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Forord
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Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allere-

de er sket og forventes at ske en yderligere opvarmning

af hele kloden. Klodens temperatur er stigende med

mange forskellige konsekvenser for de fremtidige leve-

vilkår. Hovedårsagen til klimaændringerne er forbruget

af fossile energikilder, såsom kul, olie og naturgas. 

Regeringen har sammen med Folketingets partier ved-

taget en plan for indsatsen for de kommende år. Frem

til 2020 har EU vedtaget vidtgående mål, som bl.a.

indebærer, at 30% af energiforbruget i Danmark skal

være baseret på vedvarende energi. 

Der er forskellige opfattelser af, hvor alvorlige klima-

problemerne er, men i virkeligheden står vi over for 2

problemer – et muligt klimaproblem og et forsynings-

problem. På trods af forskellige opfattelser arbejder vi

med samme løsninger, nemlig en forøgelse af effektiv

og vedvarende energi.

I Solrød Kommune har vi siden 1999 arbejdet på at skabe

en miljømæssig bæredygtig udvikling. Til det hører, at vi

også har arbejdet seriøst med at løse klimaudfordringen.

Vi har f.eks., som en af de første kommuner i landet,

udarbejdet en ny varmeforsyningsplan, og vi har indført

energistyring i alle kommunens institutioner.  

Kommunen ønsker at medvirke til at vise vejen, for at

reducere udledningen af drivhusgasser. Som ramme for

dette arbejde har vi udarbejdet denne klimaplan, som

både er langsigtet med mål, der rækker frem til 2025

og kortsigtet med mål, som gælder for den kommende

fireårige periode frem til 2014. 

I planen forudsætter vi en almindelig vækst og udvik-

ling i samfundet, men ved at gøre brug af en række

nye udviklingsmuligheder, kan vi halvere vores drivhus-

gasser på en realistisk og økonomisk forsvarlig måde.

Det sker netop ved at angribe problemstillingerne på

flere fronter. Vi kan sætte ind ved energikilden, vi kan

påvirke energiteknologierne og vi kan påvirke slutfor-

bruget. Det gode ved den tilgang er, at vi kan sætte

ind i alle led, og der ved opnå en større effekt.

Vi kan ikke gøre det alene. Borgere, organisationer og

virksomheder er afgørende medspillere i gennemførsel

af planen. Vi vil derfor invitere til en tæt dialog med

alle, der vil tage et medansvar for en bæredygtig udvik-

ling. Vi vil arbejde for, at klimaplanen for Solrød

Kommune ikke bare bliver kommunens, men vores 

allesammens plan.

God læselyst!

Niels Hörup, 

Borgmester



Vi kan ikke undgå klimaændringer. Den øgede mængde

af drivhusgasser fra brugen af fossile energikilde vil få

temperaturen til at stige. Bestræbelserne går på, at

den globale temperaturstigning ikke må overstige 2°C.

To grader lyder måske ikke af så meget, men det er en

gennemsnitstemperatur, hvor der vil være store lokale

forskelle og en række forskellige konsekvenser både i

form af kraftigere nedbør nogle steder og mere tørke

andre steder. I Danmark har vi fået og må forvente at

få stigende nedbør, især sensommer og efterår,

medens dagsordenen for f.eks. Italien og Spanien er

stigende temperaturer og tørke.

Der er gjort en del for at reducere drivhusgasserne. Der

er indgået internationale aftaler. Starten er FN’s klima-

konvention fra 1992, hvor alle verdens lande – 191

lande – blev enige om i fællesskab at arbejde på at imø-

degå klimaændringerne, og hvor 40 industrilande – bl.a.

Danmark skal reducere deres drivhusgasser. Kravene

blev skærpet i den såkaldte Kyotoprotokol fra 1997, hvor

der blev opstillet juridisk bindende krav om reduktioner

på mellem 5-8 % for industrilandene frem til 2012.

Kyotoprotokollen skal fornyes. Efter planen skal det aftales

på Klimakonferencen i København i slutningen af 2009

med en aftale, der løber til 2020 eller måske til 2025.

I forlængelse af Kyotoprotokollen lavede EU en byrde-

fordeling mellem sine medlemslande, hvorefter

Danmark skal gennemføre en reduktion på 21% for

perioden 1990 til 2012. EU har arbejdet videre med

reduktionerne og er kommet med et forslag om en

2020 målsætning for 2020. Efter den første del af mål-

sætningen skal, drivhusgasserne reduceres med 20%

fra 2005 til 2020. Hvis der opnås en international aftale

i København i december 2009, er EU villig til at sætte

reduktionen op til 30%. 

Den anden del af EU’s 2020 målsætning er, at mæng-

den af vedvarende energi skal udgøre 20% i gennem-

snit for alle EU-lande i 2020, hvor Danmarks forpligti-

gelse er sat lidt højere, nemlig til 30% i 2020, hvor det

modsvarende til i dag er 17%.
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Kapitel 1: Baggrund for klimaproblemerne



De mange tal og mål viser et hovedmønster: Kravene

bliver hele tiden skærpet, og vi må regne med yderli-

gere og måske endnu mere vidtgående reduktionskrav

frem mod 2050. Hvis den gennemsnitlige temperatur-

stigning ikke skal overstige 2°C, er det nødvendigt med

meget drastiske reduktioner af drivhusgasudledninger-

ne. På lang sigt kan der vise sig et behov for reduktio-

ner på mere end til 70% i 2050 i sammenligning med

niveauet i dag. 

En række undersøgelser og rapporter om klimasituatio-

nen dokumenterer, at jo tidligere vi kommer i gang

med reduktionerne, jo billigere og mere fordelagtig kan

det blive for os. Det er naturligvis også baggrunden for,

at mange andre af landets kommuner ønsker at gå

videre end de mål, der er skitseret for 2020, og på

længere sigt stræber efter at eliminere drivhusgasser-

ne, altså stræber efter at blive CO2-neutral.

