Udkast 16.03.2020

Indhold
1. Forord .................................................................................................................................................................3
2. Mål og visioner for Køge Kommune ...................................................................................................................3
2.1 Mål om nedbringelse af drivhusgasudledninger ..........................................................................................3
2.2 Klimatilpasning .............................................................................................................................................3
3. Den nuværende situation ...................................................................................................................................4
3.1 CO2-regnskab – den gængse metode ..........................................................................................................4
3.2 Udvidet CO2-regnskab ..................................................................................................................................5
3.3 Fremskrivning, ved ’frozen policy’ ................................................................................................................8
3.4 Fremskrivning for 2030 - elektrificeringsscenarie ........................................................................................9
3.5 Fremskrivning 2030 – Version 2 ................................................................................................................ 11
4.1 Varmeforsyning ............................................................................................................................................. 13
4.1a Den nuværende situation ........................................................................................................................ 13
Drivhusgasudledninger fra de enkelte varmekilder .................................................................................... 14
De forskellige opvarmningsformer i Køge Kommune.................................................................................. 14
Enhedsforbrug og energibesparelsespotentiale ......................................................................................... 19
4.1b Varmeforsyning – den ønskede udvikling ............................................................................................... 21
Tiltag 1: Udbygning og fortætning af det eksisterende fjernvarmesystem i Køge By, Køge Nord, Lille
Skensved og Herfølge .................................................................................................................................. 22
Tiltag 2: Udbygning med solvarme, geotermi og varmepumper i fjernvarmen .......................................... 24
Tiltag 3: CCS på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg .............................................................. 24
Tiltag 4: Individuelle varmepumper udenfor fjernvarmeområderne .......................................................... 26
Tiltag 5: Decentrale fjernvarmeanlæg og blokvarme .................................................................................. 26
Tiltag 6: Energibesparelser i private husholdninger .................................................................................... 26
Tiltag 7: Energibesparelser i erhvervslivet................................................................................................... 26
Tiltag 8: Energibesparelser i kommunale bygninger ................................................................................... 26
4.3 El-produktion ................................................................................................................................................. 27
4.3.a Elsystem – den nuværende situation ..................................................................................................... 27
4.3.b Elsystem – den ønskede udvikling .......................................................................................................... 27
4.4 Transport ....................................................................................................................................................... 27
4.4a Transport – Den nuværende situation .................................................................................................... 27
4.4b Transport – Den ønskede udvikling ......................................................................................................... 29
Reduktion af kørte kilometer og fremme af CO2-venlige transportformer .................................................... 29
Elektrificering af transporten .......................................................................................................................... 30
Indsats 1: Tværkommunalt samarbejde om Parkér og Rejs-anlæg............................................................. 30
Indsats 2: Omstilling af busdrift til el ........................................................................................................... 30
1

Udkast 16.03.2020

Indsats 3: Chikane af bilkørsel ..................................................................................................................... 31
Indsats ?: Fremme cyklisme ........................................................................................................................ 31
Indsats ?: Fremme cykel og gang til skole ................................................................................................... 32
Indsats ?: Fremme af el- og ladcykler som alternativ til bil ......................................................................... 32
Indsats ?: Styrke mulighederne for samkørsel ............................................................................................ 32
Indsats ?: Samarbejde om omstilling af Bornholmslinjen til et vedvarende drivmiddel ............................ 33
Indsats ?: Planlægge for ladestandere til elbiler ......................................................................................... 34
Indsats ?: Omstille egen bilflåde til el .......................................................................................................... 34
Indsats ?: Nedsætte kørte km i forbindelse med varelevering til kommunen ............................................ 34
Indsats ?: Samarbejde med landbrug og byggeri om omstilling af non-road køretøjer til el...................... 34
Indsats ?: Samarbejde med virksomheder om mere CO2-venlig varetransport ......................................... 34
4.5 Cirkulær økonomi og bæredygtigt forbrug.................................................................................................... 35
4.5a Den nuværende situation – Cirkulær økonomi og bæredygtigt forbrug................................................. 35
4.5b Den ønskede situation – Cirkulær økonomi og bæredygtigt forbrug ..................................................... 35
Indsatsområde 1: Fremme cirkulært byggeri i kommunen ......................................................................... 35
Indsatsområde 2: Fremme bæredygtige indkøb i kommunen .................................................................... 36
Indsatsområde 3: Affaldsforebyggelse og genanvendelse .......................................................................... 36
Indsats 1.1: Øge genanvendelse af byggematerialer via gensalgsbutikken ved Køge Genbrugsplads ....... 37
Indsats 1.2: Samarbejde med byggebranchen om cirkulært byggeri i Køge Kommune ............................. 37
Indsats 1.3: Kortlægge ressourcemæssige potentiale i bygninger .............................................................. 37
Indsats 1.4: Udvikle udbud af cirkulært byggeri i samarbejde med andre kommuner ............................... 37
Indsats 2.2: Grøn indkøbspolitik .................................................................................................................. 38
Indsats 3.1: Affaldsforebyggende kampagner ............................................................................................. 38
Indsats 3.2: Facilitere genbrug .................................................................................................................... 38
4.6 Arealanvendelse – landbrug og skovrejsning ................................................................................................ 39
5. Indsatser i relation til klimatilpasning ............................................................................................................. 40
5.1 Sikring mod oversvømmelser .................................................................................................................... 40
5.2 Skybrudssikring .......................................................................................................................................... 40
5.3 Tørke .......................................................................................................................................................... 40
5.4 Grundvand ................................................................................................................................................. 40
5.5 Vind ............................................................................................................................................................ 40
5.6 Hedebølge.................................................................................................................................................. 40
6. Sammenfatning og tidsplan for indsatser ....................................................................................................... 41

2

Udkast 16.03.2020

1. Forord
2. Mål og visioner for Køge Kommune
2.1 Mål om nedbringelse af drivhusgasudledninger
2.2 Klimatilpasning

3

Udkast 16.03.2020

3. Den nuværende situation
3.1 CO2-regnskab – den gængse metode
Køge Kommune har et mål om at blive CO2-neutral i 2050. For at sikre at vi når målet, vil kommunen løbende
fremlægge ’CO2-regnskaber’. De senest tilgængelige data på kommuneniveau stammer fra år 2017, der derfor
er valgt som ’basisår’.
I 2017 var den gennemsnitlige nationale CO2-udledning på 8,8 ton pr. indbygger1. Kommunerne imellem er
der imidlertid tale om et stort spænd, gående fra 2,2 til 22,9 ton pr. indbygger, hvilket hovedsageligt er et
udtryk for geografiske forskelle i landbrugsproduktion og andel af industrivirksomheder. Køge Kommunes
store CO2-udledning fra transport, så skyldes hovedsageligt, at Køge Bugt Motorvejen er Danmarks mest
trafikerede vejstrækning. Dette forhold er med til at understrege, at de enkelte kommuner ikke kan anskues
som isolerede ’øer’, der kan løse klimaudfordringen alene. Der er tværtimod behov for tværkommunalt
samarbejde og koordination med statslige og regionale initiativer.
Kommunale CO2-regnskaber kan dog alligevel synliggøre, hvor Køge Kommune har de største udfordringer, og
hvordan der bedst kan tilrettelægges indsatser, der kan understøtte såvel det kommunale som det nationale
mål om CO2-neutralitet.
Som det fremgår af tabel 1, var den samlede drivhusgasudledning i Køge Kommune på 563.515,58 ton CO22.
Med et indbyggertal på 60.109 personer i pågældende år, svarer det til en drivhusgasudledning på 9,4 ton CO2
pr. indbygger.
Tabel 1: CO2-udledningen i 2017 i Køge Kommune, *El-forbrug er inklusiv el til opvarmning3

CO2-udledning i 2017
Køge Kommune
Transport
Varmeforbrug
El-forbrug*
Landbrug
Kemiske processer
Affaldsdeponi
Spildevand
Total

1

CO2
237.994
205.296
86.702
19.479
7.063
6.197
785
563.515,58

%
42,23%
36,43%
15,39%
3,46%
1,25%
1,10%
0,14%
100%

Regnet på baggrund af data fra Danmarks Statistik vedrørende drivhusgasregnskab og indbyggertal pr. 1/1 2017.
CO2 er blot én af mange drivhusgasser. Når vi snakker om drivhuseffekt og global opvarmning, er de vigtigste
drivhusgasser: Kuldioxid (CO2), Metan (CH4), Lattergas (N2O) og F-gasser. Alle gasserne har forskellige egenskaber og
stammer fra forskellige kilder. I praksis, når man taler om CO2-regnskaber, så er der tale om et samlet
drivhusgasregnskab, hvor alle de forskellige drivhusgasser er omregnet til CO 2-ækvivalenter. Dette er også tilfældet i
dette CO2-regnskab.
3
CO2-regnskabet for Køge Kommune 2017 har taget udgangspunkt i de offentligt tilgængelige data fra ”Energi og CO 2regnskabet”, som ligger på hjemmesiden sparenergi.dk, der er udviklet af Energistyrelsen. Vi har korrigeret data for
naturgasforbrug, da de indberettede tal er fejlagtige. Derfor er vi blevet anbefalet at benytte data for naturgasforbrug for
år 2015 og dernæst graddagskorrigere, så man kan estimere et mere retvisende naturgasforbrug for 2017. Denne
korrektion er især vigtig at foretage for en kommune som Køge, hvor en meget stor andel af CO2-udledningen stammer
fra naturgasforbruget. Udover denne korrektion, har vi også valgt at benytte den gennemsnitlige nationale
elemissionsfaktor for år 2017, fremfor at benytte den lokale elemissionsfaktor, som er anvendt i CO2-regnskab på
sparenergi.dk. På baggrund af disse korrektioner får Køge Kommune et CO2-regnskab for 2017, hvor der er en smule
højere CO2-udledning end hvad der fremgår af ”Energi og CO2-regnskabet” på sparenergi.dk
2
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Som vist i figur 1, er transporten og varmeforbruget den største kilde til CO2-udledninger i Køge Kommune på
nuværende tidspunkt.

Figur 1: CO2-udledning i Køge Kommune 2017 fordelt på sektorer. Elforbrug er inklusiv el til opvarmning.

3.2 Udvidet CO2-regnskab
Ovenstående CO2-regnskab bygger på de antagelser og regnemetode, som benyttes, når Danmark
indrapporterer til FN og EU. I Køge Kommunes klimaplan ønsker vi imidlertid også at præsentere et udvidet
CO2-regnskab. Et CO2-regnskab, der udfordrer den gængse opfattelse af biomasse. Og hvor vi ikke kun
forholder os til indenlandske drivhusgasemissioner, men også de emissioner der skyldes vores forbrug af
varer, som er produceret i udlandet.
Biomasse
Den første ting vedrører biomasse. I de officielle CO2-regnskaber bliver biomasse ikke tilskrevet nogen CO2udledning. At biomasse anses som værende CO2-neutral skyldes, at der er tale om en fornybar ressource, som
i sin livscyklus har optaget den samme mængde CO2, som den afgiver, når det afbrændes. Fra forskellig side
er ideen om biomasse som værende CO2-neutral imidlertid anfægtet. Grundlæggende rejses der følgende
kritik: 1) Ved afbrænding af biomasse udleder man CO2 til atmosfæren. Ny biomasse (f.eks. træer) vil over tid
kunne optage denne CO2, men lige nu og her fører afbrændingen af biomasse til en forøget koncentration af
drivhusgasser i atmosfæren. Dette er ikke uvæsentligt, da udsættelse af en udledning af drivhusgasser har en
positiv effekt, da det kan reducere opvarmningseffekten her og nu, og gøre at man kan vinde tid til f.eks.
teknologiske fremskridt og til tilpasning til klimaforandringerne, 2) Selvom fjernvarmeværker og individuelle
forbrugere køber biomasse, der er certificeret som værende ”bæredygtig”, kan den stigende efterspørgsel
efter biomasse føre til et pres på verdens skove. Dette kan både ske direkte, f.eks. ved fældning af skov til at
producere træpiller, eller indirekte, når skovplantagen eller dyrkningen af bioafgøder optager noget plads,
som man ellers kunne have brugt til at producere fødevarer, og derved skaber et behov for at finde noget
erstatningsjord (f.eks. ved at fælde skov et andet sted på planeten)4.
På baggrund af disse betragtninger har Køge Kommune valgt at præsentere en version 2 af CO2-regnskabet for
2017, hvor vi også regner på hvilken drivhusgasudledning, der har været, som følge af afbrænding af
biomasse.
4

Dette betegnes som indirekte ændringer i arealanvendelsen (iLUC, er den engelske forkortelse).
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Vi har ikke regnet på den indirekte udledning, som følge af biomasseforbrug5. Vi baserer os på de, af
Energistyrelsen, oplyste emssionsfaktorer for henholdsvis træ og halm6. I beregningerne har vi benyttet
værdier for hvad atmosfæren tilføres af CO2, når der benyttes biomasse til at producere el og varme - uanset
om det indgår i et kulstofkredsløb eller ej. I CO2-regnskabet version 2 er det således alene tallene for CO2udledning fra el- og varmeforbrug, der er korrigeret ift. version 1.
Tabel 2: CO2-regnskab for Køge Kommune 2017. I version 1 anses biomasse som værende CO2-neutral, mens det modsatte er tilfældet i
version 2.

