunen også blive baseret på fossilfri kilder.
De mest oplagte teknologier at anvende til dette formål er sol, vind og biogas udover den elektricitet, som
produceres på kraftvarmeværkerne med biobrændsel.
I 2013 havde Køge Kommune et samlet elforbrug på
ca. 610.000 MWh og udledningen af drivhusgasser
udgjorde ca. 220.000 ton CO2.
Elektricitetsforbruget og -produktionen skal i Køge
Kommune som minimum bidrage med en reduktion af
CO2 med 36.900 ton pr. år frem til 2020. Dette er allerede ved at ske ved el-besparelser i både kommunens
institutioner, i erhvervslivet og i private husholdninger,
men den største effekt vil opnås ved skift af energikilder, således at fossile brændstoffer udfases til fordel
for en større andel af vedvarende energikilder lige fra
sol, vind og til biomasse.
El-forbrug og -produktion i Køge Kommune
Som det fremgår af figur 17, anvendes den største del
af elforbruget i Køge Kommune i industrien, herefter i
serviceerhvervene og de private husholdninger. Derfor
bør der rettes et særligt fokus på elforbruget i industriens produktion, men da Køge er en vækstkommune,
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forventes der ikke en nævneværdig reduktion af elforbruget i industriproduktionen eller handelssektoren.
Derfor vil den største indsats i forhold til erhverv rette
sig mod at sikre indførelse af vedvarende energi til
brug i produktionen.
I Køge Kommune udgjorde vedvarende energi i 2015
ca. 100.000 MWh af el-produktionen, svarende til
ca. 16 % af den samlede produktion. Heraf stammer
5.600 MWh fra vindkraft og tilsvarende 5.600 MWh fra

solceller. Langt den største andel af vedvarende energi
produceres på Køge Kraftvarmeværk, hvor der anvendes resttræ som brændsel til en produktion på 92.100
MWh. Denne produktion reducerer årligt CO2-udledningen med 33.432 ton CO2. Sol, vind og resttræ
(biomasse) til el-produktion svarer i alt til en opnået
reduktion på 37.500 ton CO2 / år.

El-forbrug 2013 og CO2-udledninger i Køge Kommune
350.000

El-forbrug (MWh) 2013
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Figur 17
(Kilde:
Elektricitet
alle sektores
forbrug

STEPS, kortlægningsdata)
Varme
Transport
alle sektores
forbrug
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El-forsyning

Hvis produktionen af ca. 610.000 MWh strøm med
heraf ca. 220.000 ton udledt CO2 fra el-produktionen
skal erstattes af CO2-neutral energi inden 2050, er
det nødvendigt at fordele produktionen på forskellige
mulige energikilder.

El-produktion fra vedvarende energikilder 2015 (MWh)

5.654

5.595
Solceller
Køge Kraftvarmeværk
(Brændsel resttræ)

Energieffektiviteten af enkelte kilder fremgår i nedenstående tabel, hvori det dels fremgår, hvor meget
energi solceller, vindmøller og biogas kan producere og
hvor meget CO2 hver enkelt kWh fortrænger.
Timing og fortrængning
Den konkrete CO2-besparelse afhænger af, hvornår
teknologierne implementeres. Tidlig implementering
fortrænger mere CO2, da der aktuelt er mere kul i den
samlede el-produktion end der vil være om nogle år,
da andel af kul reduceres i takt med, at de nationale
handlingsplaner implementeres.
Det samlede potentiale for CO2-reduktion i forbindelse
med elforbruget i Køge Kommune kan ses af nedenstående figur, som viser reduktion af drivhusgasserne
fra elektricitet ved etablering af landmøller, kystnære
havmøller, biogasanlæg og udvidelse af kraftvarmeproduktionens produktion (grøn el).

På den baggrund skal det besluttes, hvordan energiproduktionen i Køge Kommune fremover skal fordeles på
hhv. grøn el, vind samt fra solenergi.
I de følgende afsnit beskrives potentialerne inden for de
ovennævnte energikilder.