Det er også baggrunden for klimaplanen for Solrød

Kommune. Vi skal sikre os de mest fordelagtige tiltag

på klimaområdet ved nu at sætte gang i udviklingen.

Klimaplanen skal vise vejen, hjælpe og tilskynde kom-

munens borgere til at deltage i den udvikling, som alle-

rede nu er sat på dagsordenen for de kommende 10-15

år. Klimaplanen skal derfor især have følgende tre

hovedformål, som skal sikre:

• At kommunen bidrager til at reducere klimapåvirknin-

gerne helt på linje med de krav og aftaler, der natio-

nalt og internationalt er indgået, og vil blive indgået.

• At kommunen kan deltage i reduktionen af klimapå-

virkningerne på en sådan måde, at det gavner kom-

munens borgere, og giver de mest fordelagtige løs-

ninger og udviklingsmuligheder.

• At der opnås det bedst mulige samspil på tværs af

sektorer og forskellige kommunale planer.

Klimaplanen har en speciel karakter i forhold til en

række andre af kommunens politikker og planer. Den

skal være langsigtet og gå på tværs af alle de forskellige

områder. Den er også speciel på en anden måde.

Klimaplanen er ikke juridisk bindende, men den er et

forslag og en indbydelse til samarbejde om at løse nogle

af tidens store problemer – det er en samarbejdsplan.

Klimaplanens rammer og indhold

Klimaplanen dækker perioden 2010-2025, og løber

således over en 15 års periode. Klimaplanen er således

både langsigtet med et mål, der rækker frem til 2025,

og kortsigtet med en række nærmere mål, som gælder

for den kommende fireårige periode fra 2010 frem til

2014. Planen er derfor opdelt i følgende:
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• Kortsigtet plan for perioden 2010-2014, hvor der

formuleres en række specifikke mål for forskellige

sektorer og aktiviteter i kommunen.

• Langsigtet plan frem til 2025, hvor der sigtes på, at

kommunen samlet stræber mod at blive CO2-neu-

tral, som betyder, at der netto ikke udledes drivhus-

gasser i kommunen fra brug af fossile brændsler,

brændstoffer, osv. 

Klimaændringerne rejser to typer af problemstillinger,

dels tilpasning til klimaændringerne og dels forebyggel-

se af yderligere klimaændringer ved at reducere udled-

ningen af drivhusgasser. Tilpasning til klimaændringer

handler for kommunen primært om at sikre sig mod

oversvømmelser og sikre en hensigtsmæssig byudvik-

ling. Der arbejdes med tilpasning til klimaændringer i

naturgenopretningsplaner og i kommuneplanen, og en

kommende klimatilpasningsplan, hvorfor emnet ikke

direkte skal indgå i klimaplanen. 

Forebyggelse af klimaændringer handler udelukkende

om at reducere udledningen af drivhusgasser. Langt den

største drivhusgasudledning består af CO2, som kommer

fra brugen af fossile brændsler til varme, elektricitet og

transport. En mindre del af drivhusgasserne består af

methan- og lattergasdannelse fra henlagt affald og fra

dyrkningen af jorden. Det er forebyggelse af klimaæn-

dringer – reduktion af udledningen af drivhusgasser –

som er temaet for denne klimaplan.

Den hidtidige indsats i Solrød

Solrød Kommune har i forvejen arbejdet med klimapro-

blemstillingerne på en række områder, især de dele af

klimaindsatsen, som vedrører forbrug af energi, energi-

besparelser og tilsvarende indsatser. Klimaplanen skal

ikke erstatte disse aktiviteter, men derimod give et

overblik, hvordan disse aktiviteter passer ind i den

samlede klimaplan, og hvilken rolle de spiller i det

samlede billede. Kommunens hidtidige indsats kan

sammenfattes i følgende handlingsplaner og aftaler:

•  Energipolitik og handlingsplan for kommunens egne

bygninger (årlig, løbende revision af handlingspla-

nen.) I tilknytning hertil er der indført energistyring

i alle kommunens institutioner, etableret i 2002.

•  Solrød Kommunes Varmeplan 2008-2012 (revide-

res efter fire år), udarbejdet og godkendt i 2008.

• Kommuneplanen for Solrød Kommune med energi-

mæssige krav til nybyggeri (lavenergihus niveau 1

og 2).
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Der blev fremvist alternative transportmidler på

kommunens grønne dag i maj 2008. 

De kører ikke så hurtigt, men de reducerer CO2!



• En klimatilpasningsplan, som er under udarbejdel-

se: »Solrød Kommunes klimatilpasningsplan«

• Kurveknækkeraftalen med Elsparefonden om

reduktion af el-forbruget i kommunens bygninger,

institutioner, m.v. med 7% i perioden 2006-2010.

• Klimakommune initiativet: Aftalen med

Naturfredningsforeningen om reduktion af CO2-

udledningen med 2% om året.

• The Covenant of Mayors – Klimapagten, som er en

fælles europæisk indsats mod klimaændringer på

lokalt niveau, hvorefter kommunen forpligter sig til

at gennemføre en CO2-reduktion på mindst 20%

for sine kompetenceområder frem til 2020. 

Klimaplanen sammenfatter og bygger videre på disse

initiativer og deres målsætning. Den erstatter dem ikke.
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Indledningsvist skal vi give en oversigt over udlednin-

gen af drivhusgasser i hele Solrød Kommune.

Udledningen af drivhusgasser kan gøres op på mange

måder. Man kunne f.eks. lave en oversigt over de driv-

husgasser, der faktisk udledes i kommunen. I så fald

skulle man tælle alle de biler med, der kører på motor-

vejen gennem kommunen, men vi skulle f.eks. ikke

have drivhusgassen med fra kraftværkerne, fordi de

ligger uden for kommunen, selvom noget af deres

elproduktion bliver brugt i kommunen. 