CO2-udledningen i 2017
Transport
Varmeforbrug
El-forbrug*
Landbrug
Kemiske processer
Affaldsdeponi
Spildevand
Total
CO2e/indbygger

Version 1
CO2 (tons)

Version 2
%

237.994 42,23%
205.296 36,43%
86.702 15,39%
19.479 3,46%
7.063 1,25%
6.197 1,10%
785 0,14%
563.516
100%
9,4

CO2 (tons)

%

237.994 38,59%
232.338 37,68%
112.826 18,30%
19.479 3,16%
7.063 1,15%
6.197 1,00%
785 0,13%
616.682
100%
10,3

Forbrug
I de nationale drivhusregnskaber forholder man sig alene til indenlandske emissioner, mens
drivhusgasudledningerne relateret til import af produkter og serviceydelser udelades. Dette betyder, at der
normalt ikke kigges på effekten af, at erhvervsliv, private husholdninger og det offentlige efterspørger en
række varer, som bliver produceret udenfor landets grænser, hvor der som følge heraf bliver en
drivhusgasudledning. Og relateret til dette medregner man ej heller emissioner fra danske skibe, fly lastbiler
m.m., som tankes op i udlandet. Dette er både relateret til private husholdningers forbrug af udenlandsk
producerede fødevarer og produkter, såvel som danske virksomheders import af råstoffer, serviceydelser m.v.
En rapport fra Energistyrelsen7 har illustreret hvordan man kan opstille et mere retvisende CO2-regnskab.
Først ser man på de totale emissioner fra dansk økonomi, som defineres som ”indenlandske emissioner” (a)
plus ”emissioner fra international transport foretaget af danske skibe, fly og køretøjer” (b) plus ”emissioner
fra importerede produkter” (c).
Dernæst beregner man ”emissioner fra eksporterede produkter” (d).
Det samlede forbrugsrelaterede CO2-regnskab er derfor: (T) = (a) + (b) + (c) – (d).
Differencen mellem indenlandske emissioner og det samlede forbrugsrelaterede CO2-regnskab kan bruges
som udtryk for hvilken drivhusgasudledning, der skyldes vores import af varer (e). Dvs. (e) = (a) – (T).

5

Når der laves nationale indrapporteringer til EU og FN omkring drivhusgasser, skal alle lande lave et separat regnskab
for drivhusgasser, der er knyttet til arealanvendelse og skovbrug. Disse regnskaber hedder LULUCF (Land Use, Land Use
Change and Forestry). Da størstedelen af den biomasse, som Danmark afbrænder bliver importeret, så er det altså i
andre landes regnskaber at der skal oplyses om drivhusgasser knyttet til arealanvendelse og skovbrug. I disse regnskaber
skal der således fortælles om hvorvidt der har været et nettooptag eller en nettoemission af CO 2, som følge af
arealanvendelse og skovbrug. Hvorvidt alle lande er i stand til at udarbejde sådanne regnskaber på en fyldestgørende
måde, er en anden sag.
6
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/EnergiKlimapolitik/svar_paa_spoergsmaal_fra_enhedslisten_om_biomasse_og_co2udledning.pdf
7
Schmidt & Muños (2014), http://vbn.aau.dk/files/196725552/_dk_carbon_footprint_20140305final.pdf
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Som vist i tabel 3, var det samlede forbrugsrelaterede regnskab i 2017 på 71,19 mio. tons CO2-ækvivalenter
eller ca. 12,4 tons pr. indbygger. Det skal sammenlignes med de nationale opgørelser af drivhusgasudledning i
Danmark i 2017, der lå på 48,29 mio. tons CO2-ækvivalenter eller omkring 8,4 tons pr. indbygger. Differencen
på 4,0 tons pr. indbygger kan benyttes som tal for hvor meget højere CO2-udledning man kan regne med, når
man tager højde for effekten af import og eksport af varer.
Tabel 3: Forbrugsrelateret CO2-regnskab for Danmark (2017)8

Forbrugsrelateret CO2-regnskab, Danmark 2017

Kode

Indenlandske emissioner, ekskl. (CO 2) fra
afbrænding af biomasse
International transport foretaget af danske
skibe, fly og køretøjer
Import af varer (+)
Eksport af varer (-)
I alt, forbrugsrelateret
Difference Indenlandske emissioner og
forbrugsrelateret CO2-regnskab, [ (T) - (a) ]

Tons CO2

Tons CO2 pr. indb.

(a)

48.298.000

8,4

(b)

38.796.000

6,7

(c)
(d)
(T)

112.100.000
-128.000.000
71.194.000

19,7
-22,5
12,4

(e)

22.896.000

4

Som angivet i tabel 3, er det værd at notere, at emissioner fra importerede produkter udgør en væsentlig
andel af de totale emissioner fra dansk økonomi. Dette er et udtryk for, at vi er en del af en meget globaliseret
økonomi, hvor en stor del af produktionen ikke længere finder sted indenfor et enkelt lands nationale
grænser. Tværtimod er der ofte tale om globale værdikæder, hvor specifikke produkter er blevet til, som
resultat af produktionsprocesser, der spreder sig over flere lande. Og i alle disse produktionsprocesser har der
været et energiforbrug, som giver en vis CO2-udledning. Dertil skal også medregnes transporten mellem de
forskellige lande.
På samme vis er det værd at bemærke, at emissioner fra eksporterede danske varer faktisk overstiger
emissioner fra importerede varer. De eksporterede produkter med de højeste drivhusgasemissioner er
skibstransport samt svinekød og cement.
Produktionen af svinekød er et godt eksempel til at illustrere logikken bag ovenstående beregninger. Der
importeres væsentlige mængder soja, som bruges til grisefoder. CO2-udledningen fra produktionen og
transporten af dette foder tæller med på importsiden i tabel 3. I 2018 producerede man 32,7 mio. svin i
Danmark, hvoraf 18 mio. blev slagtet her i landet9. I denne produktionsproces er der sket en
drivhusgasudledning, som tæller med i de indenlandske emissioner. Men da størstedelen af det
danskproducerede svinekød eksporteres, så tæller hovedparten af de samlede emissioner fra
svinekødsproduktionen (import af foder + indenlandske emissioner) også med på eksportsiden i tabel 3.
På baggrund af ovenstående beregninger og antagelser, giver det samlede CO2-regnskab for Køge Kommune i
2017, som vist i tabel 4, en udledning pr. borger på 13,4-14,3 tons CO2,

8

Baseret på tal fra Danmarks Statistik, samt metode, antagelser og tal vedr. import/eksport i Schmidt & Muños (2014).
Tal for emissioner fra importerede og eksporterede produkter i Danmark, som anvendes i Energistyrelsens rapport fra
2014, kan dateres til 2003. Der findes desværre ikke opdaterede beregninger, fra nyere årstal, og derfor er disse tal
behæftet med visse usikkerheder.
9
Tal fra Landbrug og Fødevarer (2019), https://lf.dk/~/media/lf/tal-og-analyser/aarsstatistikker/statistiksvin/2018/2018-a5-statistik-svin-dk-v3.pdf?la=da
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Tabel 4: CO2-udledning i Køge Kommune, når man tager højde for såvel indenlandske som udenlandske emissioner. I version 1 anses
biomasse som værende CO2-neutral, mens det modsatte er tilfældet i version 2.10

Version 1
CO2-udledningen i 2017,
CO2 (tons)
Køge Kommune
Transport
237.994
Varmeforbrug
205.296
El-forbrug*
86.702
Landbrug
19.479
Kemiske processer
7.063
Affaldsdeponi
6.197
Spildevand
785
Total, indenlandske
563.516
emissioner
Forbrug, udenlandske
240.436
emissioner
Total, indenlandske og
udenlandske emissioner
CO2e/indbygger

Version 2
%
CO2 (tons)
29,6%
237.994
25,5%
232.338
10,8%
112.826
2,4%
19.479
0,9%
7.063
0,8%
6.197
0,1%
785

%
27,8%
27,1%
13,2%
2,3%
0,8%
0,7%
0,1%

70,1%

616.682

71,9%

29,9%

240.436

28,1%

803.952 100,00%

857.118

100,0%

13,4

14,3

Et retvisende CO2-regnskab giver det bedste udgangspunkt ift. at udpege rette klimaindsatser, både hvad
angår indenlandske emissioner og dem der skyldes vores import af varer fra udlandet.
I relation til de enkelte indsatsområder vil de enkelte sektorer blive yderligere beskrevet.

3.3 Fremskrivning, ved ’frozen policy’
For at synliggøre effekten af de lokale tiltag i Køge Kommunes nye klimaplan, kan der laves en fremskrivning
af CO2-regnskabet, hvor man tager udgangspunkt i et scenarie hvor der ikke besluttes andre tiltag på
klimaområdet end dem, som allerede er vedtaget. En sådan analyse kaldes en ’basisfremskrivning’ og laves
hvert år af Energistyrelsen. Basisfremskrivningen viser det forventede energiforbrug og drivhusgasudledning
fra forskellige sektorer frem mod 2030. Den seneste basisfremskrivning fra 2019 forholder sig til de tiltag der
var vedtaget af folketinget med udgangen af maj 2019. Allerede nu ved vi imidlertid, at der kan forventes en
række nye tiltag, som resultat af den nye klimalov og udarbejdelsen af en klimahandlingsplan i løbet af 2020.
Det sandsynlige scenarie for henholdsvis 2030 og 2050 er derfor mere grønt, end hvad den seneste
basisfremskrivning viser. På trods af dette forbehold, har vi taget udgangspunkt i tallene fra denne
basisfremskrivning, for at kunne estimere energiforbruget og udledningen af drivhusgasser i Køge Kommune i
2030. Miljøorganisationen CONCITO har med udgangspunkt i tal fra Energistyrelsen og det Nationale Center
for Miljø og Energi (DCE) ved Århus Universitet lavet en lineær fremskrivning for år 2050. På baggrund af dette
har vi beregnet en CO2-udledning for Køge Kommune i henholdsvis 2030 og 2050. I denne fremskrivning
benytter vi vores version 1 af CO2-regnskabet, dvs. at vi hverken tager højde for emissioner fra biomasse eller
importerede varer.
Som det fremgår af tabel 5, så vil CO2-udledningen pr. indbygger falde fra 9,4 tons i 2017 til 6,6 tons i 2030 og
derefter 5,7 tons i 2050. Dette er, skal det gentages, ved et såkaldt ‘frozen policy’ scenarie, hvor der ikke
foretages yderligere nationale tiltag frem mod 2030, end dem der allerede var vedtaget med udgangen af maj
2019, og ej heller foretages nogle supplerende lokale tiltag.
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Tabel 5: Basisfremskrivning for Køge Kommune.

CO2-udledning i tons, Køge Kommune

2017

2030

2050

Transport
Varmeforbrug
El-forbrug (inklusiv el til opvarmning)
Landbrug
Kemiske processer
Affaldsdeponi
Spildevand
Total
CO2e/indbygger

237.994
205.296
86.702
19.479
7.063
6.197
785
563.516

234.148
162.355
11.681
19.139
6.652
4.458
816
439.249

190.335
162.141
9.599
19.934
6.585
2.271
793
391.659

9,4

6,6

5,7

Figur 2: Basisfremskrivning for Køge Kommune

3.4 Fremskrivning for 2030 - elektrificeringsscenarie
På nationalt plan har man i december 2019 vedtaget en klimalov, der har en målsætning om 70% CO2reduktion i 2030. For at nå dette mål, vil der i den nationale klimahandlingsplan fastlægges en række
vidtrækkende indsatser, der vil ændre det billede, som tegnes i ovenstående basisfremskrivning. Altså kan det
forventes, at CO2-udledningen i Køge Kommune i 2030 vil være en del lavere end 6,6 tons pr. indbygger. Også
selvom der ikke igangsættes lokale tiltag. Dette skyldes ikke mindst de forventede tiltag indenfor
transportsektoren, som man politisk ønsker skal udvikle sig i en langt mere grøn retning.
9
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Før vi kender indholdet af den nationale klimahandlingsplan, kan vi ikke sige noget nagelfast om CO2udledningen i 2030 indenfor de forskellige sektorer. Men konsulentfirmaet EA Energianalyse har i februar
2020 offentliggjort en rapport11, der viser hvordan 70% målsætningen kan nås gennem massiv elektrificering.
På baggrund af de opstillede reduktionsmål i denne rapport fra EA Energianalyse, har vi lavet en mere
ambitiøs fremskrivning for Køge Kommune i 2030.
Tabel 6: Fremskrivning for Køge Kommune 2030, version 1

CO2-udledningen i 2030
Version 1
Transport
Varmeforbrug
El-forbrug (inklusiv el til opvarmning)
Landbrug
Kemiske processer
Affaldsdeponi
Spildevand
Samlet
CO2e/indbygger

2017
237.994
205.296
86.702
19.479
7.063
6.197
785
563.516
9,4

2030
2030
elektrificeringsbasisfremskrivning
scenarie
234.148
173.307
162.355
63.419
11.681
17.500
19.139
16.540
6.652
3.640
4.458
4.458
816
816
439.249
279.678
4,2
6,6

Som det fremgår af tabel 6, vil der ved en massiv elektrificering opnås betydelige reduktioner i CO2udledningen fra transport i Køge Kommune. Ligeledes vil der også være større reduktioner indenfor landbrug
og ’kemiske processer’, som bl.a. dækker over de industrigasser, der udledes ved cementproduktion. En
anden stor post er varmeforsyningen, som reducerer sit CO2-udslip med næsten 100.000 tons ift.
basisfremskrivningen. En væsentlig forudsætning for denne CO2-reduktion er imidlertid massiv konvertering
fra olie- og gasopvarmning til varmepumper eller fjernvarme12.
Samlet set vil udviklingen i Køge Kommune, hvis vi følger det ambitiøse elektrificeringsscenarie, være, at vi
reducerer CO2-udledningerne med 50,4% fra 2017 til 2030.