Vindmøller

Reduktion af drivhusgasser 2020
80.000

45.80068.600

70.000
92.092

Minimum

60.000

Figur 18

50.000

Solceller (pr. MW)5

Energipro-

10.000 ton CO2-

duktion

reduktion4

900 MWh pr.

15 ha (650 ton / ha)

hektar / år
Vindmøller (pr. MW)6

Samlet reduktioner:
166.300-218.100 ton
46.800

30.000
20.000

17.800

10.000

2000 MWh pr. 1

2-3 stk. 3 MW vind-

MW / år

møller (1500 ton /
MW)

Biomasse (pr. MW)7

24.00043.000

31.90041.900

40.000
Energikilde

Maximum

0,25 MWh pr. ton

0

Landmøller Kysthavmøller

Biogas

Grøn el

El-besparelser

Figur 20
(Kilde: Elementer til Klimaplan)

66.000 ton biomasse

Figur 19
4 På baggrund af et CO2-normtal på 0,766

5 Et stort solcelleanlæg, placeret på jorden,

ton / MW

med en størrelse på 1 MW vil i dag have et
solcellepanelareal på omkring 0,7
ha(hektar). Da panelerne ikke må skygge for
hinanden, vil anlægget fylde et land areal på
omkring 1,2 ha (hektar)
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6 Energi(år) = 1MW x 2000h = 2000 MWh

7 Gennemsnitsberegning ud fra 3 eksisterende

anlæg.
1 ton biomasse kan give godt 40 m3 gas, der
igen kan producere 0,25 MWh
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El-forsyning - Vindmøller i Køge Kommune

Figur 21

Vindmøller i Køge Kommune

(Kilde: Energistyrelsens Standardregister

Udbygning af vindkraftskapaciteten har høj prioritet
i de nationale handingsplaner. I Energistrategi 2050
nævnes det bl.a., at der skal udbydes 400 MW kystnære mindre havmøller og at initiativer skal sikre en
øget udbygning af vindkraft på land med yderligere
500 MW frem til 2020.

for vindmøller)

Mulige placeringer af vindmøller

På kortet er placering af de nuværende 7 møller i
Køge Kommune indikeret med tallene 1-3 (jf. tabellen
nedenfor).
Kortet er lavet for danske kommuner af Erhvervsstyrelsen for at bidrage med retningslinjer, viden og
udvikling af værktøjer til brug i planlægningen af landvind i Danmark, hvor de røde pletter på kortet indikerer mulige placeringer til yderligere vindmølleudvikling.
På dette kort er der primært fokuseret på afstandskrav
til beboelse og ikke fx planlagt byudviklingsområder
eller følsomme naturområder. De mulige områder for
opsætning af vindmøller er dermed i praksis færre end
kortet angiver.
Eksisterende vindmøller i Køge Kommune
I figur 22 er der vist anlægsdata for de eksisterende 7
landvindmøller i Køge Kommune ultimo 2015, herunder ejerlav, år for idriftsættelse, kapacitet, elproduktion, rotordiameter og navhøjde samt beregnet
benyttelsestid. Det fremgår af tabellen, at møllerne er
omtrent 13-20 år gamle, og at de samlet har en kapacitet på knap 4 MW og årsproduktionen er omkring
5700 MWh om året. Flere af møllerne har forholdsvis
lave benyttelsestider, sammenlignet med et landsgennemsnit på 2.020 timer, hvilket bl.a. antageligt skyldes
placeringen.
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Figur 22, nederst
(Kilde: Energistyrelsens Standardregister for vindmøller)
Elproduktion (kWh) Benyttelse (timer) Rotor-diameter (m) Navhøjde (m)

Idriftsat

Kapacitet (kW)

1994

500

774.018

1.439

37

35

1994

500

728.174

1.281

37

35

1994

500

680.936

1.375

37

35

1996

550

746.374

1.268

37

35

1996

550

660.985

1.238

37

35

Stenkelstrup, Ejby (2)

1997

600

818.153

1.578

43

44,5

Gummersmarke By (3)

2000

750

1.243.807

1.828

48

45

3.950

5.652.447

Ejerlav

Køge Vindmøllelaug (1)

Total
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El-forsyning - Vindmøller i Køge Kommune

På de to grafer nedenfor ses den samlede el-produktion fra vindmøller i Køge Kommune i forhold til det
samlede el-forbrug i kommunen, samt den samlede
CO2-reduktion, som vindmøller bidrager med i forhold
til de samlede udledninger af drivhusgasser i 2013.
Vindenergi udgjorde i 2013 under 1 % af den samlede el-produktion og 5 % af vedvarende energi i Køge
Kommune.

Potentiale for vindkraft i MW med angivet
drivhusgasreduktion i Køge Kommune

Ifølge RUCs beregninger for Region Sjælland vurderes
det at være relevant at opstille nye vindmøller i fire af
de fem udpegede områder.
Potentialer for vindenergi i Køge Kommune
Figur 24 illustrerer potentialerne for vindenergi i Køge
Kommune og potentielle CO2-besparelser, hvoraf det
fremgår, at opsætning af kystnære møller har det største potentiale. Ved en maximal udbygning, svarer dette til 7-10 møller, hvilket vil kunne fortrænge helt op til
68.000 ton CO2. På land anbefaler RUC 6-9 vindmøller
med en samlet kapacitet på op til 28 MW, hvilket kan
reducere CO2 i elproduktionen med ca. 42.000 ton.