Men det er normalt ikke den måde drivhusgasserne bli-

ver opgjort på. Man udarbejder derimod en oversigt

over de drivhusgasser, som indbyggerne i Solrød

Kommune giver anledning til gennem forbrug af varme,

elektricitet og transport.

Vi tager et eksempel: Den elektricitet, der bruges i

Solrød Kommune kommer fra det sjællandske elkraft-

system. Til at fremstille elektriciteten anvendes der en

række kilder, f.eks. kul, naturgas, olie, vind, biomasse,

hvor bl.a. vind og biomasse er CO2-neutrale. Én gang

om året gør man udledningerne op fra de forskellige

kilder, og beregner hvor mange drivhusgasser, der er

blevet frigivet ved produktion af 1 kWh elektricitet. I

2007 blev den faktor fastsat til 549 gram CO2 pr. kWh.

Hvis elektriciteten alene var lavet på kul, så kunne vi

let komme op på 810 gram CO2 pr. kWh. Vi bruger en

hel del vedvarende energi i el-systemet, så derfor er

faktoren lavere og den vil blive reduceret yderligere i

de kommende år som følge af et stigende anvendelse

af vedvarende energi til el-produktionen. 

Det var principperne i opgørelsen af drivhusgasserne i

Solrød. Samlet er udledningen af drivhusgasserne i

2007 i Solrød Kommune beregnet til 143.800 tons.

Fordelingen mellem hovedsektorerne ser fremgår af

figur 1.

De tre hovedområder er varme, elektricitet og trans-

port, som samlet står for godt 93% af drivhusgasser-

ne, medens lattergas fra landbrug og methan fra affald

samlet står for godt 8%. Optag af kulstof reducerer

drivhusgasemissionen med godt 1%. Det betyder
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Kapitel 2: Status
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Figur 1. Fordelingen af drivhusgas i Solrød

Kommune 2007. Samlet mængde beregnet til

143.800 tons.

Drivhusgasser 2007 Solrød



også, at indsatsen med fordel kan koncentreres om de

tre hovedområder: Varmeproduktion og –forbrug,

elektricitetsproduktion og -forbrug, samt transport,

hvor den samlede drivhusgasudledning er på 133.900

tons.

Solrød Kommune kan ikke ses isoleret. I opgørelsen af

drivhusgasser medtager vi som nævnt både den driv-

husgas, som dannes i Solrød Kommune ved brug af

forskellige fossile brændsler, og den drivhusgas, der

dannes udenfor kommunen ved Solrød’s brug af elek-

tricitet, fjernvarme og transportydelser. 

Det første kaldes ofte for scope 1 – altså drivhusgasser

fra brug af olie i oliefyret, benzin til bilen, osv., medens

det andet kaldes for scope 2 – altså drivhusgasser fra

produktion af elektricitet, fjernvarme, osv. Figur 2 viser

en fordeling mellem den direkte udledning af drivhus-

gasser i Solrød og udledningen fra eksterne kilder, som

leverer el og varme til Solrød.

Der er stor forskel på kommunens og dens borgeres

indflydelse på de to forskellige kilder til drivhusgasser-

ne. De direkte drivhusgasser i selve Solrød Kommune

kan vi selv gøre noget ved. For de andre drivhusgasser

(scope 2) må vi dele indflydelsen med andre eller redu-

cere drivhusgasserne i fællesskab med andre.

Som nævnt skyldes 93% af drivhusgasserne brug af

energi til de tre hovedformål: Varme, elektricitet og

transport. Vi kan for hvert af disse områder reducere

drivhusgasserne på tre forskellige måder: 

1 Vi kan skifte kilde fra fossil energi til vedvarende

energi. 

2 Vi kan bruge energikilden så effektivitet som

muligt, når vi konverterer energien til varme, elek-

tricitet eller transport. Det kan f.eks. ske ved at

sørge for at oliefyret er effektivt, at bilen kører

mange kilometer pr. liter, at vores kraftværker er

effektive, og at overskudsvarmen anvendes mest

mulig, osv. 

3 Og endelig kan vi spare på energien ved at bruge

mindre, køre mindre, men også ved at bruge mere

energieffektive apparater, osv. 

Der er altså flere muligheder for at gøre noget. Kan vi

ikke gøre noget på den ene måde, så kan vi måske

gøre noget på en anden måde. Der vil altid være

mange muligheder for at gøre en indsats, og der vil

være mulighed for at gøre forskellige ting samtidigt for

at opnå et klimamål, sådan som det er illustreret med

figuren nedenfor.
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Figur 2. Fordelingen af drivhusgas i Solrød

Kommune 2007, opdelt på Scope 1 (drivhus-

gas i kommunen) og scope 2 (drivhusgas fra

eksterne kilder).

Externe kilder (Scope 2)

Varme 14.600 tons
Elektricitet 46.000 tons
Transport 6.700 tons
Ialt 67.300 tons

Drivhusgas i kommunen (Scope 1)

Varme 24.700 tons
Elektricitet 1.000 tons
Transport 38.300 tons
Lokal dannet gas 9.800 tons
Ialt 76.500 tons

Køge Bugt området
og Solrød Kommune



Vi kan reducere drivhusgasserne i alle tre led, især inden-

for de områder, hvor der er store emissioner. Som nævnt

er der fokus på varme, elektricitet eller transport. For hver

af disse områder er klimaplanen bygget over fire trin.

Det første trin består i at skabe en oversigt over, hvor

drivhusgasserne kommer fra, og hvor store mængder-

ne er. For at kunne skabe en sådan oversigt udarbejdes

der en samlet energibalance for hele Solrød. Energi-

balancen giver et overblik over energikilderne, de

anvendte energiteknologier og slutforbruget i form af

varme, elektricitet og transport.

Det andet trin består i at fremskrive udviklingen for

energibalancens forskellige elementer frem til 2025.

Fremskrivningen skal give svar på, hvordan forbruget

udvikles, og hvad det medfører af drivhusgasser, hvis

der ikke gøres en indsats. Fremskrivningen bruges

også til at vurdere, med hvor stor en vægt de forskelli-

ge kilder til drivhusgassser indgår, som baggrund for

vurdering af de potentielle muligheder.