11

http://www.ea-energianalyse.dk/reports/1865_Roadmap%20for%20elektrificering%20final.pdf
I vores beregninger har vi regnet med en fuld konvertering af oliefyr og en reduktion på cirka 70% i naturgasforbruget,
som følge af skift til fjernvarme eller individuelle varmepumper.
12
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Figur 3: Fremskrivning for Køge Kommune, ’version 1’.

3.5 Fremskrivning 2030 – Version 2
I såvel basisfremskrivningen som i EA Energianalyses beregninger, har man betragtet biomasse som værende
CO2-neutral. I 2030 forventes langt størstedelen af fjernvarmen at blive produceret ved afbrænding af
biomasse. Og ligeledes vil lidt under 10% af elproduktionen i Danmark stamme fra biomasse i EA
Energianalyses elektrificeringsscenarie. I tabel 7 har vi vist en version 2 af fremskrivningen for 2030, der
medregner emissionerne fra biomasse.
Tabel 7: Fremskrivning for Køge Kommune, ’Version 2’

CO2-udledningen i
Køge Kommune
(Version 2)

2017

CO2 (tons)

%

2030
basisfremskrivning

2030
Elektrificeringsscenarie

CO2 (tons)

CO2 (tons)

%

%

Transport
Varmeforbrug
El-forbrug*
Landbrug
Kemiske processer
Affaldsdeponi
Spildevand

237.994
232.338
112.826
19.479
7.063
6.197
785

38,6%
37,7%
18,3%
3,2%
1,2%
1,0%
0,1%

234.578
179.364
33.115
19.139
6.652
4.458
816

49,0%
37,6%
6,9%
4,0%
1,4%
0,9%
0,2%

173.307
159.933
49.583
16.540
3.640
4.458
816

41,6%
40,3%
11,9%
4,0%
0,9%
1,1%
0,2%

Total

616.682

100%

478.765

100%

416.220

100%

CO2e/indbygger

10,3

7,2

6,3

Der findes ikke nogen analyser af den forventede nationale udvikling ift. import af varer fra udlandet, og
derfor er vi ikke i stand til at lave en fremskrivning af disse emissioner. Men hvis denne problemstilling ikke
adresseres, vil den reelle CO2-udledning pr. indbygger være nogle tons højere end hvad der står angivet i tabel
7.
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Det står uanset hvad klart, at kommunerne spiller en central rolle i den grønne omstilling. Indenfor en række
områder, er det nemlig afgørende med god lokal planlægning, hvis de nationale målsætninger skal kunne
indfries. I de følgende afsnit vil vi beskrive de enkelte indsatsområder mere i dybden, og vise hvordan en
række foreslåede lokale tiltag kan bidrage til, at Køge Kommune bliver CO2-neutral i 2050.
I de følgende delafsnit vil vi give en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte sektorers drivhusgasudledninger,
og i relation til dette pege på hvilke mulige indsatser, der kan gøres for at opnå CO2-neutralitet.

12
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4.1 Varmeforsyning
4.1a Den nuværende situation
Energiforbruget til rumvarme var ifølge CO2-beregneren på 1.051.611 MWh i 2017. Dette inkluderer imidlertid
ikke energiforbruget til el-radiatorer og varmepumper, som indgår i det samlede tal for el-forbrug. For at finde
et estimat for el-forbruget til opvarmning, har vi kigget på kommunens BBR-data og fundet frem til antal
bygninger og samlet antal m2, der opvarmes med el-radiatorer og varmepumper. På baggrund af disse tal har
vi beregnet et brutto varmebehov på 33.278 MWh, som vi skal lægge til varmeforbruget fra fjernvarme og
forskellige brændsler (naturgas, olie, biomasse). Det samlede energiforbrug til opvarmningsformål i år 2017
var dermed 1.084.834 MWh, hvilket gav en samlet CO2-udledning på 212.917 ton, som vist i tabel 813
Tabel 8: Energiforbrug til opvarmning og afledt CO2-udledning i Køge Kommune i 2017
Energiforbrug (erhverv,
CO2-udledning, tons
Emissionsfaktor (kg CO2/Mwh)
Datakilde
husholdninger, offentlig), Mwh
Fjernvarme
66.944
2.694
40
Sparenergi.dk, år 2017
Elvarme + varmepumper
33.278
7.621
229
BBR år 2020 + el-emissionsfaktor fra 2017
Naturgas
961.722
196.860
205 Sparenergi.dk, år 2015, graddagskorrigeret til år 2017
Olie
22.889
5.742
251
Sparenergi.dk, år 2017
Centralvarme, biomasse (halm og træ)
0
0
Sparenergi.dk, år 2017
Total
1.084.834
212.917

Energisektor

CO2-udledning - Varmeforsyning
4%

3% 1%

92%

Naturgas

Elvarme + varmepumper

Olie

Fjernvarme

Figur 4: CO2-udledning – Varmeforsyning 2017 i Køge Kommune

Som det fremgår af tabel 8 og figur 5, var naturgasforbruget kilde til 92% af varmesektorens CO2-udledning i
Køge Kommune i 2017. For at kunne tilrettelægge en indsats ift. at nedbringe drivhusgasudledningerne fra
varmeforsyningen, er det til en start afgørende at vide besked om tre centrale forhold:
a) De enkelte varmekilders emissionsfaktor.
b) Data omkring varmeinstallationer i eksisterende byggeri i Køge Kommune.
c) Data om enhedsforbrug (varmeforbrug i kWh pr m2 pr. år) for den samlede bygningsmasse i Køge
Kommune.

13

Emissionsfaktor for fjernvarmen i Køge Kommune 2017 er beregnet på baggrund af en antagelse om at afbrænding af
biomasse er CO2-neutralt. Energi- og Sparenergi har ikke oplysninger omkring biomasseforbrug til individuel
bygningsopvarmning. Et estimat for dette kan findes gennem kig i kommunens BBR-data. Men ift. CO2-regnskabet, gør
det imidlertid ikke det store, da man officielt anser biomasse for værende CO 2-neutralt.
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Drivhusgasudledninger fra de enkelte varmekilder
En emissionsfaktor er et tal for hvor meget CO2 der udledes for at producere en given mængde energi. Det
kan eksempelvis angives i kg/MWh.
På baggrund af forskellige analyser opgør Energistyrelsen hvert år en liste over de aktuelle emissionsfaktorer
for forskellige varmekilder. Et eksempel på en sådan liste er vist i tabel 9.
På baggrund af emissionsfaktorerne i tabel 9 kan man beregne CO2-udledningen fra varmeproduktionen, når
man kender det specifikke forbrug. Når man skal vurdere hvilke opvarmningsformer, der er mest klimavenlige,
må man imidlertid også forholde sig til det typiske energiforbrug for forskellige varmekilder. Eksempelvis
kræver det som regel tre gange så meget elektricitet at opvarme et hus med elvarme, end når der anvendes
varmepumpe.
Tabel 9: CO2 emissionsfaktorer for udvalgte varmekilder
Energikilde

CO2 emissionsfaktor, kg/MWh

Datakilde

Kommentar
Der er tale om et nationalt gennemsnit. Og det antages i
udregningen at biomasse er CO2-neutral

Fjernvarme

67

Energistyrelsens basisfremskrivning 2019

El

137

Energistyrelsens basisfremskrivning 2019

Naturgas
Olie
Kul & Koks
Affald (fossil del)

205
266
340
340

Energistyrelsens basisfremskrivning 2019
Energistyrelsens basisfremskrivning 2019
Energistyrelsens basisfremskrivning 2019
Energistyrelsens basisfremskrivning 2019

Træ

385

Energistyrelsen 2012, svar på spørgsmål i folketinget

Tal for hvor meget CO2 der udledes ved afbrænding. Der
medregnes ikke udledninger som følge af indirekte
ændringer i arealanvendelsen.

Halm

389

Energistyrelsen 2012, svar på spørgsmål i folketinget

Tal for hvor meget CO2 der udledes ved afbrænding.

Emissionsfaktoren falder i takt med at mængden af
vedvarende energi i elproduktionen stiger
Relativt konstant faktor
Relativt konstant faktor
Relativt konstant faktor
Relativt konstant faktor

De forskellige opvarmningsformer i Køge Kommune
På trods af at BBR-data ikke altid er fuldt opdaterede, kan de være med til at give et overblik over hvilke
varmeinstallationer der findes i kommunens bygninger. Samlet set findes der cirka 40.000 bygninger i
kommunen. Men over halvdelen af disse bygninger har ikke registreret nogen varmeinstallation, da der
eksempelvis kan være tale om garager, carporte, skure m.v. I de knap 18.500 bygninger med installeret
varmeinstallation, er naturgas klart den dominerende varmekilde, både når man ser på antallet af bygninger
og det opvarmede areal, som samlet set ligger på lidt over 5 mio. m2 (tabel 10).
Tabel 10: Varmekilder ifølge BBR (data fra 2020)
Varmekilder iflg. BBR Naturgas
Samlet areal (m2)
53,2%
Antal bygninger
50,2%

Olie
Fjernvarme Elvarme Varmepumpe Fast brændsel Halmfyr
20,5%
13,5%
4,9%
4,9%
2,7%
0,4%
21,3%
8,3%
9,1%
6,9%
3,8%
0,3%

Total
100%
100%

I det følgende vil vi gennemgå data for hver enkelt varmekilde og pege på eventuelle forbehold, som man skal
være opmærksom på.

Naturgas
Ifølge oplysninger fra BBR (data fra 2020), er der lidt over 9000 bygninger i kommunen, som er opvarmet med
naturgas, svarende til næsten 2,7 mio. m2, hvilket er over halvdelen af det samlede bygningsareal med
registreret varmeinstallation. Som det fremgår af kort 1, er naturgassen den dominerende opvarmningsform i
Køge by, samt i Bjæverskov, Ejby, Herfølge, Lille Skensved og Vemmedrup.
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Kort 1: Bygninger i Køge Kommune med naturgas som primær varmekilde (BBR 2020)

Fjernvarme
Der er to fjernvarmesystemer i Køge Kommune. Et ved Borup, der hovedsageligt forsynes fra et halmbaseret
kedelanlæg på Borup Varmeværk og et fjernvarmenet i Køge, som er tilknyttet VEKS’ transmissionsnet og som
primært distribuerer varmen herfra, herunder fra egen varmeproduktion på Køge Kraftvarmeværk. Ifølge
oplysninger fra BBR (data fra 2020), er der cirka 1.500 bygninger i kommunen, svarende til lidt under 700.000
m2, der er opvarmet med fjernvarme. Varmen der kommer fra Borup Varmeværk bliver regnet som CO2
neutral, da den udelukkende produceres ved afbrænding af halm. Fjernvarmen fra VEKS stammer
hovedsageligt fra afbrænding af træpiller og i mindre omfang kul, olie, gas, affald og andre kilder. Der regnes
derfor med et større klimaaftryk fra denne fjernvarme end den der produceres på Borup Varmeværk.
Storkøbenhavns fjernvarme, der leverer varme til VEKS er imidlertid også i fuld gang med omstillingen fra
fossile brændsler til biomasse.