I Kommuneplanen 2013 er der screenet for møller
mellem 2,3 og 3,6 MW, som har resulteret i 5 mulige
områder for opsætning af møller, hvor en række forbehold indtil videre har resulteret i, at der ikke på nuværende tidspunkt er opført nye møller i kommunen.

Maksimal udbygning
MW
40

Minimums udbygning

23-25 MW
45.800-68.600 ton

21-28 MW
31.900-41.900 ton

30

20

10

0

4,150 MW
3.540 ton
Aktuelt

Land

Kystnære

Figur 24
(Kilde: Elementer til Klimaplan)

El-produktion fra vindmøller i forhold til det
samlede el-forbrug i Køge Kommune 2013

Bidrag til CO2-reduktion fra nuværende
vindmøller i Køge Kommune

700.000
600.000

250.000

500.000
400.000
300.000

1.696

5.654

603.516

El-produktion fra vindmøller i Køge Kommune

200.000

El-produktion fra vindmøller i Køge Kommune

Samlet el-forbrug i Køge
Kommune

150.000

Samlet el-forbrug i Køge
Kommune

100.000

221.107

Der er udarbejdet et projektforslag om vindmøller på
molen på Køge Havn. Projektforslaget viste en fornuftigt anlægsøkonomi og et rentabelt projekt, for så vidt
angår el-produktion, tilbagebetalingstid mv. Projektet
blev styret gennem Køge Vind, men er for indeværende sat i bero, mens den nationale helbredsundersøgelse pågår8.

Ton CO2

8Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for

200.000

50.000

100.000
0

0

Mwh / år

Implementeres den maksimale udbygning af vindmøller på land og ved kysterne, vil energien udgøre ca.
30 % af forbruget på 609.000 MWh.

Miljø og Sundhed arbejder for at klarlægge eventuelle sundhedsrisici i forbindelse med lavfrekvent lyd fra vindmøller.

Figur 23
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El-forsyning - Vindmøller i Køge Kommune

Indsats nr. 6

Indsats nr. 7

Indsats nr. 8

At opsætte land-vindmøller med en samlet
kapacitet på 21 MW

At opsætte 3-4 møller på molerne ved havnen med en samlet kapacitet på 9-12 MW

At opsætte kystnære vindmøller med en
samlet kapacitet på 23 MW

Aktiviteter:

Aktiviteter:

Aktiviteter:

•

Udarbejde vurdering af potentiale for eventuel
udskiftning af eksisterende møller (Vilkestrupmøllerne)

•

•

•

Udpege egnede arealer for opsætning af 2,3
eller 3 MW møller hos interesserede lodsejere

Politisk behandling af muligheder for opsætning af møller på molerne efter resultaterne
af sundhedsundersøgelsen (forventes færdig i
2017)

•

Mål:

•

Afholde borgermøde vedr. planer for opsætning af vindmøller.

Inddrage interessenter i en dialog om møller
på molen.

Mål:
At opstille omkring 7 vindmøller på 3 MW med
forventet årlig produktion på godt 40.000 MWh
Potentiale:

Mål:
At opstille 3-4 møller på molerne ved havnen med
forventet årlig produktion 24.000 – 35.000 MWh
Potentiale:
CO2-reduktion på ca. 22.000 ton / år

CO2-reduktion på ca. 31.900 ton / år

Strategisk Energiplan for Køge Kommune 2016

24

Politisk behandling af muligheder for opsætning af kystnære møller på lavvandsområder i
Køge bugt.

At opstille 7-8 vindmøller i Køge bugt, med forventet årlig produktion 65.000 MWh
Potentiale:
CO2-reduktion på ca.45.800 ton / år

El-forsyning - Vindmøller i Køge Kommune

Samlet CO2-reduktion ved vindmølle-indsats 6, 7 og 8
120.000
100.000

Indsats 8 (2025-2035)

45.800

Indsats 7 (2018-2025)

80.000

Indsats 6 (2017-2035)
CO2-reduktion fra
eksisterende vindmøller
(4.366 ton)

60.000
22.000
40.000
31.900
20.000
0

4.366
Ton CO2

Figur 25

Fundament til Turebylille vindmølle. Foto: Det Grønne Hus
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El-forsyning - Solceller i Køge Kommune

Solceller i Køge Kommune
Det store gennembrud for solceller i Danmark skete med den populære nettoafregningsordning. Efter
ophøret af denne ordning er væksten aftaget, men da
solcellerne bliver både mere effektive og billigere, vil
tilbagebetalingstiden blive stadig bedre. Der er fortsat
støtte til solcellestrøm, men det er kun den strøm, der
produceres og forbruges inden for samme time, der er
afgiftsfri. Det betyder at økonomien i solcelleanlægget
i høj grad er afhængig af, hvor stor andel af solcellernes el-produktion, ejeren selv kan aftage time for
time.