Det tredie trin består i at vurdere, hvilke potentialer

der er for at reducere drivhusgasserne. Hvilke ind-

satsmuligheder er der for at reducere udledningen

af CO2. I vurderingen af indsatsområderne tages der

udgangspunkt i de tre elementer, som er vist i Figur

3. Der spørges altså efter, om der kan bruges mere

vedvarende energi, om effektiviteten og udnyttelsen

af energien kan gøres mere effektiv, og endelig om

der kan spares på den ene eller anden måde for at

reducere udledningerne. Dette trin giver grundlag

for at formulere mål og indsatsområder. Andet og

tredie trin er belyst nærmere i det efterfølgende

kapitel 3.

Det fjerde trin består i at opstille et program for indsat-

sen: Hvilke gode projekter kan bidrage til at virkeliggø-

re de mål, der er opstillet i det foregående, og til at

udnytte mulighederne i de indsatsområder, der er

peget på i det foregående? Forslagene er formuleret i

kapitel 4.

I tabel 1 på næste side er der givet en samlet oversigt

over de vigtigste udledninger af drivhusgasser i Solrød. 

Drivhusgasserne er beregnet. Der findes ikke statistik-

ker, hvor man direkte kan slå tallene op. Det er nød-

vendigt at anvende en række forskellige data og infor-

mationer for at kunne nå frem til udledningen af driv-

husgasserne. De anvendte metoder og kilder er nær-

mere beskrevet i Klimaplanens baggrundsrapport.
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Tabel 1. Drivhusgas i Solrød Kommune 2007, fordelt på hovedsektorerne.

VARME

Samlet varmeforbrug (brutto): 198.606 -

-Fjernvarme 63.084 8.311

-Naturgas-KV 6.851 891

-Centralvarme/naturgas 75.928 15.565

-Centralvarme/oliefyr 41.068 10.940

-El-varme 10.600 5.819

-Varmepumper, m.v. 1.075 589

Samlet drivhusgas-emission - varme: 42.116

ELEKTRICITET

Samlet el-forbrug: 85.604

-Husholdninger 35.318 19.390

-Industri 10.088 5.539

-Landbrug 3.4423 1.889

-Handel og service 20.751 11.392

-Offentlige anlæg, m.v. 16.005 8.787

Samlet drivhusgas-emission - elektricitet: - 46.997

TRANSPORT

Samlet transport angivet i 1.000 person.km: 265.560 -

-Knallert, MC 2.897 233

-Personbiler 185.983 32.915

-Varebiler 18.805 4.194

-Lastbiler 1.292 931

-Offentlig transport 56.603 6.660

Samlet drivhusgas-emission - transport: 44.934

ANDRE SEKTORER

-Landbrug (dannelse af lattergas, m. v.) - 6.726

-Affald (methan-dannelse, m. v.) - 4.889

-Optag/frigrivelse af CO2 (LULUCF) - -1.838

Ialt drivhusgas-emission 143.823 

Energiforbrug 
i MWh / personkm

Drivhusgas 
i tons



Klimaplanen løber frem til 2025. I det foregående er der

givet et øjebliksbillede af udledningen af drivhusgasser,

nemlig for 2007. For at få en oversigt af situationen i de

kommende år frem til 2025, er det nødvendigt at frem-

skrive de enkelte områder og deres energiforbrug, sva-

rende til den almindelige udvikling i samfundet. I det

følgende koncentreres analyserne og forslagene alene til

de tre hovedsektorer: Varme, elektricitet og transport.

På basis af disse fremskrivninger vurderes dernæst,

hvilke indsatsmuligheder, som er mest oplagte, og hvor

meget de kan bidrage med til en reduktion af drivhus-

gasserne. Disse beregninger og vurderinger resulterer i

følgende reduktionsmuligheder for drivhusgasserne i

hele Solrød Kommune. Se resultaterne i tabel 2.

Måltalene: Måltallene er formuleret som procentvise

reduktioner og som det mål, som drivhusgasserne skal

reduceres til på kort og på langt sigt for de tre sekto-

rer. Målene angår alene varme, elektricitet og trans-

port, medens udledningerne fra øvrige kilder på 9.800

tons forventes at være uændret over hele perioden.

Fremskrivning: Tabellen viser, at hvis der ikke blev gjort

en indsats, så må man forvente, at hele kommunens

drivhusgasser vokser fra 133.900 tons i år 2007 til

143.000 tons i år 2014, og i år 2025 må det forventes at

stige til 161.700 tons.

Indsatsen: På grundlag af analyserne af mulighederne

for de tre hovedsektorer vurderes det, at det i år 2014

vil være muligt at reducere udledning af drivhusgasser

med 34.200 tons, som svarer til 24% af den forvente-

de drivhusgasmængde i år 2014. Det vurderes endvi-

dere muligt, at drivhusgasserne i år 2025 kan reduce-

res med 88.900 tons, svarende til 55% af den mæng-

de, der kunne forventes, hvis der ikke blev gjort en

indsats.

Reduktion i forhold til udgangspunktet: Tabel 2 viser, at

den indsats, som foreslås i Klimaplanen, vil betyde, at

drivhusgasserne efter indsatsen vil være reduceret til

108.800 tons i 2014, som svarer til en reduktion på

19% i forhold til udgangspunktet i 2007. I år 2025 vil

der være 72.800 tons tilbage, svarende til, at der på
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Kapitel 3: Potentialer, mål og indsats

Baseline (basis udvikling) angiver en fremskrivning på grundlag af det bestående mønster uden reduktion af drivhusgasser.

Tabel 2. Oversigt over udledningen af drivhusgasser i Solrød Kommune på kort og længere sigt – 2014 og 

2025 for hovedsektorerne i 2007 i tons.