15
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Kort 2: Bygninger i Køge Kommune med fjernvarme som primær varmekilde (BBR 2020)

Elvarme og varmepumper
Ifølge BBR oplysninger (data fra 2020), er der næsten 3000 bygninger som har elradiatorer eller
varmepumper, som primær varmekilde. Cirka 250.000 m2 opvarmes med henholdsvis elradiatorer og
varmepumper. Som det fremgår af kort 3 og kort 4, er bygninger med elvarme og varmepumper spredt ud
over hele kommunen. Ift. drivhusgasudledninger, er der imidlertid stor forskel på el-radiatorer og
varmepumper, da de førstnævnte bruger cirka tre gange så meget energi til rumopvarmning, som de
sidstnævnte. Derfor har elvarme også været en af de mest miljøbelastende måder, som man kan opvarme sit
hus på. Omvendt er varmepumper en af de mest effektive opvarmningsformer, du kan opvarme dit hus op
med. Og væsentligt mere effektiv end olie-, gas- eller træpillefyr. Og i takt med at mængden af vedvarende
energi i elproduktionen stiger, bliver klimagevinsten ved at vælge varmepumper også højere.
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Kort 3: Bygninger i Køge Kommune med elvarme som primær varmekilde (BBR 2020)

Kort 4: Bygninger i Køge Kommune med varmepumpe som primær varmekilde (BBR 2020)
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Olie
Der har traditionelt været rigtig mange mindre byer, hvor olie har været den dominerende varmekilde. Ifølge
kommunens BBR (data fra 2020), er der også stadig næsten 3.900 bygninger som får varme fra et individuelt
oliefyr, som samlet dækker over 1 mio. m2. Imidlertid er disse oplysninger fra BBR behæftet med betydelige
usikkerheder, da mange husstande gennem årene har udskiftet deres gamle oliefyr med alternative
opvarmningsformer, i takt med, at oliefyrene har nået deres udløbsdato. Og tidligere stikprøver har vist, at
det langt fra er alle der har indberettet, når der er kommet en ny varmeinstallation i bygningen. Såfremt de
nævnte 3.900 bygninger stadig benyttede oliefyr, som deres primære varmekilde, ville det, ifølge kommunens
estimater, svare til et energiforbrug på langt over de 22.889 Mwh/år, som CO2-beregneren fra sparenergi.dk
registrerede i 2017. Altså må det faktiske antal, som benytter oliefyr som primær varmekilde, sandsynligvis
være nede på omkring 1000 bygninger. Det er imidlertid uklart hvad de resterende godt 3000 bygninger har
som primær varmekilde i dag.
Brændeovne, træpillefyr og halmfyr
I kommunens BBR-register (data fra 2020), er der angivet 68 bygninger med halmfyr, som samlet opvarmer
over 17.000 m2. Derudover er der over 700 bygninger, som har angivet brændeovn eller træpillefyr som deres
primære varmekilde. Disse 700 ovne opvarmer over 100.000 m2. Samlet set, estimeres det, at et varmebehov
på over 23.000 MWh bliver dækket med biomasse i individuelt opvarmede bygninger. Der er imidlertid tale
om et estimat, alene baseret på BBR oplysningerne. I denne beregning tages der ej heller højde for, at en lang
række boliger benytter brændeovn som sekundær varmekilde, som supplement til fjernvarme, naturgas eller
oliefyr.
Det præcise fjernvarme-, naturgas- og olieforbrug kan findes via oplysninger fra nogle relativt få leverandører,
hvorimod det er sværere at finde et præcist tal for køb af biomasse (brænde, træpiller, flis m.v.) til individuel
rumvarme, da der findes et utal af distributører. Af samme grund optræder biomasse ej heller som varmekilde
i det energi- og CO2-regnskab som findes hos sparenergi. Men eftersom man anser biomasse som værende
CO2-neutral, så havde oplysninger om biomasseforbrug til individuel bygningsopvarmning ej heller haft en
betydning i forhold til det samlede CO2-regnskab fra sparenergi.dk.
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Kort 5: Bygninger i Køge Kommune med oliefyr, halmfyr eller fast brændsel som primær varmekilde (BBR 2020)

Enhedsforbrug og energibesparelsespotentiale
De omtrent 18.500 bygninger med installeret varmeinstallation i Køge Kommune har et vidt forskelligt
varmebehov. Varmebehovet afhænger af:







Husets tilstand – f.eks. hvor godt det er isoleret,
Vinduernes størrelse og placering i forhold til solen,
Opvarmningsform,
Dine vaner,
Antal beboere og deres alder,
Vejret.

En meget væsentlig parameter handler om isolering. Mens nybyggede huse har høje krav til isolering, er ældre
bygninger ofte meget sparsomt isoleret. Således bruger et typisk hus med fjernvarme 18,6 MWh/år, mens et
nybygget hus, med energimærke A2020, har et forbrug på 3,78 MWh/år.
I 1998 indførte man energimærkeordningen, men det var imidlertid først i 2010, at det blev gjort lovpligtigt at
få energimærket boliger over 60 m2 i forbindelse med ejendomshandler. På baggrund af denne ordning findes
der nu data for 651.401 bygninger, hvoraf 7.242 ligger i Køge Kommune14. Altså har næsten 40% af
bygningerne med kendt varmeinstallation et energimærke. Statistik på bygningernes energimærker bliver
løbende opdateret på hjemmesiden sparenergi.dk.

14

Statistikken opdateres hver måned på denne hjemmeside; https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/find-ditenergimaerke. Det er muligt at se fordelingen af energimærker i hele landet og på kommunalt niveau. Disse tal stammer
fra februar 2020. Det skal også nævnes, at denne statistik kun indeholder data for bygninger, der har fået energimærke
siden 2006.
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Tabel 11: Energimærkningskala for en- og flerfamiliehuse15

Skalatrin
A2020
A2015
A2010
B
C
D
E
F
G

Grænseværdi i KWh/m2 pr. år
27,0
< 30,0 + (1000/areal)
< 52,5 + (1650/areal)
< 70,0 + (2200/areal)
< 110 + (3200/areal)
< 150 + (4200/areal)
< 190 + (5200/areal)
< 240 + (6500/areal)
> 240 + (6500/areal)

Figur 5: Fordeling af energimærker i Køge Kommune. Energimærke har siden 2010 været lovpligtigt ved salg og ved nybyggeri.
Statistikken er imidlertid ikke retvisende for den samlede bygningsmasse i kommunen.

Af statistikken fremgår det, at langt hovedparten af de registrerede bygninger i Køge Kommune har
energimærke C og D (figur 5), hvilket for et 140 m2 parcelhus svarer til et enhedsforbrug på henholdsvis 133
og 180 KWh/m2.
Men som vist i tabel 8, var det samlede forbrug til bygningsopvarmning i Køge Kommune på 1.084.834 MWh i
2017. Med et samlet opvarmet bygningsareal på 5.063.245 m2, var det gennemsnitlige enhedsforbrug på
214,25 KWh/m2/år. Dette svarer altså til energimærke E for et typisk parcelhus på 140 m2 (tabel 11)
Forskellen mellem det faktiske gennemsnitlige enhedsforbrug, og det billede, som gives ved læsning af
statistik for fordeling af energimærker i Køge Kommune, kan skyldes to ting: 1) Det faktiske forbrug er højere
end det beregnede forbrug, som energimærket er udtryk for, 2) Siden 2010 har det været lovpligtigt at få

15

Oplysninger taget fra Energistyrelsens håndbog for energikonsulenter (HB2019):
http://www.hbemo.dk/vejledning/energimaerkeskala/skala-for-boliger
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udarbejdet et energimærke ved salg, men en stor andel af de energitunge bygninger i kommunen har muligvis
ikke været sat til salg indenfor de seneste 10 år, og indgår derfor ikke i statistikken.
Derfor må vi tage udgangspunkt i data for faktisk energiforbrug og antal opvarmede m2, som altså indikerer et
energimærke E, som gennemsnit for kommunens bygninger. Til sammenligning må en bolig, der vil leve op til
højeste energimærke (A 2020), maksimalt have et enhedsforbrug på 27 KWh/m2/år.
Hvis man rent hypotetisk forestiller sig, at hele den nuværende bygningsmasse i Køge Kommune levede op til
dette krav, så ville det samlede energiforbrug til opvarmning falde med 87,4%. Det er selvfølgelig usandsynligt
at opnå så store energibesparelser i eksisterende byggeri. Men det er med til at illustrere vigtigheden af
energirenoveringer.
Hvis man f.eks. satte sig som mål, at det gennemsnitlige enhedsforbrug skulle reduceres med 100 KWh/m2 pr.
år, sådan at en gennemsnitsbygning kunne rykke fra energimærke E til C, så ville det betyde, at det samlede
energiforbrug til opvarmning kunne falde med omtrent 46,7%.
Det faktiske energibesparelsespotentiale beror imidlertid på en vurdering af de enkelte bygningers tilstand.
Ifølge brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, er mellem 140.000 og 280.000 af de
danske huse nemlig så ringe, at en energirenovering vil være spild af penge. Det drejer sig især om boliger fra
1960’erne og 1970’erne, som har et så dårligt ’skelet’, at det bedre kan betale sig at bygge nyt, end at
energirenovere boligen til en ordentlig standard. Derimod kan det sagtens svare sig at energirenovere en
klassisk murermestervilla fra starten af 1900-tallet.
Som det fremgår af figur 6, er 70% af bygningerne i Køge Kommune fra før 1980. Dansk Byggeri anbefaler at
energispareindsatsen fokuserer på disse bygninger, da det først var med BR79, at der kom egentlige
energikrav til nybyggeri.

Opførelselsår, bygninger med varmeinstallation i Køge
Kommune
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Figur 6: Opførelselsår for bygninger med varmeinstallation i Køge Kommune

4.1b Varmeforsyning – den ønskede udvikling
For at opnå en CO2-neutral varmeforsyning i Køge Kommune vil vi arbejde med fire overordnede indsatser:
A. Omstilling fra individuelle til kollektive varmeløsninger i byområder  konvertering af
naturgasområder
B. VE i fjernvarmen – fokus på udvikling af bæredygtige alternativer til biomasse, såsom store
varmepumper, solvarme og geotermi
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C. Skift til individuelle varmepumper i landområder
D. Energirenoveringer for at nedbringe varmebehovet

Tiltag 1: Udbygning og fortætning af det eksisterende fjernvarmesystem i Køge By, Køge Nord, Lille
Skensved og Herfølge
Beskrivelse
Ved udbygning og fortætning af eksisterende fjernvarmesystemer kan der opnås en bedre udnyttelse af
fjernvarmekapaciteten og en fortrængning af fossile brændsler i den individuelle opvarmning.
I Køge Kommune er det især relevant at arbejde på at konvertere flere naturgasområder til fjernvarme. Det
drejer sig især om Køge By, Lille Skensved og Herfølge, som i dag overvejende er forsynet med naturgas.
Derudover ønsker kommunen også, at nye byområder i Køge Nord forsynes med fjernvarme.
Samlet set sætter vi som mål at få nedbragt naturgasforbruget i kommunen med minimum 70% i 2030.

Handlingsaktør og niveau
Køge Kommune vil i samarbejde med VEKS udarbejde en plan for forsyning/konvertering i de nævnte
byområder.

Virkemidler
Tilslutningspligt til fjernvarmenettet har spillet en vigtig rolle i kommunernes varmeplanlægning. Men den 1.
januar 2019 trådte en lovændring i kraft, der betyder, at kommunerne ikke længere må bestemme, at nye
områder og eksisterende bebyggelse skal være tilsluttet et fjernvarmeværk – den såkaldte tilslutningspligt.
I Køge Kommune har man inden 1. januar 2019 pålagt tilslutningspligt for forskellige områder, på baggrund af
et projektforslag eller i en lokalplan. Et eksempel er lokalplanen for boligområdet ”Møllebankerne” i Borup,
hvor det står angivet, at man ønsker ny bebyggelse tilsluttet til fjernvarmenettet. For de områder hvor Køge
Kommune allerede har besluttet tilslutningspligt/forblivelsespligt, gælder de tidligere regler fortsat.
Men for alle andre områder, gælder det nu, at fjernvarmen skal konkurrere frit med andre
opvarmningsformer. Dette medfører, at en stor udbredelse af fjernvarme kun vil kunne finde sted, hvis det
viser sig som det mest rentable alternativ for de enkelte forbrugere.
Kommunen vil sammen med VEKS udarbejde konkrete projektforslag for fjernvarme i de områder der i dag
opvarmes med gas. I den forbindelse vil det vurderes hvorvidt, at en konvertering hænger selskabsøkonomisk
sammen ud fra bl.a. forventninger til tilslutningsandelen. Men dette er ikke tilstrækkeligt for at sikre
gennemførsel af fjernvarmeprojekter. Det er nemlig også et lovkrav, at projekterne er ’samfundsøkonomisk’
rentable, og det har været en udfordring gennem flere år, da de samfundsøkonomiske naturgaspriser har
været meget lave. Dette betyder at flere fjernvarmeprojekter ikke har kunnet realiseres
For at Danmark skal kunne nå en 70% CO2-reduktion i 2030, er der imidlertid et stort behov for udbredelse af
grønne alternativer til naturgas. I den forbindelse må det forventes, at der lovgivningsmæssigt vedtages en
række ændringer af den nuværende projektbekendtgørelse vedrørende samfundsøkonomi. Herudover kan
der fra politisk hold også vedtages en række andre virkemidler, som kan understøtte en konvertering fra
naturgas til grønne opvarmningsformer. Eksempelvis kan der indføres skrotningspræmie for gasfyr, eller
vedtages forbud mod nye gasfyr, samt udløbsdato for eksisterende gasfyr. Det er ej heller utænkeligt, at loven
om tilslutningspligt ændres på ny, sådan at der kan stilles krav om brug af klimaneutrale opvarmningsformer.
De mulige lovgivningsmæssige ændringer i relation til fjernvarme, har stor betydning for hvor hurtigt det vil
være muligt at konvertere eksisterende naturgasområder i Køge Kommune.

Faser
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2021: Der udarbejdes nye projektforslag for konvertering af naturgasområderne i Køge By, Lille Skensved, og
Herfølge. I forlængelse af dette afholdes der informationsmøder, hvor borgerne bliver informeret om
mulighederne for fjernvarme.
2022-2023: Udrulning af fjernvarme udføres.