Potentiale for solenergi i Køge Kommune
Potentialet for at udvide arealet af solenergi er stort i
Køge Kommune, dette være sig både på private hustage, i virksomheder og på offentlige arealer.
Alene i transportcenteret er der over 120.000 m2
(12 ha) flade tage. Der er dermed et potentiale til en
årsproduktion på 10.800 MWh på tage, som ejes af
nogle af de energiforbrugende virksomheder i kommunen. Andre virksomheder vil kunne anvende tilsvarende egnede arealer.
Indsats nr. 9

I Køge Kommune anvendes langt den største andel af
elektriciteten i industrien, da der her findes et stort
antal virksomheder med stort energiforbrug i produktionen.

Udbredelse af solenergi til el-produktion i
virksomhederne i Køge Kommune

Aktuel solcelleenergi i Køge Kommune
I Køge Kommune er der pt. 843 solcelleanlæg, fordelt
på kommunale såvel som private bygninger – både
virksomheder og privat byggeri - som tilsammen producerer 5595 MWh om året. I Køge Kommune betyder
dette en reduktion af CO2-udledningen på 4.285 ton, i
forhold til den sammenlignede mængde el produceret
fra kulfyrede elværker.

•

Solenergien udgør lige som vindenergien under 1 %
af den samlede el-produktion og har trods mindre
favorable tilskudsordninger med fortsat faldende priser
potentiale for at udgøre en større andel af den samlede energiproduktion.
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Aktiviteter:
Kampagne med oplysninger om økonomien i
investeringer i solcelleanlæg for virksomheder.

Indsats nr. 10
Udbredelse af solenergi til el-produktion i
private boliger i Køge Kommune
Aktiviteter:
•

Oplysning om solceller og økonomien for
private boligejere

•

Vurdering af den æstetiske indvirkning på
visse huse.

Mål:
En fordobling af det installerede areal på private
husstande frem til 2025 og en yderligere fordobling frem til 2050 til en samlet produktion på
22.380 MWh om året
Potentiale:

Mål:
Opstille solceller på tagene hos virksomheder med
et stort energibehov. Målsætningen er, at virksomhederne vil installere solceller på 120.000 m2
(12 ha), svarende til det samlede flade tagareal
på transportcenteret
Potentiale:
Årsproduktion på 10.800 MWh og en CO2-reduktion på ca. 8.300 ton / år
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CO2-reduktion på ca. 17.000 ton pr. år

El- forsyning - Solceller i Køge Kommune

Endvidere skal det kortlægges, hvor der findes marginale jorde til brug for opsætning af solceller. Dette
kan være på privat ejet marginale landbrugsjorde eller
offentlige arealer, fx i transportkorridorer mellem jernbane og motorvej eller i forbindelse med vandværker
o.lign.
For at gennemføre sådanne initiativer kræver det
investorer, som kan opstille en forretningsmodel for
solceller på større arealer og etablere et forsyningsselskab, der sælger strøm til nettet.

Samlet CO2-reduktion ved solcelle-indsats 9, 10 og 11

Indsats nr. 11

80.000
70.000
41.000

60.000

Store solcelleanlæg på marginale jorde

Indsats 10 (2017-2050)

50.000

Indsats 9 (2017-2025)

40.000

CO2-reduktion fra
eksisterende solceller

Aktiviteter:
•

Undersøge muligheder i lovgivningen til at
opsætte solceller på offentlige arealer udlagt
til infrastruktur

•

Identificere et antal arealer, der er egnede til
at opstille store solcelleanlæg på

•

Formulere en plan for hvilke æstetiske og
landskabsmæssige hensyn der skal tages.

30.000
17.000

20.000

Nedenstående illustrerer et vilkårligt areal på godt
600.000 m2 (60 ha.) Hvis der kan findes marginaljorde
langs motorveje, støjvolde, marginale landbrugsjorde mv. med et samlet areal på 60 ha vil det have en
produktionskapacitet på 54.000 MWh / året.