Drivhusgasserne i Solrød
Udledning i tons År 2007 År 2014 År 2025

- Baseline: Drivhusgas uden indsats: 133.900 143.000 161.700
- Reduktion af drivhusgas efter klimaplanen: - 34.200 88.900
- Reduktionen i procent af drivhusgasserne: - 24% 55%

- Resterende drivhusgas efter indsats: - 108.800 72.800
- Reduktion i forhold til udgangspunkt - 19% 49%

Måltallene på kort og lang sigt:
- Varme - udledning af drivhusgasser: 41.700 34.000 19.200
- Elektricitet - udledning af drivhusgasser: 46.800 36.900 27.500
- Transport - udledning af drivhusgasser: 45.400 37.900 26.100

Drivhusgasser udledning ialt: 133.900 108.800 72.800



længere sigt (2007-2025) vil være opnået en reduktion

på 49% i forhold til udgangspunktet.

Som indledning til en nærmere gennemgang af de tre

hovedsektorer skal den samlede indsats belyses med

oversigten i Figur 4.

Figur 4 viser de vigtigste hovedtal. De tre blå søjler viser

drivhusgasser i 2007 på 133.900, og i 2025 på 161.700,

hvis der ikke gøres noget. Den sidste blå søjle viser den

forventede udledning af drivhusgasser i 2025, hvis

Klimaplanen gennemføres, hvor emissionen så vil falde

til 72.800 tons. De to grønne søjler viser planens samle-

de reduktion i år 2025. Den er fordelt på reduktioner i

kommunen på 64.900 tons og reduktioner, som gen-

nemføres udenfor kommunen, svarende til 24.000 tons. 

Den samlede plan indebærer en reduktion af drivhus-

gasserne med 46% i forhold til udgangspunktet i år

2007, og en reduktion på 55% i forhold til en forvente-

de stigning i drivhusgasserne frem til 2025, hvis der

ikke bliver gjort noget. Som nævnt bygger planen på

en indsats indenfor de tre hovedsektorer: Varme, elek-

tricitet og transport, fordi de står for 93% af udlednin-

gerne og fordi indsatsmulighederne er langt størst her.

De tre sektorer skal i dette kapitel gennemgås hver for

sig for at belyse den aktuelle situation, udviklingsten-

denser og indsatsmuligheder.

Varme og varmeforsyningen i Solrød
Kommune

Status 

I 2007 var der i Solrød et bruttovarmeforbrug på

194.680 MWh. Dette forbrug fordeler sig på en række

forskellige opvarmningsformer, som er illustreret i Figur

5 nedenfor. Varmeforbruget fordeler sig primært på tre

opvarmningsformer: Centralvarme baseret på hen-

holdsvis naturgas og oliefyr samt fjernvarme. Denne

sammensætning er et resultat af en fortsat varmeplan-

lægningsindsats fra 1986, hvor 90% af varmeanvendel-

sen stammede fra private oliefyr. Siden 1986 er tilta-

gende dele af den kommunale varmeforsyning konver-

teret til naturgas og fjernvarme. 

Figur 5. Anvendte opvarmningsformer i Solrød

Kommune, baseret på forbrugssammensætningen i

2007. Procentfordelt.

13KLIMAPLAN SOLRØD KOMMUNE

Baseline angiver en fremskrivning på grundlag af det bestående mønster uden reduktion af drivhusgasser.

QuickTime™ and a QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.
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Figur 4. Den samlede klima-

indsats i Solrød Kommune;

måltallene, opdelt på indsats i

kommunen og indsats gennem

eksternt samarbejde. Mængder

i tons.

Centralvarme, naturgas 

Naturgas KV 

Fjernvarme 

Varmepumper 

Centralvarme, oliefyr 

Elvarme 

39%

5%28%

2%

21%

5%



For hver af disse varmeforbrug er der knyttet en CO2

emissionsfaktor, der viser hvor stor en udledning af

drivhusgasser, der forårsages ved anvendelsen af de

forskellige energiformer. Det er disse emissionsfaktorer,

der bestemmer udledningen af drivhusgas i kommunen

jvf. tabel 3. 

På varmeområdet har Solrød Kommune, forsyningssel-

skaberne og boligejerne siden 1990 gennemført en

række initiativer, der succesfuldt har reduceret udled-

ningen af drivhusgasser i kommunen. Forløbet er illu-

streret i Figur 6 nedenfor. 

Figur 6 viser udviklingen i CO2-udledningen fra varme-

forbruget i Solrød Kommune med to forløb. Det øverste

forløb viser, hvordan det ville have set ud, hvis for-

brugs- og udledningsmønsteret var uændret siden

1990. Var der ikke sket forbedringer gennem effektivi-

seringer, så ville udledningen være steget fra 54.800

tons om året i 1990 til 68.500 tons i 2007 og videre til

71.500 tons i 2012. Denne udvikling skyldes en stig-

ning i bygnings- og boligarealet i kommunen.

Den faktiske udvikling er imidlertid en anden og illustre-

res af det nederste forløb i figuren. I stedet for en stig-

ning er der i perioden sket en reduktion, så udledningen

i 2007 var reduceret til 41.900 tons. Der er

tre primære årsager til denne forbedring:

• For det første omstilling fra fyringsolie til

naturgas og fjernvarme med betydeligt

lavere udledning pr. varmeenhed.

Forbruget af fyringsolie er faldet med

godt 40% som følge af denne omstilling.
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Tabel 3. Oversigt over drivhusgasemissionerne i Solrød Kommune på de forskellige opvarmningsformer i 2007.

Opvarmningsformer Energiforbrug Emissionsfaktor Drivhusgas
(MWh) (KG CO2/MWh) (tons CO2)

Fjernvarme 63.084 132 8.311
Lokal kraftvarme op naturgas 6.851 130 891
Centralvarme (naturgas) 75.928 205 15.565
Centralvarme (oliefyr) 41.068 266 10.940
Elvarme 10.600 549 5.819
Varmepumper 1.075 549 590

Ialt 194.683 - 41.996

Det bemærkes, at varmepumper drives af el, men de producerer mellem 2-4 gange så meget varmeenergi i for-

hold til energien i den elektricitet, der bruges til at drive dem.