Effektbeskrivelse
Ved en konvertering af naturgasområderne i Køge By, Lille Skensved og Herfølge vil CO2-besparelsen
naturligvis afhænge af tilslutningsandelen. Et sandsynligt scenarie er, at en vis procentdel (over 50%) kommer
med i første ombæring, mens de resterende løbende tilslutter sig i årene frem mod 2030.
Ved gennemførsel af dette tiltag estimerer vi, at man som minimum kan få nedbragt kommunens
naturgasforbrug med omkring 70% i 2030, svarende til en reduktion på 673.206 MWh. Fjernvarmen til
forbrugere i disse områder vil blive leveret af VEKS. I november 2019 udkom en ny rapport, der viser hvordan
fjernvarmeproduktionen i hovedstadsområdet forventes at udvikle sig frem mod 2040. Som det fremgår af
tabel 12, leverer biomasse og affald hovedparten af varmeproduktionen i hovedstadsområdet.
Tabel 12: Fjernvarmeproduktion i hovedstadsområdet i %, grundscenariet, Ea Energianalyse 201916

Produktionsfordeling
Biomasse
Geotermi og varmepumper
Sol
Affald
Gas
Kul
Spidslast
Total

2018
50%
1%
0%
32%
1%
10%
6%
100%

2020
62%
1%
0%
31%
1%
0%
4%
100%

2025
60%
2%
0%
33%
1%
0%
3%
100%

2030
60%
5%
1%
31%
1%
0%
2%
100%

2035
51%
8%
2%
31%
2%
0%
6%
100%

2040
51%
8%
2%
32%
2%
0%
6%
100%

Hvis man betragter biomasse som værende CO2-neutral, så vil gennemførsel af dette tiltag medføre en
reduktion i drivhusgasudledningerne på 123.284 tons CO2, som vist i tabel 13.
Tabel 13: CO2-reduktion ved konvertering af enkelte naturgasområder til fjernvarme, version 1.
2030
Version 1
Naturgasforbrug
Fjernvarmeforbrug
Samlet
CO2-reduktion ved
fjernvarmekonvertering

Konvertering, naturgas til
fjernvarme
CO2
CO2 (tons) Energi (MWh)
(tons)
197.346
288.517
59.204
896
740.150
15.754
198.242
1.028.667
74.958

Status qou
Energi (MWh)
961.723
66.944
1.028.667

-123.284

Hvis man derimod også forholder sig til emissioner, der skyldes afbrænding af biomasse, så vil CO2reduktionen kun være på -32.932 tons, som vist i tabel 14.

16

Affaldet indeholder både en fossil del og en bionedbrydelig del, der regnes som CO2-neutral. Spidstlasanlæggene kører
på naturgas og letolie.
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Tabel 14: CO2-reduktion ved konvertering af enkelte naturgasområder til fjernvarme, version 2.
2030
Version 2
Naturgasforbrug
Fjernvarmeforbrug
Samlet
CO2-reduktion ved
fjernvarmekonvertering

Konvertering, naturgas til
fjernvarme
CO2
CO2 (tons) Energi (MWh)
(tons)
197.346
288.517
59.204
18.227
740.150
123.437
215.572
1.028.667
182.640

Status qou
Energi (MWh)
961.723
66.944
1.028.667

-32.932

Ud fra disse antagelser, vil den fulde CO2-besparelse først blive indfriet, når fjernvarmeproduktionen ikke
længere baseres på biomasse. Af denne grund går tiltag 1 også i hånd med tiltag 2, hvor vi ønsker at presse på
ift. en udbygning med solvarme, geotermi og varmepumper i fjernvarmen.

Yderligere information
xxxx

Tiltag 2: Udbygning med solvarme, geotermi og varmepumper i fjernvarmen
Beskrivelse
Køge Kommune ønsker, at størstedelen af kommunens borgere og virksomheder får leveret grøn kollektiv
varme. Derfor ønsker vi på den ene side at arbejde for mere udbredelse af fjernvarmen, og på den anden side
sikre, at fjernvarmen er produceret med bæredygtige energikilder. Derfor er der allerede nu behov for at
igangsætte arbejdet med at få udskiftet biomassen med grønne alternativer.

Handlingsaktør og niveau
Køge Kommune vil indgå i dialog med VEKS, Køge Kraftvarmeværk og Borup Varmeværk om en plan for
afvikling af biomasse.

Virkemidler
Køge Kommune vil bl.a. øve indflydelse gennem vores deltagelse i store regionale omstillingsprojekter, såsom
Energi På Tværs, hvor der netop samarbejdes omkring sådanne omstillingsprojekter.

Faser
2021-2022: Der udarbejdes projektforslag for vedvarende energi i fjernvarmen.
2022-2023: Arbejde med at bygge nye energianlæg påbegyndes.
2023-2030: Nye energianlæg tages i drift.
2030-2040: Fuld udfasning af biomasse på kraftvarmeværker

Tiltag 3: CCS på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg
Beskrivelse
Ved afbrænding af biomasse og affald udledes der CO2 til atmosfæren. Køge Kommune ønsker at omstille
fjernvarmen til klimaneutrale energikilder, og derfor ønsker vi en plan for udfasning af biomasse, som
beskrevet i tiltag 2. Og i relation til affald, vil vi gennem tiltag XX sikre større ressourcegenanvendelse, sådan
at affaldsmængderne reduceres. Men i 2030 og årene fremefter vil vi stadig brænde affald af. Og en del af de
nuværende biomassekraftvarmeanlæg i VEKS’ varmeforsyningsområde har også stadig en lang restlevetid. Af
denne grund er der behov for at arbejde med CO2-fangst og lagring (CCS). Klimarådet har i deres rapport fra
marts 2020 beskrevet hvorledes CCS kan bidrage til at opfylde de nationale klimamål. Det anbefales at arbejde
med CCS på eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Samme forslag er også kommet fra Dansk
Affaldsforening i en rapport fra november 2019. Klimarådet pointerer imidlertid, at man ikke bør udbrede CSS
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baseret på biomasse (BECCS) i stor stil, da der er behov for at udfase brugen af biomasse i fjernvarmen. Derfor
bør BECCS kun komme på tale ved større biomassekraftvarmeanlæg med en lang restlevetid.
I lyset af Klimarådets anbefalinger, finder vi det relevant at overveje et anlæg til CO2-fangst på ARGO’s
forbrændingsanlæg i Roskilde. ARGO, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske
kommuner, heriblandt Køge Kommune, har allerede haft emnet på dagsorden på et bestyrelsesmøde i februar
2020.
Derudover er der behov for at analysere hvorvidt det kan være relevant med anlæg til CO2-fangst på
nuværende biomassekraftvarmeanlæg i VEKS’ varmeforsyningsområde, herunder Køge Kraftvarmeværk.

Handlingsaktør og niveau
Køge Kommune vil indgå i dialog med ARGO og dennes bestyrelse omkring et anlæg til CO2-fangst.
Køge Kommune vil indgå i dialog med VEKS for at vurdere relevansen af et CCS-anlæg, under hensyntagen til
kraftvarmeværkerne restlevetid, samt vores ønske om at udfase brugen af biomasse.

Virkemidler
Køge Kommune kan øve indflydelse gennem dets medejerskab af ARGO og VEKS.

Faser
2020-2021: I ARGO’s og VEKS’ bestyrelse tages der stilling til CCS-anlæg.
2022-2023: CCS-anlæg sættes i drift på de varmeværker, hvor det vurderes at have den største relevans, ift.
restlevetid og overordnet plan for den fremtidige fjernvarmeforsyning.

Effektbeskrivelse
Affaldsforbrændingsanlæg er i drift hele året, mens biomassekraftvarmeanlæg stort set kun kører i
vinterhalvåret, da deres drift afhænger af varmeefterspørgslen. Derfor er investeringsomkostningerne pr. ton
indfanget CO2 også højere for biomassekraftvarmeanlæg. Den største omkostning ved CCS-anlæg er imidlertid
driften, da indfangning af CO2 kræver store mængder energi i form af el eller damp.
Såfremt der installeres CCS anlæg på kraftvarmeværker og affaldsvarmeværker i VEKS
varmeforsyningsområde, vil det kun være i relation til fjernvarmeproduktionen på Borup Varmeværk, at der
udledes drivhusgasser i Køge Kommune. Således vil der opnås en CO2-reduktion på 6.277 tons i 2030, ved
samme fjernvarmeforbrug som i dag, og 111.487 tons i 2030, hvis tiltag 1 gennemføres (tabel 15).
Tabel 15: Effekt af CCS-anlæg på kraftvarmeværker og affaldsvarmeværker i VEKS varmeforsyningsområde.

Status qou

Gennemførsel af tiltag 1

MWh
CO2 (Tons)
CCS (tons) MWh
CO2 (Tons)
CCS (tons)
Borup
26.778
11.949
0
26.778
11.949
0
VEKS
40.167
6.277
-6.277 713.373
111.487
-111.487
I alt uden CCS
66.944
18.227
740.150
123.437
I alt med CCS
11.949
11.949

Tiltaget køber os basalt set tid. Så længe vores varme- og energiproduktion fører til en CO2-udledning af
drivhusgasser, kan CO2-fangst sikre, at koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren ikke stiger. Men på sigt,
når vi har omstillet til klimaneutrale energikilder, bliver behovet for CSS-anlæg ved punktkilder mindre
relevant.

Yderligere information

25

Udkast 16.03.2020

Tiltag 4: Individuelle varmepumper udenfor fjernvarmeområderne
Beskrivelse
For de områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at etablere fjernvarme, ønsker Køge Kommune at fremme
udbredelse af individuelle varmepumper, som er en af de mest energieffektive opvarmningsformer. Ifølge
BBR-oplysningerne, er der i dag cirka 1200 bygninger i Køge Kommune, der har installeret varmepumpe, som
primær varmekilde. Dette tal kan stige til 5000 inden år 2030, hvis vi lykkes med at få udskiftet gamle oliefyr,
elvarme og brændeovne med varmepumpeløsninger. I tillæg til dette kan det også være relevant at overveje
varmepumpeløsninger for en del af de resterende naturgasområder, som ikke er omfattet af tiltag 1.
Varmepumpeløsninger spiller godt i tråd med den overordnede elektrificeringsstrategi for Danmark, og vil
sikre store CO2-besparelser, i takt med at elproduktionen baseres på tæt ved 100% vedvarende energi.
For at gøre det attraktivt for borgerne at få udskiftet deres nuværende varmeform med individuelle
varmepumper, ønsker Køge Kommune at understøtte en fælles omstillingsindsats. Eksempelvis kan bylaug gå
sammen om storindkøb af varmepumper, hvorved man kan reducere investeringsomkostningen.
I lighed med udbredelse af fjernvarme, vil omstilling til individuelle varmepumper udenfor
fjernvarmeområderne kunne understøttes gennem forskellige økonomiske virkemidler samt forskellige
former for forbud/påbud. Hvis sådanne tiltag besluttes i forbindelse med den nationale klimahandlingsplan,
vil det have en positiv betydning for Køge Kommunes arbejde med at fremme individuelle varmepumper.

Handlingsaktør og niveau
Køge Kommune vil indgå i dialog med forskellige landsbylaug, om udarbejdelsen af konkrete projektforslag for
fælles omstilling til individuelle varmepumpeløsninger.

Virkemidler
Der vil blive afholdt informationsmøder og kampagner i udvalgte landsbyer, hvor der vurderes at være et stort
potentiale for udbredelse af individuelle varmepumper.

Faser
2020-2021: Dialog med forskellige landsbylaug i Køge Kommune om mulighederne for individuelle
varmepumpeløsninger.
2021-2022: Fælles indkøb af varmepumper for alle interesserede borgere.

Tiltag 5: Decentrale fjernvarmeanlæg og blokvarme
Beskrivelse
Tiltag 6: Energibesparelser i private husholdninger
Beskrivelse
Tiltag 7: Energibesparelser i erhvervslivet
Beskrivelse
Tiltag 8: Energibesparelser i kommunale bygninger
Beskrivelse
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4.3 El-produktion
4.3.a Elsystem – den nuværende situation
4.3.b Elsystem – den ønskede udvikling

4.4 Transport
4.4a Transport – Den nuværende situation
Ifølge CO2-regnskabet står transport for en udledning på 237.992 tons CO2e. svarende til 42,2% af Køge
Kommunes samlede udledning. Selvom transporten står for en mindre andel af den samlede udledning i det
udvidet CO2 regnskab, er udledningen stadig betydelig. Basisfremskrivningen viser at transport vil udgøre den
største kilde til CO2 udledning frem mod 2050, hvis der ikke implementeres yderligere lokale tiltag eller
nationale tiltag. Figur ? viser CO2-udledningen fordelt op transportmidler

CO2-udledning fordelt på transportmidler
Færge og Non-road; 10090
fiskeri; 11760

Fly; 30497
Tog; 4203
Vejtrafik; 181443

CO2 regnskabet opgør CO2-udledning fra de emissioner der opstår i kommunens geografiske område uanset
hvem der forårsager dem. Det vil sige, at der indregnes udledningen fra gennemkørende trafik.
Dette har stor betydning i Køge Kommune, der ligger i nærhed til København. Køge Kommune er en del af et
stort regionalt arbejdsmarked, hvor der pendler borgere ind, ud og igennem kommunen dagligt. Køge Bugt
motorvejen er Danmarks mest trafikeret motorvej, hvor den seneste tælling viser at der kører gennemsnitligt
142.100 køretøjer forbi per dag (Vejdirektoratet 2019). Kommunen er præget af en større andel af
virksomheder der beskæftiger sig med handel og transport. Heriblandt Skandinavisk Transport Center (STC)
som også driver Køge Havn og er en af Danmarks største transportcentre. Der planlægges for udvidelser af
STC. Dette medfører en større andel af CO2-udledning fra vare-og godstransport.
Kommunen har begrænset mulighed for at påvirke denne trafik. Det vil kræve nationale tiltag som afgifter på
CO2-udledende køretøjer, tilskud til elbiler eller roadpricing. Varetransport påvirkes desuden af
efterspørgslen på varer fra hele Danmark. Der er ligeledes begrænsede muligheder for Køge Kommune i at
påvirke udledning fra flytransport. Klimaplanens scenarie klimaneutralitet senest i 2050 vil derfor indeholde
en betydelig manko fra transport.
Udledning fra Bornholmslinjen mellem Køge-Rønne deles ligeligt mellem henholdsvis Køge Kommune og
Bornholms Regionskommune.
Figur _ dykker nærmere ned i kategorien vejtrafik
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CO2-udledning fra vejtrafik fordelt på køretøjstyper
Andre køretøjer;
36743