Indsats 11 (2025-2035)

10.000
0

8.300
4.285
Ton CO2

Figur 26

Mål:
Engagere lodsejere til at opsætte solceller på 60
ha til en samlet el-produktion på 54.000 MWh /
året

N
Lille Skensved

Ølsemagle
Ølsemagle Strand

Ejby
Borup

Ølby Lyng

Ølby
Nørre Dalby

Potentiale:

Lellinge

CO2-reduktion på ca. 41.000 ton / år

Køge

Vemmedrup

Slimminge

Bjæverskov
Hastrup
Lidemark

Gørslev

Herfølge

Signaturforklaring
Algestrup

Solceller på 60 ha

5 km
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El- forsyning - Produktion af biogas

Produktion af biogas

Indsats nr. 12

I 2012 blev ca. 7 % af husdyrgødningen i Danmark
anvendt til biogas, svarende til ca. 2,5 mio. ton. Der
blev i alt produceret 4,3 PJ biogas, hvoraf 3,1 PJ kom
fra gyllebaseret biogasanlæg (side 13). I regeringens
’Grøn Vækst’ aftale fra 2009 står der, at op til 50 % af
Danmarks husdyrgødning skal anvendes til grøn energi
i 2020, hvilket svarer til ca. 18,5 mio. ton.

Biogas i Køge Kommune
Aktiviteter:

Mulighederne for biogas i Køge Kommune
I Køge Kommune bliver de fleste ressourcer, som
potentielt kunne anvendes i et biogasanlæg, leveret til
Solrød Kommunes biogasanlæg, der producerer fjernvarme og elektricitet. Den største andel af biomasse i
dette anlæg er restproduktet fra CP Kelco’s pektin-produktion. Ydermere anvender anlægget også tang fra
Køge bugts strandrensning.

Undersøge volumen og anvendelse af biomasse i Køge Kommune (tang, restproduktion fra
virksomheder, halm)

•

Undersøge muligheder for samarbejde med
andre kommuner.

Mål:

Biogasanlæg. Foto: Colourbox, Hans Prinsen

Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke økonomisk
rentabelt at etablere et biogasanlæg i Køge Kommune,
da ressourcegrundlaget ikke er tilstrækkeligt. Det kan
dog tænkes, at det i fremtiden vil være muligt at etablere et biogasanlæg i Køge Kommune eller som samarbejde med en nabokommune, hvis der eksempelvis
kommer andre virksomheder med organisk affald, eller
at der er tilstrækkeligt biomasse i kommunen (fx i
form af tang, gylle eller halm), som kan anvendes.
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•

Køge Kommune bidrager til regeringens Grøn
Vækst-aftale gennem etablering af eget eller
tværkommunalt biogasanlæg
Potentiale:
CO2-reduktion: Et biogasanlæg med 66.000 ton
biomasse kan reducere CO2-udledningen med
10.000 ton / år
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El- forsyning - Energibesparelser

Energibesparelser
Energibesparelser og nedsættelse af energiforbruget er
som hovedregel altid den bedste metode til reduktion
af CO2-udledningen. Der skal fortsat arbejdes målrettet med en indsats overfor borgere, virksomheder og
kommunens egne bygninger. Kommunen kan fremme
energirenovering i private boliger via byfornyelsesmidler og energirenoveringen af kommunens egne
bygninger skal fortsætte og der kan gennemføres en
kampagne om energibesparelser.
Køge Kommunes indsats
Køge Kommune har gennemført energirenoveringer
på de kommunale bygninger for 90 millioner. Der er
blandt andet blevet udskiftet varme- og ventilationsanlæg, opsat solceller, udskiftet vinduer, renoveret
belysningsanlæg og efterisoleret. Endvidere energirenoveres kommunens vejbelysning.
Energibesparelser i private boliger
El-besparelser kan fremmes med et mål om at reducere el-forbruget med 1 % årlig, svarende til den
besparelse, som forsyningsselskaberne er pålagt. Det
betyder en årlig reduktion på 2.200 ton CO2 om året
fra 2017.

Indsats nr. 13

Indsats nr. 14

Udbrede erfaringer med energistyring i større bygninger

Rådgivning af private borger og virksomheder om energibesparelser, herunder energirenovering

Aktiviteter:
•

•

Udvikling af energistyringen i kommunens
institutioner, beregnet på også at inspirere
større private el-forbrugere (små og mellemstore virksomheder) til at gøre det samme.
En række af Køges virksomheder har allerede
gennemført energistyring og energibesparelsesprojekter. De kan bruges som forbillede
via formidlingsaktiviteter
Formidling af energirådgivning til virksomheder fra forsyningsselskaberne, fx prioriteret
efter elforbrug (handel & service, industri og
landbrug), bygge/anlæg. Der kan opnås op til
65 % til støtte fra Energistyrelsen ved konvertering til vedvarende energi.

Aktiviteter:
•

Kampagner og især rådgivning til borgere,
rettet mod energirenovering og indkøb af elbesparende udstyr.