1990 1992 1997 2002 2007 2012

Det hidtidige forløb
1990-2007

Reduktion af CO2
Skærpet målsætning

2008-2012 som
følge af ny varmeplan

Udviklingsforløb, hvis der intet var 
gjort. Samme forbrugs- og em- 
missionsmønster som i 1990

Drivhusgasser i tons - Varmesektoren

80.000 tons

60.000 tons

40.000 tons

20.000 tons

Drivhusgasser i tons - Varmesektoren

Figur 6. Udviklingen i udledningen af

drivhusgasser i varmesektoren i Solrød:

Udviklingsforløb uden indsats (blå linje) og

faktisk forløb (grøn linje). Mængder er

angivet i tons.



• Samtidig har fjernvarmen fra VEKS skiftet brænd-

selssammensætning. Der er kommet flere bio-

brændsler i fjernvarmesystemet, i form af træ, halm

og bionedbrydeligt affald. Det har reduceret fjernvar-

mens emissionsfaktor med 44% fra 1990 til 2007.

• Endelig er der gennemført energibesparelser i byg-

geriet, der har medført et fald i varmeforbruget pr.

kvadratmeter på 11% fra 1990 til 2007. 

De hidtidige erfaringer med reduktion af drivhusgasser

indenfor varmeområdet er vigtige, dels fordi de viser for-

delen ved en helhedsorienteret tilgang, og dels fordi der

er betydelige potentialer for at fortsætte i samme retning.

Udviklingstendenser ved uændret indsats

Uden en fortsat indsats for varmebesparelser og

brændselsskift forventes varmeforbruget at stige til

224.280 MWh i 2025. Stigningen skyldes et forventet

øget opvarmet areal, som i perioden fra 2007-2019 i

overensstemmelse med varmeplanen forventes øget

med 11%. Det øgede areal vil medfører et øget netto-

varmeforbrug på tilsvarende 11%. Men som følge af

varmekildernes sammensætning vil det medføre et

øget brutto varmeforbrug på 13%. 

Udledningen af drivhusgasserne vil imidlertid stige me-

re under forudsætning af, at der ikke nybygges energi-

sparehuse, der ikke gennemføres besparelser, og at

opvarmningsmønstret følger det gamle mønster. Under

disse forudsætninger, vil drivhusgasserne stige til

56.600 tons, eller stige med 14.900 tons, svarende til

35,7%. Det bemærkes, at denne fremskrivning er iden-

tisk med baseline fremskrivningen (scenarie A) fra

kommunens varmeplan. Dog er fremskrivningen uden

de i varmeplanen antagne varmebesparelser.

Mål og indsatsområder for varmeområdet

Gennem de initiativer, som foreslås i denne plan, kan

stigningen i udledningen af drivhusgasser modvirkes, og

den kan samtidig reduceres med 54% af udledningen i

basisåret. De valgte indsatsfelter er baseret på samme

helhedsorienterede tilgang til energisystemet, som tidli-

gere har leveret de betydelige reduktioner i drivhusgas-

serne. Potentialerne kan omsættes til følgende måltal:

Figur 7 viser, at udledningen af drivhusgasser i 2007 på

41.700 tons forventes at stige til 56.600 tons i år

2025, hvis der ikke gøres noget. Hvis klimaplanen for

varmesektoren gennemføres, vil udledningen kunne

reduceres med 31.100 tons ved tiltag i kommunen, og

med 6.300 tons ved eksterne reduktioner. 

De eksterne reduktioner er knyttet til to områder, nem-

lig VEKS-fjernvarmesystemet og for el-varmens ved-

kommende det sjællandske elkraftsystem. Den ekster-

ne forbedring skal primært opnås ved brændselsskift –

mere vedvarende energi – og effektivisering i de to
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QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.
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Figur 7.Varmeområdet: 

Måltallene og fordelingen af 

indsatsen for perioden 

2007-2025. Tallene er i tons.

Baseline angiver en fremskrivning på grundlag af det bestående
mønster uden reduktion af drivhusgasser.



nævnte energisystemer, således at udledning af driv-

husgasser pr. produceret kWh falder i fjernvarmesyste-

met og i elkraftsystemet.

Initiativerne i klimaplanen opdeles i de tre tidligere

nævnte indsatsområder, nemlig:

• Varmebesparelser, som typisk vil bestå i forskellige

former for efterisolering, som kan nedbringe varme-

forbruget f.eks. pr. opvarmet kvadratmeter, men

også vil bestå i, at nybyggede boliger og bygninger

bygges som energisparehuse.

• Omstilling i opvarmningsformer, som typisk vil være

et spørgsmål om at overgå til fjernvarme, decentra-

le varme- og kraft/varmesystemer, baseret på ved-

varende energi.

• Skift i energikilde – ændret brændselssammensæt-

ning, som handler om at ændre brændselsgrundla-

get i fjernvarmesystemerne fra fossile til vedvaren-

de energikilder.

Forslagene er helt på linje med Solrød Kommunes

Varmeplan (2010-2014), men det forudsættes, at var-

meplanens forskellige initiativer gennemføres indenfor

de specifikke områder frem til 2025.

Varmebesparelser

I varmebesparelserne tages der udgangspunkt i lovgiv-

ning på området, hvorefter forsyningsselskaberne har

pligt til at gennemføre gennemsnitlige varmebesparelser

på 1,7% om året. Det forudsættes i denne klimaplan, at

man vil kunne opnå en tilsvarende varmebesparelse i

Solrød. En årlig besparelse på 1,7% vil svare til en samlet

besparelser over hele perioden frem til år 2025 på 26,3%,

og vil betyde en samlet varmebesparelse på 52.400 MWh

eller en reduktion af drivhusgasserne med 14.600 tons. 

