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Carbon Brief

Bagtæppe: globale udledninger stiger stadig!



Our world in data, 2017

Og sol og vind er ikke ved at vinde den globale energikamp….



Den nødvendige globale reduktionssti

Jo senere vi kommer i gang desto 
stejlere er reduktionskurven og 
desto større er kravet til lagring

Risikoen for at bryde tipping points 
øges med utilstrækkelighed i indsats 
og tempo
Source: IPCC, IR 1.5, 2018



Hvordan fordeler uddelingen af drivhusgasser sig?



Danskernes globale klimaaftryk er ca. 17 ton per borger



Et grønt Danmark er ved at vågne – også politisk

Mangler klare planer, 
rammer og mål for de 
vigtigste sektorer frem 
mod 2050

Ingen specifik 
understøtning af 
kommunernes indsats –
hvor er den grønne 
bypolitik?

Der mangler politisk 
lederskab der både 
sikrer investeringer der 
støtter op om netto-nul 
Danmark og giver en klar 
retning for borgerne

Men:
Lederskabet skal komme 
fra jer!

De næste skridt skal 
være bredere, dybere og 
mere strukturelle

Husk: klimalederskab 
handler om at skabe 
bedre og grønnere og  
by- og landområder som 
borgerne har lyst til at 
leve og bo i

Derfor:



Klimalov og klimahandlingsplan

Grøn 
bypolitik for 
Danmark?



En indsats i to søjler:



2020: Sektorplaner med mål og indsatser

Landbrug & 
arealanvendelse

Transport Bygninger

Ambition => retning => hastighed

Industri

➢ generelt 
reduktionsmål

➢ lavbundsjorde X% 
reduktion

➢ skovareal:
X% stigning

➢ Etc.

➢ X% VE (i varme-
forsyning) 

➢ X% EE 
➢ Minus ny 

”baseload” 
biomasse

➢ Oliefyr ude
➢ Etc.

➢ X% elektrificering 
persontransport

➢ X% reduktion i 
udledningerne tung 
transport

➢ Etc.

➢ X% VE (i proces)
➢ X% EE 
➢ Etc.

Eksempler på 
typer af 

delmål der 
skal indgå i 
ambitiøse 

sektorplaner*

MÅL
70% / netto-nul

Elforsyning/
elektrificering

➢ 100% VE
➢ X% vind og sol
➢ Power to X
➢ Etc.

* afgørende omstillingselementer som vi med nuværende viden 
ved skal til i et 2050 perspektiv. Defineres i sektorplaner/strategier



De store skybrudshændelser og 
seneste stormflodshændelser er kun 
begyndelsen på et samlet øget 
risikobillede i hele vandhjulet. 

• Få overblik over hele risikoen, og 
prioriter i hele vandhjulet

• Regnvand først, havvand næst

• Og ind imellem, de koblede eller 
sammenfaldende hændelser. 

• Samspil med forsyning er central 
for synergi og finansiering: 
Udnyt jeres ejerskab

• Tænk klimarisici bredt og 
langsigtet

Kilde: København Kommunes Skybrudsplan

Klimatilpasning er og bliver en hovedudfordring i DK



Hvad skal en kommune som 
Århus gøre?



I har fat i rigtig mange af de vigtigste specifikke elementer i omstillingen



OG løfter man sig op er der en række yderligere…..

Integreret 
elektrificering

Ansvarlige indkøb Grøn mobilitet

Regional sammentænkning

Grøn fysisk 
planlægning

Materiale 
strømme 

Bolig, boligform  
og bygninger

Grønne byrum

Værdisæt 
eksternaliteter

Livsstil og adfærd
Cirkulær økonomi Scope 3



Borgerne efterspørger bæredygtige løsninger!



Århus skal løfte indsatsen yderligere

• Gå målrettet efter de største potentialer for CO2-reduktioner, fx i forhold til varmepumper, 
energibesparelser, grønne indkøb, osv. 

• Vær frontløber og fødselshjælper i forhold til nogle af de indsatser og teknologier, der er vigtige for 
omstillingen på langt sigt, fx grøn mobilitet.

• Tag ansvar på tværs af kommunegrænser – fx fremtidens transport- og energisystemer både i lokal 
kontekst og i en bredere regional kontekst + klimatilpasning. 