Mål:
En årlig reduktion af energiforbruget på 1 %
Potentiale:
Med en årlig reduktion af el-forbruget vil forbruget
i perioden fra 2013 til 2050 falde fra 610.000 til
420.000 MWh. Det svarer til en CO2-reduktion på
godt 60.000 ton i 2013 tal

En besparelse på 1 % om året i perioden fra 2013 til
2050 betyder at el-forbruget alt andet lige vil falde fra
610.000 MWh til 420.000 MWh. I 2013 tal reducerer
det CO2-udledningen fra 220.000 ton om året i 2013 til
160.000 ton om året i 2050.
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Landbrug

Landbrugets forskellige roller
Landbruget har bidraget betydeligt til udledningen
af drivhusgasser gennem udledning af lattergas ved
dyrkning af jorden. Der er forskellige muligheder for at
reducere lattergassen, men det bør næppe i første omgang være temaet i forhold til landbruget. Herudover
kan landbruget i klimasammenhænge spille en vigtig
rolle i to forskellige sammenhænge.
En rolle er som direkte og indirekte energiproducent
gennem produktion af biomasse og især her restprodukter til energiformål. En anden rolle er som energiforbruger gennem anvendelse af el, varme og brændstoffer til forskellige formål i jordbrug og husdyrhold.
Rollen som biomasse-producent er meget vigtig og
bliver vigtigere med årene.

Emissionsreduktion via Biocover
I Tangmoseskoven siver der metangas ud fra den gamle
losseplads. Over tid bliver det til store mængder (1216 kg metan / timen). Køge Kommune kan søge en
”biocover”-pulje til at forsøge at reducere denne emission. Dette sker ved at tilføre kompost med metan-oxiderende bakterier.
Den forventede emissionsreducerende effekt vil blive
omkring 4 kg metan / time eller 96 kg metan / døgn,
svarende til ca. 30 % af den gennemsnitlige tidligere
målte totalemission af metan fra projektområdet.
Dette vil svare til en samlet reduktion af metan-emissionen fra projektområdet over 30 år på ca. 13.000 ton
CO2-ækvivalenter i perioden, svarende til gennemsnitligt
450 ton om året.

Landbruget som energiproducent
Der vurderes at være en række potentialer for en
øget energiproduktion ved omlægning og tilpasning af
jordbruget. Tankegangen har påkaldt sig stor opmærksomhed i bl.a. USA og Tyskland. Udvikling og forsøg
vil nærmere kunne godtgøre potentialet for en sådan
udvikling.
Der foretages en kortlægning af mulighederne for biomasse og CO2-reduktion i landbruget.
Der udarbejdes materiale til rådgivning af landbrug, og
der gennemføres en indsats for at sikre tilstrækkelig
afdækning af gylletanke.
Det er muligt at søge om tilskud til overdækning af
gyllebeholdere gennem en særlig energipulje.
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Køge Å sti ved Regnemark. Foto: Jens Bladt
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Transport

CO2-udledning i transportsektoren
CO2-emission fra transportsektoren er stor og stigende
både globalt og i Danmark. I 2012 udgjorde transportsektoren i Danmark ca. en tredjedel af det samlede
energiforbrug. Næsten al transport i Danmark er baseret på fossile brændsler i form af benzin og diesel (ca.
94 %). Dette gælder i landtransport (vej- og jernbanetransport), luftfart og skibsfart.
Udfordringen indenfor transportsektoren består i at
reducere anvendelsen af fossile brændsler både ved
brug af nye energiformer og gennem reduktion af den
private transport såvel i person- som i godstrafikken.
For at det danske energisystem uafhængig af fossile brændsler kan blive en realitet, er det vigtigt, at
transportsektorens energiforbrug i fremtiden dækkes
af vedvarende energi.

Privatbilisme og godstransport
For at omstillingen til vedvarende energi i transportsektoren skal opnå opbakning blandt bilisterne, kræver
det, at teknologien ikke kompromitterer komfort, fleksibilitet og mobilitet, da fremtidens bilister efterspørger
den samme komfort, som vores generationer har haft i
form af kort optankningstid og stor rækkevidde.
Der er også en CO2-gevinst at hente fra godstrafikken,
hvor en omlægning til øget transport via jernbane og
skib eller til lastbiler, der kører på CO2-neutrale drivmidler ville bidrage til at nedbringe CO2-udledningen
fra den tunge trafik. Dette kræver samtænkning af
tilgængelighed til motorvejsnettet og forbindelser
mellem STC (Skandinavisk Transport Center), Havnen
og de øvrige erhvervsområder i kommunen, så effektiv

omlastning kan realiseres uden økonomiske ulemper for
virksomheder. Dette kræver et regionalt samarbejde, evt.
gennem et mobility management, som foreslået i regionens handlingsplan på trafikområdet, da en sådan indsats
vil påvirke godstrafik ind og ud af kommunen.