Varmebesparelser i dette omfang vurderes til at kunne

gennemføres som økonomisk rentable med en tilbage-

betalingstid på 4 år og derunder. Energistyrelsen har

netop vurderet besparelsespotentialerne på både kort

sigt (her og nu) og på længere sigt (efter 2015) i

bestående bygninger. Besparelsespotentialerne – med

en tilbagebetaling på 4 år eller derunder - vurderes til

på langt sigt at være på 25-40% for husholdninger, på

5-40% for erhverv og på 25-40% for den offentlige

sektor, afhængig af de forskellige områder, besparelser-

ne gennemføres indenfor. 

Det er vigtigt på varmeområdet at sikre en fortsat

reduktion i enhedsforbruget, dvs. varmeforbrug for

opvarmet m2 bygningsareal. Det forudsættes, at det vil

være muligt at reducere det gennemsnitlige brutto

enhedsforbrug på 140 kWh pr. m2 i 2007 til et forbrug
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på 109 kWh pr. m2 i 2025. Det vil medføre et gennem-

snitligt årligt fald i bruttoenergiforbruget på 1,4%. 

Kombineret med tilgangen af nybygninger med lavt og

meget lavt varmeforbrug vil det til sammen give en

reduktion, der svarer til 1,7% reduktion af forbrug pr.

år. De vigtigste initiativer til varmebesparelse kan sam-

menfattes i følgende punkter:

• Fremme renovering af boliger og bygninger og gen-

nemførelsen af varmebesparende foranstaltninger

blandt eksisterende varmeforbrugere. Dette er et af

nøgleinitiativerne i varmeplanens reduktioner. Det

kan ske via samarbejde med lokale håndværkere

eller entreprenører, via generel oplysning og for-

søgsvis gennem det, der kaldes for energitjeneste-

systemer (ESCO-ordninger), eksempelvis med

Solrød Fjernvarmeværk som organisator.

• Gennemføre besparelser i de kommunale bygninger.

Aktiviteter indenfor området er allerede gennemført

gennem kommunens energistyringsarbejde.

Indsatsen foreslås forstærket.

• Stille krav om, at nybyggeri udenfor de kollektive

forsyningsområder opføres til maksimal uafhængig-

hed af fossile brændsler. Det kan ske ved, at de for-

synes med vedvarende kilder, og ved at der opføres

0-energihuse. Konkret stilles kravene som led i

planarbejdet. 

• Sikre at nybyggeri indenfor kollektive forsyningsom-

råder lever op til bygningsreglementets varmekrav,

men gerne går videre, hvis muligt. Konkret stilles

kravene som led i planarbejdet. 

Omstilling i opvarmningsformer

Det næste indsatsfelt på varmeområdet er at fortsætte

omstillingen af varmeforsyningens kilder. I denne

omstilling ligger denne klimaplans initiativer på linje

med initiativerne i varmeplanen, fremskrevet til 2025

og justeret for nyere data.  

Der er et stort klimapotentiale ved at overgå til fjern-

varme. Hovedparten af fjernvarme er overskudsvarme.

Ved fjernvarme udnytter vi en energikilde, der ellers vil

gå til spilde. Samtidigt giver fjernvarmen en betydelig

mindre CO2-udledning end andre varmekilder, såsom

naturgas, olie og kul, men der er også behov for at

gøre fjernvarmen mere uafhængig af de fossile kilder

(se under afsnittet om ændret brændselssammensæt-

ning).

Der tages således udgangspunkt i Varmeplanens

Scenarie C, der skaber den maksimale omstilling til

fjernvarme. De væsentligste initiativer er:
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• At fremme konvertering fra individuel naturgasfor-

syning til fjernvarmeforsynede på steder, hvor det

vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt. Det kan

være i områder, der er udlagt til fjernvarme, men

nu er forsynet med naturgas, eller områder udenfor

fjernvarmeforsyning, men hvor disse områder er

naboområder til varmedistrikter, der i dag har fjern-

varmeforsyning. En rapport fra Rambøll har anslået

en potentiel udbygning på et nettofjernvarmefor-

brug med 97.500 MWh. Anbefalinger og beregnin-

ger i denne klimaplan foreslår en omstilling, som

holder sig indenfor denne vurdering af dette økono-

miske potentiale.

• Gå ind i udviklingen af lokalt produceret biogas til

brug i varmeforsyningen. I denne klimaplan anven-

des dele af den producerede biogas som erstatning

for den naturgasforsynede kraftvarmeproduktion i

Havdrup, og den overskydende biogas til individuel

opvarmning. Der er naturligvis andre muligheder for

at udnytte en forventet udbygning med biogas, både

helt til kraftvarme eller helt til individuel fjernvarme.

• Samarbejde med Solrød Fjernvarmeværk om at

fremme omstilling fra oliefyring og elvarme til fjern-

varme blandt grundejere i fjernvarmeforsynede

områder, der endnu ikke er konverteret.  

• Fremme omstilling fra individuel forsyning baseret

på fossile kilder (naturgas, oliefyr og elvarme) til

individuel forsyning baseret på vedvarende kilder

(halm, flis, solvarme og varmepumper) uden for de

potentielle fjernvarmeområder. Dette kan ske i form

af individuelle løsninger eller ved fælles varmeforsy-

ningsløsninger i såkaldte naboanlæg. 

Efter gennemførsel af de nævnte omstillinger i opvarm-

ningsformer forventes der et bruttovarmeforbrug på

168.900 MWh i 2025. Dette dækkes alene af vedvaren-

de energikilder for lokale anlæg, og af fjernvarme fra

VEKS system:

• Et biogasanlæg til forsyning af den lokale fjernvar-

me i Havdrup forventes indfaset i 2011, hvor den

leverer halvdelen af varmebehovet og fuldt indfaset

fra 2012, hvor den leverer det fulde varmeforbrug i

Havdrup, samt en tilsvarende mængde varme til

individuel forsyning. 