Busser; 3327

Personbiler;
141372

Som følge af centralisering af arbejdspladser og stigende huspriser i Hovedstadsområdet er det Syd- og
Vestsjællandske kommuner der har de længste pendlingsafstande, på over 30 km fra bopæl til arbejdsplads,
hvilket også er et tal der er stigende (Danmarks Statistik). Disse pendlere kører mod Hovedstadsområdet, og
derved igennem Køge Kommune. Den gennemsnitlige pendlingsafstand for borgere med bopæl i Køge
Kommune er 25,7 km, hvor den gennemsnitlige pendlingsafstand for borgere med arbejdssted i Køge
Kommune er 25,1 km (Danmarks Statistik). Figur _ viser familiers bilrådighed i Køge Kommune.
Familiers bilrådighed i Køge Kommune
2019 % af familier i alt
Familier uden bil i alt
9816
32,5
Familier med 1 bil i alt
14225
47,1
Familier med 2 eller flere biler
6184
20,5
Familier i alt
30225
100
Borgerne i Køge Kommunen foretager IFØLGE DTUS TRANSPORTVANEUNDERSØGELSE i gennemsnit 2,7 ture
pr dag og transporterer sig i gennemsnit 46 km pr dag. Figur 1 viser at bilen er klart det foretrukne
transportmiddel for indbyggerne i Køge Kommune. Over tre fjerdedele af turene foregår i bil og andelen af
alle kilometer som fører eller passager i bil er endnu højere (83 %). Cykling står for lidt under en femtedel af
turene, men kun 2 % af de kørte kilometer. Kollektiv trafik står for lidt under hver tiende tur, mens den står
for omkring 15 % af kilometerne. (Kilde: Transportvaneundersøgelsen 2007-2010)
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Køge Kommune har en central placering på Sjælland med forbindelse til S-tog, regionalbane, Køge Bugt
Motorvejen og Køge Havn. Køge Nord Station åbnede i 2019 med en forbindelse til Københavns
Hovedbanegård som nås på lidt over 20 min. Derudover giver Køge Nord Station direkte forbindelse til
Ringsted og derigennem Fyn og Jylland, og til Næstved. Borup er også forbundet til København, Fyn og Jylland
via regionalbane. Der er forbindelse mellem Køge og Stevns via Østbanen, som efter åbningen af KøbenhavnRingstedbanen vil køre fra Stevns til Roskilde med stop i Køge.
De gode togforbindelser og den nye Køge Nord Station giver et potentiale for reduktionstiltag der fremmer
brugen af kollektiv transport. Modsat understøtter det veludbyggede motorvejsnet brug af personbil og
skaber i kombination med den regionale placering en væsentlig CO2-udledning fra transport.

4.4b Transport – Den ønskede udvikling
Reduktion af kørte kilometer og fremme af CO2-venlige transportformer
En metode til reduktion af CO2-udledning fra transporten er en reduktion af kørte kilometer. Mens det er
muligt at omstille transporten til vedvarende energiformer, er produktionen af eksempelvis eldrevne
køretøjer og anlæggelse og vedligeholdelse af vej forsat ressourcekrævende og CO2-udledende. Derudover
ses der nationalt et stigende antal kørte kilometer og køretøjer på vejene. Samtidig kører der færre
passagerer per bil. Trængsel er en væsentlig samfundsudfordring, der også skaber forsinkelser på vejnettet i
Køge Kommune.
I lyset af de negative konsekvenser af den motoriseret transport bør klimaplanen medtage tiltag for at
reducere persontrafikken. Dette kan gøres bl. andet ved at gøre alternative transportformer som bus, tog og
cykel mere attraktive. Varetransport?
Disse transportformer har flere relative fordele. Den kollektive transport, herunder bus og tog er mere
energieffektiv end privatbilismen. Derudover kan kollektiv transport have samfundsøkonomiske gevinster i
form af muligheden for at udnytte den tid der bruges på transporten til eksempelvis at arbejde. På flere
strækninger kan toget også være det hurtigste transportmiddel. Det er velkendt at daglig motion har en
sundhedsfremmende effekt og kan være med til at forebygge flere sygdomme, bidrage til et længere liv og et
bedre humør mental sundhed. Ud over at være et CO2 neutralt alternativ er der derfor være flere
samfundsmæssige gevinster ved at fremme cyklen som transportform. Elcykler og ladcykler kan derudover
opfylde flere behov ved at give mulighed for at køre længere eller for at transportere eksempelvis børn eller
indkøb.
Samkørsel kan også være med til at nedsætte antal kørte kilometer per person og gøre transporten mere
effektiv.
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Elektrificering af transporten
Transporten i Danmark er i dag næsten udelukkende baseret på fossile brændsler. At reducere udledningen
fra transport kræver derfor en omstilling til vedvarende energiformer. Som markedet for køretøjer der kører
på vedvarende energikilder ser ud nu, vil dette nødvendiggøre en elektrificering af transporten. Fossile
energikilder bruges for nuværende fortsat til at producere el og der er derfor en drivhusgasudledning ved
kørsel i eldrevne køretøjer, men den vil på sigt reduceres til nul i takt med at elproduktionen omstilles.
Elektrificering af transporten stiller store krav til energiinfrastrukturen og energisystemet. Derudover udgør
elkøretøjer på nuværende tidspunkt en meget lille del af den danske bilflåde, selvom andelen vokser.

Indsats 1: Tværkommunalt samarbejde om Parkér og Rejs-anlæg
Beskrivelse: CO2-udledning fra en stor del af transporten i Køge Kommune drives af markedskræfter til stede
på regionalt niveau. Køge Kommune er en del af et regionalt arbejdsmarked og transportsystem. Den
kollektive transport i Region Sjælland og Hovedstadsregionen vil blive forbedret, særligt på banestrækninger i
årene fremover og give rejsetidsbesparelser, der vil gøre det attraktivt at tage toget i kombination med bil.
Der er beregnet et potentiale for at øge kapaciteten og etablere flere Parkér- og Rejsanlæg i Region Sjælland.
Køge Kommune vil derfor samarbejde med nærliggende kommuner om at etablere Parkér og Rejsanlæg ved
knudepunkter i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Muligheden for at danne et fælleskommunalt
selskab med henblik på at investere i Parkér- og Rejsanlæg ved knudepunkter uden for kommunen vil blive
undersøgt.
Aktører: Køge Kommune og nærliggende kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden.
Virkemidler: Etablering af Parkér og Rejsanlæg i nærheden af togstationer.
Faser:
CO2-effekt: Der er i en undersøgelse udarbejdet for Region Sjælland i 201517 vurderet et behov for mellem
8.000-14.000 parkeringspladser ved togstationer i år 2027 i Region Sjælland mod eksisterende 4.000-4.600
pladser. I undersøgelsen peges der på et potentiale for parkér- og rejsanlæg ved Køge Nord Station. Dette
potentiale er begyndt realiseret med det eksisterende parkér og rejsanlæg, der åbnede samtidig med Køge
Nord station i 2019.
Case-eksempel: Fyldes 70% af de 2.700 parkér-rejspladser planlagt for Køge Nord station med pendlere der
ellers ville tage bilen til Københavns centrum spares 5.663,5 tons CO2/per år18.
Andre effekter:

Indsats 2: Omstilling af busdrift til el
Beskrivelse: CO2-neutralitet i 2050 kræver en omstilling af transporten til vedvarende energikilder. El-busser
er en kendt teknologi, der eksisterer på markedsvilkår og er udrullet på buslinjer i kommuner som Roskilde,
København og Aarhus. Køge Kommune vil omstille sin busflåde til el-busser.
Aktører: Køge Kommune, Movia og Lokalbus
Virkemidler: Køge Kommune stiller krav til el som drivmiddel ved næste udbudsrunde for kommunale busser.

17

Rapporten Strategi for Parkér og Rejs i Region Sjælland er udarbejdet af COWI til projektet Parkér og Rejs i Region
Sjælland. Der er foretaget to vurderinger for behovet for parkeringspladser ved togstationer. Den første vurdering
baserer sig på Trafikstyrelsens prognoser fra ”Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027” og benytter den antagelse
at der kan forventes en relativ stigning i omfanget af Parkér og Rejs med bil svarende til den forventede relative stigning i
det samlede passagertal og at markedsføringstiltag kan øge brugen. Den anden vurdering tager alene udgangspunkt i
mulige forbedringer i rejsetid.
18
Det forudsættes at pendlerne pendler 5 gange om ugen, og tager 6 ugers ferie hvor de ikke pendler.
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Faser: De nuværende kontrakter mellem Movia og Lokalbus om busdriften i Køge Kommune udløber (inkl.
optionsperioder) i december 2023. Første fase vil finde sted 2021 hvor der arbejdes med nyt
udbudsmateriale, før busdriften sættes i udbud i 2023.
CO2-effekt: Køge Kommune driver _ buslinjer, og der kører __ tværkommunale busser. Omstilles busdriften til
el reduceres udledningen fra kommunal buskørsel i kommunen med _ tons CO2e per år. I takt med at
elproduktionen omstilles til vedvarende energikilder vil udledningen fra elbusser nærme sig 0.
Andre effekter: El-busser minimerer både støj og luftforurening.

Indsats 3: Chikane af bilkørsel
Beskrivelse: På trods af god adgang til offentlig transport og et veludbygget cykelstisnet står bilen for
størstedelen af turene i Køge Kommune. Der ses en stigning i trafikarbejdet på vejene i Køge Kommune,
hvilket også skal ses i lyset af en stigning i antallet af biler per person og øget trængsel på vejene på nationalt
plan. Køge Kommune vil derfor gøre bilkørsel til en mindre attraktiv transportform.
Aktører: Køge Kommune.
Virkemidler: Den oplevede relative fordel ved at vælge bil kan påvirkes ved forskellige trafikregulerende tiltag.
Der kan arbejdes med bilfrie veje eller zoner, hastighedsregulerende foranstaltninger eller
parkeringsrestriktioner.
Faser:
CO2-effekt: Omdannes __% af de korte ture fra bil til cykel eller gang reduceres CO2-udledning med __ tons
CO2e per år. Korte ture defineres som ture mellem 0-5 km.
Andre effekter: Minimering af kørsel i bil vil have en positiv effekt på trafiksikkerheden, støj og luftforurening.
Derudover opleves der mange positive effekter ved byrum der er designet til mennesker frem for biler.

Indsats ?: Fremme cyklisme
Beskrivelse: Cyklen er et CO2-venligt transportmiddel, der også har positive effekter på sundhed og trivsel.
Køge Kommune har et veludbygget cykelstinet, men der er muligheder for fysiske forbedringer for cyklisme og
for at påvirke cykeladfærd via kampagner, events og formidling.
Aktører: Køge Kommune vil være hovedaktør i forhold til den fysiske planlægning for øget cyklisme, mens
kommunen skal samarbejde med andre aktører om eksempelvis kampagner, events og formidling, der kan
være med til at øge brugen af cyklen.
Virkemidler: Cykelhandlingsplan 2015 opstiller 5 forskellige fokusområder for at øge cyklismen i Køge
Kommune:
•
•
•
•
•

Et sammenhængende stinet – At forbedre manglende forbindelser i stinettet, især i forhold til skoler,
idrætsfaciliteter større arbejdspladser/erhvervsområder og stationerne i kommunen.
Pendlercyklister – At øge komfort og fremkommelighed for kommunens pendlere
Cyklende børn – At lave målrettet indsatser for flere cyklende børn
Fritidscyklister – At øge antallet af fritidsture
Alle cykler – At styrke og vedligeholde cykelkulturen

Cykelhandlingsplanen 2015 beskriver målrettede tiltag og virkemidler der kan implementeres inden for alle 5
områder.
Faser:
CO2-effekt: Opnås målet fra cykelhandlingsplanen om at 25% af ture foretages på cykel og at deres en
gennemsnitlig rejselængde er på 5 km reduceres udledning med __ tons CO2e per år.
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Andre effekter:

Indsats ?: Fremme cykel og gang til skole
Beskrivelse: Det er sundt at cykle eller gå i skole. Derudover grundlægges transportvaner i barndommen.
Givet den korte afstand til skoler, er der potentiale for at de fleste børn kan komme i skole ved cykel eller
gang.
Aktører: Køge Kommune, skoler, forældre og relevante foreninger.
Virkemidler: Skolevejsundersøgelsen fra 2013 for Køge Kommune viste at størstedelen af de adspurgte børn
(41%) i undersøgelsen bliver kørt i skole, selvom dette tal faldt jo ældre børnene bliver. Undersøgelsen viste
imidlertid også at behovet for at nedbringe antallet af elever, der bliver kørt i skole, varierer fra skole til skole.
Der er forskelle i transportmønstret og eksisterende omstændigheder, der betyder at indsatsen bør målrettes
den enkelte skole.
Et af forholdene der påvirker om børn bliver kørt i skole, er oplevelsen af trygheden omkring skolen. Utryghed
kan medføre at elever køres i skole, hvilket kan bidrage til at skabe mere utrygge forhold. Det er en
selvforstærkende effekt, hvor flere elever ender med at blive kørt i skole. På baggrund af
Skolevejsundersøgelsen udpegede Trafik- og Miljøplan 2013 udpegede 13 steder, hvor der skulle målrettes
indsatser for en øget trafiksikkerhed for at imødekomme denne problematik.
De målrettede indsatser for at fremme cykel og gang og derved nedsætte antallet af elever, der bliver kørt i
skole, skal tilpasses den enkelte skole. Her kan der implementeres fysiske tiltag, der gør det mere fordelagtigt
at benytte en transportform der ikke er bil, enten tæt ved skolen eller i den omkringliggende infrastruktur.
Der kan arbejdes med forbedring af trafiksikkerheden og indsættes skolepatruljer. Derudover beskriver
Cykelhandlingsplanen 2015 en række tiltag, der kan implementeres for at øge antallet af cyklende børn.
Faser:
CO2-effekt: Opfyldes målsætning fra Cykelhandlingsplan 2015 om at 70% af børn cykler i skole i 2025, vil 4665
børn cykle i skole i 2025. Fratrækkes de 33% af børn der angav i Skolevejsundersøgelsen at de cyklede, vil
2666 flere børn cykle i 2025. Antages det at de per dag pendler 1 km hver vej, og ellers ville blive kørt samlet 1
km i bil to gange om dagen, er der en årlig CO2 besparelse på 352 tons CO2e. Det forudsættes at turen
foretages 100% i byområde. Dog vil ikke alle disse km erstattes en tur i bil, da forældre i mange tilfælde kører
deres børn fordi de ”kører lige forbi” (Skolevejsundersøgelsen 2013).
Andre effekter: Motion har positive effekter på fysisk og mental sundhed. Cykling til skole kan bidrage til at
øge børns indlæringsevne.

Indsats ?: Fremme af el- og ladcykler som alternativ til bil
Indsats ?: Styrke mulighederne for samkørsel
Beskrivelse: Øget samkørsel kan bidrage til reduktion af CO2-udledninger ved at gøre transporten mere
effektiv, hvis samkørslen erstatter pendling i bil i myldretiden. Med udviklingen i apps og muligheden for at
hente GPS data og kommunikere i realtime om transportbehov, kan samkørsel være med til at bidrage til en
grønnere transport.
Aktører: Køge Kommune og samkørselstjenester.
Virkemidler: Samkørsel kan understøttes ved fysisk planlægning af eksempelvis samkørselsstoppesteder,
blafferpladser eller parkér- og rejspladser. Derudover kan der sættes ind med kampagner for at påvirke
samkørselsadfærd.
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Undersøgelser peger på at det er afgørende med en adfærdsændring hvis samkørsel skal bruges som
alternativ til pendling i egen bil, både for bilisten og samkørselspassageren. Samkørsel udfordrer den gængse
opfattelse af at bilen forbindes med frihed og selvbestemmelse.
I indsatsen for øget samkørsel er det vigtigt at der er fokus på at den erstatter pendling i bil i myldretiden.
CONCITO peger i deres analyse af deleøkonomiens klimapotentiale på at de samkørselsture der tages via
samkørselstjenester som GoMore, ikke erstatter pendling i egen bil, men pendling via offentlig transport.
Forudsættes det at turene der tages via GoMore i stedet var taget via offentlig transport fører samkørsel i
denne beregning til en øget udledning.
For at en indsats på øget samkørsel kan give en CO2-besparende effekt, skal den derfor være målrettet
pendling i myldretiden. Der kan eksempelvis være fokus på samkørsel i forbindelse med arbejdspladser.
Faser:
CO2-effekt: Den gennemsnitlige pendlingsafstand til arbejdspladser i Køge Kommune er 25,1 km. Erstattes
500 af disse pendlingsture i bil med samkørsel, reduceres udledningen fra transport med 1027 CO2e19 per år.
Andre effekter: Samkørsel kan have praktiske, økonomiske, og sociale fordele for den der samkører.
Derudover kan samkørsel bidrage til at øge mulighederne for mobilitet i områder der er mindre dækket af
offentlig transport. Samkørselspladser kan placeres, hvor der i forvejen tages skift til andre transportformer,
som eksempelvis ved busstoppesteder og togstationer og på den måde være med til at skabe et hub, der
understøtter grøn mobilitet.

Indsats ?: Samarbejde om omstilling af Bornholmslinjen til et vedvarende drivmiddel
Beskrivelse: For at Køge Kommune kan blive CO2-neutral i 2050, vil det kræve at udledningen fra
Bornholmslinjen, der sejler over 200 km mellem Køge og Rønne, reduceres. Færge er en af de mest CO2udledende transportformer sammen med fly og Bornholmslinjen står for ca. 4% af udledningen fra transport i
Køge Kommune. Køge Kommune vil samarbejde med Molslinjen og Bornholms Regionskommune om at
afdække muligheder for at reducere udledninger fra Bornholmslinjen.
Aktører: Molslinjen, Køge Kommune og Bornholms Regionskommune.
Virkemidler: Den eneste fuld elektrificeret færge i Danmark blev indviet i 2019 og sejler mellem Als og Ærø.
Den kan sejle op til 40 km. På ruten Helsingør-Helsingborg sejler verdens 2 største el-hybrid færger.
Scandlines, der sejler mellem Danmark og Tyskland, har en el-hybrid flåde der tæller 6 færger. Molslinjen
regner med at indsætte sin første el-færge på den korte rute Fanø-Esbjerg i 2021 og på sigt at alle tre færger
på ruten er omstillet til el.
For nuværende er teknologien for grøn skibs-og færgetrafik ikke udviklet nok til at muliggøre en fuld
omstilling til el på lange ruter som Køge-Rønne og det er ikke heller sandsynligt at dette vil være muligt ved
udgangen af 2050. Derfor kan der i tilfældet med Bornholmslinjen være tale om at indsætte en hybrid færge,
eller undersøge mulighederne for at bruge flydende naturgas som drivmiddel (LNG).
Faser:
CO2-effekt:
Andre effekter:

19

Det forudsættes at pendlerne pendler 5 gange om ugen og tager 6 ugers ferie, hvor de ikke pendler. Det forudsættes
at en pendlingstur foretages 65% på landevej, 25% på motorvej og 10% i byområde. Der tages ikke højde for den ekstra
udledning der forårsages af øget vægt i samkørselsbilen af den ekstra person.

33

Udkast 16.03.2020

Indsats ?: Planlægge for ladestandere til elbiler
Beskrivelse: En af kommunens roller i elektrificering af transporten ligger i at sørge for at den nødvendige
ladeinfrastruktur til eldrevne køretøjer er til stede. Det gælder både i udvikling af nye byområder og i
eksisterende. Udledning fra privatbiler står for 25,1% af Køge Kommunes samlede udledning svarende til
181443 tons CO2. Det forventes at der i den kommende fremtid bliver implementeret flere nationale tiltag for
at fremme elbiler. Det er nødvendigt med en veludviklet ladeinfrastruktur for at muliggøre denne omstilling.
Aktører: Køge Kommune, private bygherrer og udbydere af ladestandere.
Virkemidler: Køge Kommune kan bidrage til at der etableres ladestandere i udvikling af nye byområder og i
eksisterende ved at stille krav i lokalplaner og inddrage hensyn til elinfrastruktur i sin planlægning. Det er fra
10. marts 2020 blevet et lovkrav ved alle større nybyggerier at de retableres ladeinfrastruktur eller
forberedelse heraf. Dette krav vil blive udvidet til eksisterende bygninger i 2025.
Faser:
CO2-effekt: Der kan ikke beregnes en CO2-reducerende effekt ved dette tiltag, da det blot understøtter en
elektrificering af transporten.
Andre effekter:

Indsats ?: Omstille egen bilflåde til el
Beskrivelse: Køge Kommune vil bidrage til at nedsætte CO2-udledning fra transport til

Indsats ?: Nedsætte kørte km i forbindelse med varelevering til kommunen
Indsats ?: Samarbejde med landbrug og byggeri om omstilling af non-road køretøjer til el
Indsats ?: Samarbejde med virksomheder om mere CO2-venlig varetransport
Data til udregninger:
Omstilling af busdrift til el
-

Mangler tal for samlede busflådes antal kørte kilometer

Chikane af bilkørsel
-

Mangler data for antal korte ture

Fremme cyklismen
-

Mangler data for antal korte ture
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4.5 Cirkulær økonomi og bæredygtigt forbrug
4.5a Den nuværende situation – Cirkulær økonomi og bæredygtigt forbrug
Drivhusgasser udledes i alle faser af produktets livscyklus – når råvarerne udvindes, varen produceres, når
varen forbruges og når varen til sidst ender som affald. Produktionen af varer bruger også af jordens
begrænsede ressourcer. Afsnit _ præsenterer en diskussion af beregning af CO2-udledning fra forbrug, der
viser at forbrug udgør 28,1% af udledningen fra Køge Kommune i det udvidet CO2-regnskab svarende til
240.436 tons CO2/år.

4.5b Den ønskede situation – Cirkulær økonomi og bæredygtigt forbrug
C40’s Climate Action Planning Framework (CAPF) kræver ikke, at der medtages indsatser for reducering af
udledning af drivhusgasser som følge af produktion af varer uden for kommunens grænser (Scope 3) i
klimaplanen, da Scope 3 ikke indgår i forpligtelserne i Paris-aftalen. CAPF opfordrer til at inddrage Scope 3
hvor det er muligt.
I dag er varekæder globale og drivhusgasudledninger et grænseoverskridende problem. Produktionen af varer
på globalt plan hænger tæt sammen med efterspørgslen. Tiltag, der påvirker efterspørgsel på produkter og
har indflydelse på deres produktion, bør derfor ikke udelades i en klimaplan.
Der findes forbrugsområder der har en væsentlig CO2-udledning. Det gælder eksempelvis visse fødevarer,
tekstiler, elektronik og byggeri. Den ønskede situation i Køge Kommune frem mod 2050 er at der forbruges
mest muligt bæredygtigt. Der spildes færrest muligt materialer og der genanvendes flere produkter.
Derudover tages der højde for CO2-udledninger fra byggeri, som ikke fremgår af det almindelige CO2regnskab. Som følge bygges der med flest mulige genanvendte og genanvendelige materialer og med
materialer, der enten er direkte CO2-lagrende, eller udleder så lidt CO2 som muligt.
Kommunen spiller flere roller i at påvirke efterspørgslen på produkter og hvordan de produceres. Køge
Kommune som indkøber af varer og services og kan gennem indkøbspolitik og udbud, påvirke markedet for
bæredygtige produkter. Kommunen har også en rolle som bygherre, og kan derigennem have indflydelse på
konkrete byggerier, såvel som at påvirke markedet til at bruge og udvikle bæredygtige materialer og mindske
affald inden for branchen. Derudover er det kommunen der står for affaldshåndtering, og modtager
borgernes affald i sidste fase af produkternes levetid. I samarbejde med det fælleskommunale affaldsselskab
ARGO har kommunen mulighed for at lave affaldsforebyggende indsatser og udsortere og oparbejde
materialer, sådan at de kan genanvendes i nye varekæder.

Indsatsområde 1: Fremme cirkulært byggeri i kommunen
Cirkulær økonomi er en økonomisk model, der beskriver produktion, der bygger på et lukket kredsløb af
materialer og energi. Cirkulær økonomi kan ses i modsætning til nutidens lineære økonomi. I den lineære
økonomi udvindes ressourcer og fremstilles produkter som til sidst bliver smidt ud. Resultatet af den lineære
økonomi er affald, hvorimod den cirkulære økonomi i bedste fald ikke producerer affald. Cirkulær økonomi
bidrager til en bedre forvaltning af jordens begrænsede ressourcer ved at recirkulere materialer og energi i
værdikæder, sådan at det ikke ender som affald. I kommuner kan cirkulær økonomi bruges som et værktøj til
at arbejde helhedsorienteret med klima og bæredygtighed ved at have blik for hele varekæder.
Bygge- og anlægsaffald udgør en tredjedel af alt affald i Danmark. Byggeri er en af de aktiviteter med højeste
drivhusgasudledning. Det skyldes blandet den høje CO2 udledning forbundet med produktionen af beton. Der
er derfor et stort potentiale for at spare ressourcer og CO2-udledning ved at gøre byggeriet mere cirkulært.
Dette er særlig relevant i Køge Kommune, da der udvikles nye byområder i kommunen, hvilket forventes at
forsætte i fremtiden.
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Indsatsområde 2: Fremme bæredygtige indkøb i kommunen
Udbudsloven giver gennem §§ 40-48 (tekniske specifikationer og certificeringer) Køge Kommune mulighed for
gennem sin udbud- og indkøbspolitik at inddrage hensyn til miljø, etik og social udvikling.
Derfor kan det besluttes, hvilke krav man forventer at materialer, produkter og services skal overholde. Det er
efterhånden blevet almindelig praksis, at kommunerne sætter strengere miljøkrav til udbudsopgaverne. De
kan bl.a. se på, om virksomhederne har miljøledelsessystemer eller en miljøpolitik. Det er også blevet muligt
for kommunerne at stille krav til miljømærker, hvor Svanemærket og EU’s Blomsten er blandt de mest
almindelige.
Køge Kommune bruger FIND TAL kroner om året på produkter og services, og er derfor en attraktiv kunde for
virksomheder. Kommunen bruger penge på alt fra mad i daginstitutioner til rengøring og byggematerialer.
Ved at stille krav til det der sker i produktionsfasen, brugsfasen og efter brugen af produktet, kan Køge
Kommune gennem sin indkøbspolitik fremme cirkulære varekæder og bæredygtige produkter.