Gennemsnitlig rejselængde i km
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Transport i Køge Kommune
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I 2013 var drivhusgasudledningen fra transportsektoren i
kommunen lidt under 70.000 ton CO2, svarende til 15% af
den samlede CO2-udledning i 2013 – heri er ikke indregnet udledning fra fly- og godstrafik.
Trafikken i Køge Kommune er påvirket af kommunens
beliggenhed i forhold til den overordnede trafikinfrastruktur. Hovedparten af trafikken genereres af kommunens
borgere og virksomheder. I 2013 foretog borgerne i Køge
Kommune gennemsnitlig 2,7 ture pr. dag og transporterede sig i gennemsnit 46 km pr. dag.
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Cykel

Cyklen står for 20 % af turene, men da disse er meget
korte, udgør cyklen kun en lille andel i de samlede kørte
kilometre. Figurerne nedenunder illustrerer, at mange
anvender toget til de større afstande, bl.a. til arbejde og
bilen til de mange korte ture.

Bus

Tog

Alle

Grafdata fra Trafik- og miljøplan 2013

Figur 27
Bus 3%

Tog 5%

Bus 3%

Bilen er det transportmiddel, indbyggerne i Køge Kommune anvender oftest. Da bilen anvendes til ca. tre fjerdedele
af turene med en gennemsnitslængde på 18 km, tegner
bilen sig for langt de fleste tilbagelagte kilometre – nemlig
83 %. Det vil sige, at bilkørsel i og uden for kommunen
udleder i alt godt 95.000 ton CO2 om året.
Toget står kun for 5 % af turene og anvendes primært i
forbindelse med arbejde og er det transportmiddel, indbyggerne bruger til de længste ture. Der tilbagelægges
gennemsnitligt 42 km i tog pr. tur.

Bil

Tog 5%
Fritid 29%

Cykel 16%

Cykel 16%
Bil 76%

Ærinde 39%

Fritid 29%
Arbejde 25%
Ærinde 39%
Arbejde 25%

Bil 76%

Bus 3%

Transportmidler
- fordeling på ture

Transportmidler
- fordeling på ture

Rejseformål
Uddannelse
- fordeling7%
på ture

Rejseformål
Graf fra Trafik- og miljøplan 2013
- fordeling på ture

Diagramdata fra Trafik- og miljøplan 2013

Figur 28

(Køge Kommune Trafik og miljøplan 2013)
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Transport - CO2-udledning i transportsektoren

Adfærdsændringer

El-biler og el-busser

Indsats nr. 15

Det er ikke nemt at påvirke borgere til at omlægge sine
transportvaner.

El-biler udleder ikke CO2 under kørsel, men produktionen af el som el-bilen bruger, kan udlede CO2. Hvis
strømmen kommer fra et kulkraftværk, vil udledningen
være ca. 26 % mindre end en benzinbil (VW UP vs VW
E-Up). Kommer strømmen fra et mix af kraftværk og
vedvarende energi, er udledningen næsten det halve,
sammenlignet med en benzinbil. Genereres strømmen
fra vedvarende energi, så vil el-bilens udledning være
nul. På næste side ses en tabel over forskellige elbilers CO2-udledning i de tre førnævnte situationer.
Hertil er denne udledning sat i forhold til benzinbilen.