➢ Fremtidens grønne kommuner skal minimere klimaaftrykket og ressourceforbruget både i byer og 
på landet – inden 2050.

➢ De skal motivere indbyggerne til en bæredygtig livsstil.

➢ Byen og omgivelserne skal være fantastiske, ellers rejser folk bare langt væk i weekenden!



Hvad skal være i fokus nu?

1. Brug investeringen på 5 mia. kr. smart – stil grønne krav (fx cement skal ingen 
drivhusgasudledning have i 2030 og reduceres med 40-60% i 2025!)

2. Lad nuludledning og klimatilpasning være rygrad i anlægsinvesteringer og 
byudvikling

3. Løft investeringerne i grøn mobilitet, energiforbrug i privat bygningsmasse og i 
partnerskaber med landbruget op til Parisniveau 

4. Tænk i multifunktionalitet og merværdi – i byer, mennesker gerne vil bo i

5. Fasthold beslutnings- og handlekraft og brug ejerskabet af jeres selskaber aktivt i 
den grønne omstilling 



Udledning fra cement produktion er enorm



Hvad skal være i fokus nu?

1. Brug investeringen på 5 mia. kr. smart – f.eks. Stil grønne krav (fx cement)

2. Nuludledningsmål og klog klimatilpasning skal være rygrad/kernen i jeres kommende 
anlægsinvesteringer og byudvikling! (og ikke en ”show off” indimellem)

3. Løft investeringerne i de afgørende omdrejningselementer i ”netto-nul Århus”
➢ grøn mobilitet – rammer for e-biler, grøn mobilitet i bymidten etc.
➢ Et energisystem i ”rigtig” nul – varmepumper, geotermi, markant lavere energiforbrug i 

privat og offentlig bygningsmasse

4. Tænk i multifunktionalitet og merværdi – Århus skal være byen som mennesker gerne vil bo i!

5. Tag beslutnings- og handlekraften på jer! –
➢ brug ejerskabet af jeres selskaber aktivt i den grønne omstilling 
➢ Stil krav om konsekvensvurdering af anlægsinvesteringer (og relevante driftsinvesteringer) –

skaber overblik og mulighed for at handle



Rygradden i hvad I skal når der bygges fra nu af…

• Byggeriet skal i højere grad ses som led i sikring af bæredygtighed på bydels og by-
niveau, og  som led i håndtering af (i) social dagsorden, (ii) vand og hede, (iii) natur 
og biodiversitet,  (iv) materiale-flows, m.m.

• Materiale-regnskabet skal på plads – livstidsanalyser (LCA) som krav til nybyggeri bør 
være standard ligesom det er i andre lande omkring os. Understøtte cirkulær 
økonomi. Øget brug af certificering, krav og incitamenter – grønne udbud/indkøb,. 

• Frem udvikling – nye materialer, ex. karbon-neutralt cement, sammenhæng med 
integrerede energisystemer, m.m. Nøgleord: Genanvendelighed, levetid, og design. 

• Opgør med kvadratmeteren – mere fokus på tilstrækkelighed, herunder boligens 
funktionalitet og sammenhæng med adfærd, livsstile, indeklima



Hvad skal være i fokus nu?

1. Brug investeringen på 5 mia. kr. smart – f.eks. Stil grønne krav (fx cement)

2. Nuludledningsmål og klog klimatilpasning skal være rygrad/kernen i jeres kommende 
anlægsinvesteringer og byudvikling! (og ikke en ”show off” indimellem)

3. Løft investeringerne i de afgørende omdrejningselementer i ”netto-nul Århus”
➢ grøn mobilitet – rammer for el-biler, grøn mobilitet specielt i bymidten etc.
➢ Et energisystem i ”rigtig” nul – varmepumper, geotermi, markant lavere energiforbrug i 

privat og offentlig bygningsmasse, CCS etc.

4. Tænk i multifunktionalitet og merværdi – Århus skal være byen som mennesker gerne vil bo i!

5. Tag beslutnings- og handlekraften på jer! –
➢ brug ejerskabet af jeres selskaber aktivt i den grønne omstilling 
➢ Stil krav om klimakonsekvensvurdering af anlægsinvesteringer (og relevante 

driftsinvesteringer) – skaber overblik og mulighed for at handle



Tak for ordet!

www.concito.dk
ci@concito.dk
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