Indsatsområde 3: Affaldsforebyggelse og genanvendelse
I 2017 producerede Køge Kommune 30.000 tons husholdningsaffald, hvoraf ca. 8.000 tons blev genanvendt.
Der er derfor et potentiale for både at forebygge affald og øge genanvendelsen. Der kan arbejdes med
affaldsforebyggelse i husholdninger indenfor forskellige domæner. I tabel __ ses eksempler:

For at muliggøre genanvendelse er det afgørende at affald sorteres i rene materialefraktioner. I maj 2019 blev
der vedtaget en ny affaldsordning Køge Kommune, hvor der sorteres i 6 fraktioner (organisk affald, plast,
metal, glas og restaffald). I 2019 blev den nye ordning introduceret for villaer, rækkehuse og parcelhuse og i
2020 blev den introduceret for etageboliger og rækkehuse. Det forventes at denne indsats vil have indflydelse
på niveauet af kildesortering, og derfor også genanvendelsesprocenten.
Fremadrettet kan det vurderes i hvor stort omfang den nye affaldsordning bidrager til at øge
genanvendelsesprocenten, og hvor det vil være hensigtsmæssigt med yderligere tiltag for genanvendelse.
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Nærværende klimaplan indeholder indsatser for at øge genanvendelse af byggematerialer og facilitere
genbrug.

Indsats 1.1: Øge genanvendelse af byggematerialer via gensalgsbutikken ved Køge Genbrugsplads
Beskrivelse: Igennem projektet Byg Brugt, Cirkulær Sjælland vil Køge Kommune i samarbejde med
Erhvervsfonden Connect Køge og affaldsselskabet ARGO øge genanvendelse af byggematerialer via
gensalgsbutikken på Køge Genbrugsplads.
Aktører: ARGO, Køge Kommune og Connect Køge.
Virkemidler: Gensalgsbutikken modtager brugte eller overskudsbyggematerialer fra private og mindre
erhverv. For erhverv er incitamentet at virksomheder undgår afgiften på erhvervsaffald ved at aflevere til
butikken.
Faser:
CO2-effekt: Danske eksempler på gensalgsbutikker viser at der omsættes 1000-2000 tons/år til direkte
genbrug, hvor ca. halvdelen er byggematerialer. Omsættes der 1000 tons byggematerialer per år bidrager
indsatsen til en reduktion _____.
Andre effekter:

Indsats 1.2: Samarbejde med byggebranchen om cirkulært byggeri i Køge Kommune
Beskrivelse:

Indsats 1.3: Kortlægge ressourcemæssige potentiale i bygninger
Beskrivelse: Cirkulært byggeri kræver viden om hvornår hvilke materialer er til rådighed. Kommunen vil derfor
understøtte cirkulært byggeri ved at kortlægge det ressourcemæssige potentiale i de bygninger som
kommunen råder over og lave en strategi for nedrivningsmodne bygninger.
Aktører:
Virkemidler:
Faser:
CO2-effekt:

Indsats 1.4: Udvikle udbud af cirkulært byggeri i samarbejde med andre kommuner
Beskrivelse: Når kommunen bygger nyt, renoverer og nedriver kan der indtænkes genbrug af byggematerialer
og reduktion af spild. Køge Kommune har som bygherre mulighed for at stille krav til genbrug og
bæredygtighed.
Aktører
Virkemidler: Mens Køge Kommune godt selv kan stille krav i sine udbud, vil der være større gennemslagskraft
på markedet, hvis kommunen går sammen med andre kommuner for at efterspørge cirkulært byggeri.
Udvikles et pilotprojekt for cirkulært byggeri i Køge Kommune vil det bidrage til at opbygge kapaciteten i
kommunen til at arbejde med cirkulære udbud, som kan bruges som input til netværket af andre cirkulære
kommuner. Derudover vil pilotprojektet i sig selv
Faser
CO2-effekt:
Andre effekter:
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Indsats 2.2: Grøn indkøbspolitik
Beskrivelse: Køge Kommune vil udarbejde en indkøbspolitik, der indeholder grønne krav. Samtidig vil Køge
Kommune indmeldes i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb som er et partnerskab for alle offentlige
organisationer, der ønsker at samarbejde om grønne indkøb. Partnerskabet giver mulighed for at dele
erfaringer og trække på fælles miljøfaglig indkøbsviden. I samarbejdet bruger medlemmerne indkøb til at
drive markedet for mere miljø- og klimavenlige produkter. Som medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne
Indkøb skal Køge Kommune følge de fælles indkøbsmål og have en tilgængelig indkøbspolitik, hvor det
fremgår at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med indkøb.
Aktører:
Virkemidler:
Faser:
CO2-effekt:
Andre effekter:

Indsats 3.1: Affaldsforebyggende kampagner
Beskrivelse: Der findes initiativer, som kan igangsættes for at forebygge affald især hos husholdninger.
Fødevarer og tøj/tekstiler er to produktkategorier, hvor der foregår et stort spild. Elektronik er en tredje
forbrugskategori som er forbundet med en høj CO2-udledning. Køge Kommune vil i samarbejde med ARGO
køre affaldsforebyggende kampagner, der har fokus på fødevarer, tekstiler og elektronik.
Aktører
Virkemidler:
Faser:
CO2-effekt:
Andre effekter:

Indsats 3.2: Facilitere genbrug
Beskrivelse: Genbrug kan også betegnes som affaldsforebyggende og er det andet led i affaldshierarkiet.
Direkte genbrug er affaldsforebyggende hvis det erstatter købet af nye produkter. Køge Kommune vil i
samarbejde med ARGO facilitere mere direkte genbrug.
Aktører:
Virkemidler: Reparationscaféer, Gensalgsbutikker, virksomheder, kommunikation
Faser:
CO2-effekt:
Andre effekter: For at facilitere genbrug
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4.6 Arealanvendelse – landbrug og skovrejsning
Klimaplanen vil inkludere tiltag for landbruget og på skovrejsning.
Landbruget udgør 19.479 tons CO2e/per år svarende til ca. 3,5% af Køge Kommunes samlede udledning.
For at nå i mål med reel CO2-neutralitet i 2050 vil det være nødvendigt med en omlægning af vores forbrug af
fødevarer til en mere plantebaseret kost. En mere plantebaseret fødevareproduktion er en del af indsatsen
for at reducere udledninger fra landbruget. Derudover skal eksisterende produktionsformer optimeres og
brug af fossile brændsler i maskiner til landbrug reduceres. Klimaplanen vil inkludere indsatser inden for disse
områder.
Skovrejsning er en af få realistiske metoder, der kan bruges til at lagre CO2. Skovrejsning er et afgørende
element i klimaplanen, da der vil være en væsentlig manko i fremskrivningen af klimaregnskabet frem mod
2050, selvom alle tiltag implementeres.
Den CO2-lagrende effekt af skovrejsning ved omlægning af landbrugsjord kan ses i nedenstående tabel:

Arealanvendelsen i Køge Kommune kan ses i nedenstående tabel:
Areal i hektar

Procent af samlet areal

Landbrugsafgrøder
Skov
Bygninger og bebyggede områder
Veje, jernbaner og landingsbaner
Ikke klassificeret
Heder, enge og anden natur (tør og
våd)
Søer og vandløb
Øvrige kunstige overflader

13810
5120
2630
1940
690
650

53,7
19,9
10,2
7,5
2,7
2,5

470
420

1,8
1,6

Der er indledt et arbejde med at identificere egnede arealer til omlægning til skov i Køge Kommune. Dette
arbejde forventes at udmønte sig i konkrete tiltag der skrives ind i klimaplanen.
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5. Indsatser i relation til klimatilpasning
5.1 Sikring mod oversvømmelser
5.2 Skybrudssikring
5.3 Tørke
5.4 Grundvand
5.5 Vind
5.6 Hedebølge

Krav fra CAP Frameworket til
klimatilpasning i klimaplanen
Målsætninger for
klimatilpasning i 2030 og 2050

En beskrivelse af kommunens
geografi med data/information
relevant for klimatilpasning

Kommunens risikokortlægning
inkluderer alle relevante
klimarisici f.eks. også ift.
grundvand, stormflod, vandløb,
varmeø-effekter, tørke, vind.

Status
Der findes målsætninger for
klimatilpasning i
Klimatilpasningsplanen fra 2014 og
Kommuneplan 2017.
Der blev i klimatilpasningsplanen
udarbejdet en plan for hvilke tiltag,
der skulle gennemføres indtil 2018,
men den er ikke evalueret eller
revideret.
Kommunen har i
Klimatilpasningsplanen udarbejdet et
kort over risikoen for oversvømmelse
baseret på bluespot (topografiske
huller), screening af den
oversvømmelsesrisiko fra vandløb,
hvor der kan komme oversvømmelser
fra kloaksystemet samt
oversvømmelsesrisikoen fra havet.
Det er ganget med den værdi, der kan
blive ødelagt. Derved er fremkommet
et risikokort for kommunen. Data er
baseret på tal fra 2012. Der foreligger
ikke en beskrivelse i prosa.

Risikokortlægningen omfatter ikke
tørke, varmeøeffekter, vind og
grundvand

Hvad mangler for at leve op til
krav
Der skal laves målsætninger der
rækker frem mod årene 2030 og
2050.

Data må ift. CAP Frameworket
højst være 5 år gammelt. Dette
kort skal derfor opdateres med
nye tal.

Der bør som minimum tages en
vurdering af om tørke,
varmeøeffekter, vind og
grundvand kan betegnes som en
relevant klimarisiko i Køge
Kommune. Er nogle af disse
risici relevante, bør en
risikokortlægning foretages.
Se tabel nedenfor for specifikke
krav til risikokortlægning.
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En kvalitativ vurdering af
påvirkningen på forskellige
sektorer, infrastruktur,
lokalsamfund

Der findes ikke en sådan kvalitativ
vurdering.

En liste over
klimatilpasningstiltag prioriteret
i forhold til risici. Der skal være
en dokumenteret
prioriteringsmetode.

Der findes en dokumenteret
prioritering af Køge Dige projektet.

En kortlægning af kommunens
beføjelser i relation til
indsatser, hvor der er taget
stilling til hvor det er
nødvendigt med yderligere
samarbejder
Der tages højde for inklusion.
Gevinster i bred forstand er
identificeret. Det er beskrevet
hvordan specifikke sårbarheder
eller uligheder i kommunen i
relation til klimatilpasning
håndteres.
Behovet for ressourcer
(personale og budget) til
klimatilpasningsindsatsen er
opgjort.
En beskrivelse af
kommunikation og involvering i
relation til klimatilpasning
Der tages stilling til synergi med
andre tiltag, herunder CO2reduktionstiltag
Kommunes rolle er beskrevet
hvad angår tiltag der ikke ejes
af kommunen.

Dette er gjort for Køge Dige, men ikke
andre tilpasningsindsatser.

Indsatsen i Klimatilpasningsplanen
blev prioriteret, der hvor beregning
viste at her var risikoen for tab størst.

Der skal i forbindelse med
udarbejdelse af et nyt risikokort
udarbejdes en kvalitativ
vurdering af påvirkning på
forskellige sektorer,
infrastruktur og lokalsamfund.
Klimatilpasningstiltag der
udvælges som følge af
risikokortlægningen til
klimaplanen skal prioriteres i
forhold til risici. Der skal
foreligge en dokumentation for
denne prioritering
Kommunens beføjelser i
relation til tiltag bør kortlægges
når der udvalgt tiltag på
baggrund af
risikokortlægningen.

Inklusion, gevinster og sårbarheder
eller uligheder er ikke beskrevet i
forhold til specifikke
klimatilpasningstiltag.

Dette er opgjort i forhold til Køge
Dige, men ikke for andet
klimatilpasning.

Behovet for ressourcer til
klimatilpasningsindsatser bør
beskrives når indsatsen
udarbejdes.

Dette findes for Køge Dige, men ikke
for andet klimatilpasning.
Dette tages der stilling til løbende i
arbejdet med klimaplanen.

Der skal redegøres for synergier
i den endelige klimaplan.

Forsyningen har separatkloakeret og
det er en klimatilpasningsindsats. Her
er kommunens spildevandskontor
involveret.

Kommunes rolle og ejerskab i
relation til klimatilpasningstiltag
skal beskrives når tiltagene
udarbejdes.
Der skal foreligge en metode for
opfølgning, monitorering og
justering af klimaplanen, når
den er udarbejdet.

En metode for opfølgning,
monitorering, rapportering og
justering er beskrevet

6. Sammenfatning og tidsplan for indsatser
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