Øget anvendelse af kollektive transportmidler til persontransport

Kommunens muligheder ligger i at sørge for, at den
rigtige infrastruktur er til stede, sammen med oplysninger om de forskellige transportmuligheder inden for
sektoren.
Nyetablering af arbejdsplader og boligområder, herunder Køge Nord kan med fordel tænkes sammen for på
den både at inkludere infrastrukturen som element i
planlægningen af et CO2-reducerende transportsystem.
I den forbindelse kan Køge Kommune arbejde for at
gøre det nemmere at være pendler eksempelvis ved
parkér-og-rejs-anlæg.
Køge Kommune er allerede forsynet med flere stationer, der med både S-tog og regionaltog forbinder
flere byer i kommunen med byer i Region Sjælland og
Hovedstadsområdet. Det er derfor oplagt at udnytte
denne infrastruktur og fremme brugen af togdrift både
som pendler og til øvrig transport. Dette kan bl.a.
gøres ved at sikre tilstrækkeligt med afgange samt at
gøre det lettere at koble forskellige transportformer
sammen. Dette ville kunne støttes gennem mobility
management-samarbejdsprojekter på tværs af kommunerne i regionen.
Hertil lægges der op til med kommunens Trafik- og miljøplan at forbedre vilkårene for cykeltrafik, samkørsel,
delebiler og den kollektive transport som alternativer til
biltrafikken.
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El-biler i Køge Kommune
Køge Kommune anbefales løbende at skifte deres bilflåde, som i dag kører på fossile brændstoffer, ud med
el-biler eller brintbiler. Dette skaber givetvis nogle tekniske og økonomiske udfordringer, men der vil også være
fordele for kommunen, i form af energibesparelser og
forhåbentlig på sigt også økonomiske besparelser. I den
forbindelse vil det være oplagt at samarbejde med andre
kommuner vedr. effektiv brug af el-biler eller brintbiler.
Køge har flere kortere busstrækninger, som med fordel
vil kunne betjenes af el-busser. Teknologien gør det i
dag muligt for el-busser at oplade tilstrækkeligt ved
endestationerne til at kunne klare dagens ruter.
Med etablering af Køge Nord, Det nye Campus Køge
og Køge Sygehus, vil behovet for kollektiv transport
i dette område øges. Her vil bl.a. el-drevne bybusser
kunne imødekomme behovet for øget transport. Dette
vil kunne ske uden at øge kommunens CO2-udledning,
da energisystemet med tiden omlægges til vedvarende
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Aktiviteter:
•

Understøtte parkér-og-rejs-anlæg i forbindelse
med etablering af Køge Nord

•

Understøtte nedbringelse af transportbehov i
planlægning af nye bolig- og erhvervsområder

•

Lette adgangen for cykler til parkering på
stationerne i kommunen og etablere mulighed
for opbevaring af batterier og opladning af
el-cykler mv.

•

Oplysning om delebiler som mulighed for både
borgere og virksomheder i Køge Kommune

•

Fortsætte og udbygge samarbejdet med delebilsforeninger.

Mål:
At en større del af persontransport foregår med
kollektiv trafik fra 2025 i stedet for i bil. Hermed
nedbringes antallet af kørte kilometer i bil
Potentiale:
Hvis antal kørte kilometer i bil nedbringes med
10 % vil den årlige CO2-udledning kunne reduceres med 9.500 ton

Transport - CO2-udledning i transportsektoren

El-bil

CO2-udledning ved

CO2-udledning ved

CO2*-udledning ved ude-

100 % vedvaren-

gns. energimix over

lukkende elproduktion ved

Benzinbil

de energi

3-årig periode

kraftværk*

CO2-udledning

Indsats nr. 16
Fremme anvendelsen af el-biler

Volkswagen

0 g/km

52 g/km

Volkswagen

70 g/km

E-up
Volkswagen

95 g/km

UP
0 g/km

57 g/km

Volkswagen

76 g/km

E-Golf

Aktiviteter:
113 g/km

•

Løbende udskiftning af kommunens bilflåde til
el- og hybridbiler

•

Sikre at infrastrukturen udvikles i takt med
udbredelsen af el-biler, så der er ladestandere
ved indkøbsmuligheder, sportsfaciliteter, legepladser mv.

•

At forbeholde p-pladser til el-biler

Golf

Nissan Leaf

0 g/km

77 g/km

104 g/km

Nissan Pulsar

117 g/km

Tesla Model S

0 g/km

81 g/km

109 g/km

BMW 520l

149 g/km

Figur 29
Kilde: http://www.danskelbilalliance.dk/

energi i el-produktionen, og dermed også levere klimavenlig strøm til de el-drevne køretøjer.
Lette minibusser, shuttle-busser eller el-drevne busser vil også med fordel kunne anvendes til udvalgte
grupper som eksempelvis ældre eller skoleelever, hvor
antallet af brugere til bestemte afgange er kortlagt.

• Køge Kommune arbejder på at udskifte hovedparten af kommunens bilflåde til brint-, el- eller
hybridbiler.
Delebiler

Mål:

At køre delebil i stedet for privatbil kan nedsætte
den enkelte bilists CO2-forurening med over 50 %,
da en delebilist typisk kører 33 % mindre end en
bilist, der kører i egen bil. Den udnyttes bedre end
en privatejet bil, der typisk står stille i op til 20
timer i døgnet. Hver delebil, der sættes på gaden
erstatter ca. 4-8 privatejede biler.
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At fremme udbredelsen af el-biler til 10% af bilerne i 2025. Der er 24.857 personbiler registreret i
Køge Kommune (2016)
Potentiale:
Med en CO2-reduktion op mod 2 ton om året pr.
el-bil, vil knap 2.500 el-biler betyde en CO2-besparelse om året på minimum 5.000 ton CO2.
Reduktionspotentialet vokser i takt med at elproduktionen omstilles til fossilfrie energikilder
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