• Der forventes en vækst i fjernvarmens nettoforbrug

fra 53.700 MWh i år 2007 til 136.200 MWh i år

2025. Dette udgør en årlig vækst i fjernvarmean-

vendelsen på godt 8%. Denne omstilling er baseret

på Solrød Kommunes Varmeplans scenarie C, der

skaber den maksimale omstilling til fjernvarme. 
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• Den resterende varmeanvendelse kommer fra var-

mepumper og andre individuelle opvarmningskilder

baseret på vedvarende energi. 

Omstillingen fra de individuelle og fossile varmekilder

til fjernvarme og vedvarende energikilder er illustreret

nærmere i Figur 8.

Det kan ses i figuren, at naturgas i Havdrup (rød)

erstattes af biogas fra 2011, og at den resterende bio-

gas produktion (blå) erstatter naturgas til individuel

varme fra 2012 og i 2025 næsten udfaser naturgassen

som opvarmningskilde. 

Ændret brændselssammensætning

Det sidste indsatsfelt, der foreslås i denne plan, er sik-

ring af en fortsat reduktion af drivhusgasserne, som er

indholdet i den fjernvarme, der leveres af VEKS-

systemet. Fjernvarmen i VEKS-systemet er baseret på

tre hovedkilder, nemlig affaldsforbrændningsanlægge-

ne, hvor den organisk nedbrydelig del af affaldet er

CO2-neutral ved forbrændingen, overskudsvarme fra

naturgas- og kulfyrede kraftværker i Københavnsområ-

det, og fra et biomassefyret kraftværk. 

Til fastlæggelse af CO2-indholdet i fjernvarmen anven-

der man der nogle specifikke beregningsmetoder, der

fordeler CO2-mængden på el og varme. For 2007 bety-

der beregningsmetoderne og brændselssammensætnin-

gen, at 1 kWh fjernvarme udleder 132 gram CO2. Cirka

35% af varmekilderne i VEKS-systemet er baseret ved

CO2-neutrale brændsler, resten kommer fra fossile

bændsler. Der er derfor store potentialer for forbedring

af fjernvarmen, som i hovedsagen kan ske ved at

bruge mere vedvarende energi (biomasse) på kraftvær-

kerne i hovedstadsområdet.

Hvis de tidligere nævnte initiativer med udbygning af

fjernvarmen i Solrød Kommune gennemføres, og hvis

der gennemføres en øget implementering af vedvaren-

de energi i kraftværksystemet i overensstemmelse med

den danske forpligtigelse på 30% i 2020, vil det betyde

en reduceret udledning med 6.300 tons drivhusgasser i

2025. Denne effekt skyldes alene mindre CO2 i kraft-

værkssystemet og dermed i fjernvarmesystemet. 

Brændselssammensætningen i VEKS falder ikke direkte

under kommunens opgaveområder, og er til dels uden-

for kommunens kontrol. Det er dog værd at påpege at

kommunen har flere veje til indflydelse end som regu-

lator. Kommunen kan som forbruger, og anpartshaver i

VEKS, arbejde for, at der sker en fortsat omstilling af

brændslerne til varmeproduktionen. 

Der er samtidig en langt mere direkte rolle i leveran-

cerne af brændsel til systemet. I 2004 leverede Solrød
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Figur 8. Varmeområdet: Udviklingen i

sammensætningen af varmekilder i

Solrød Kommune over perioden 2007-

2025.
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Kommune 9.650 tons affald til forbrænding på de

affaldsforbrændingsanlæg, der leverer varme til VEKS

system. Ved fortsat at optimere affaldsindsamlingen

med en øget genbrug af ikke-organisk materiale, kan

der leveres en mere klimaneutral biomasse til affalds-

forbrændingsanlægget KARA, og dermed mere CO2-

neutral fjernvarme til VEKS. 

Den store kilde til klimagasserne i VEKS-fjernvarmen er

imidlertid de fossile kraftværker i Københavnsområdet,

hvor der henvises til afsnittet om elektricitet.

Det er også muligt at anvende den producerede biogas

til fjernvarmeproduktion i VEKS system. Det vil også

føre til mindre CO2 i VEKS fjernvarmen, men denne

gevinst skal deles med alle de øvrige aftagere fra

VEKS, og den vil derfor være mindre end ved en direk-

te anvendelse af biogassen til direkte fortrængning af

fossile brændsler i kommunen.

Samlet reduktion

Det er gennem disse initiativer, at udledningen af driv-

husgasser fra varmeforbruget i kommunen kan reduce-

res med 40.800 tons, hvorved stigningen i varmesekto-

rens udledning modvirkes og udledningen i 2007 mere

end halveres. Udviklingen fremgår af Figur 9 nedenfor. 

Figur 9 viser, at de foreslåede besparelser bidrager

med 12,8% til reduktionen af drivhusgasserne, omstil-

ling til andre varmekilder giver en reduktion på 31,4%,

medens forventede forbedringer i fjernvarmekilderne vil

føre til en reduktion af udledningen på 24,7%.

Elektricitet og elektricitetsforbrug i
Solrød Kommune

Status 

I 2007 var det samlede elforbrug på 85.600 MWh, bort-

set fra elforbrug til opvarning og transport. Elforbrug til

varme og transport er behandlet under afsnittene om

henholdsvis varme og transport. Elforbruget medfører

en udledning af drivhusgas på 47.000 tons, beregnet på

basis af den gennemsnitlige udledning af drivhusgasser

i det sjællandske elkraftsystem.

Figur 10. Fordeling af elforbruget på forskellige forbru-

gergruppe i Solrød Kommune i 2007. Procentfordelt.
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Som det fremgår af Figur 10 sker forbruget helt over-

vejende i de private husholdninger. De to næststørste

aftagere er servicesektoren og den offentlige sektor,

hvor den offentlige sektor omfatter offentlige værker,

spildevandsanlæg og andre anlæg samt kommunens

energiforbrug. 

Fordelingen afspejler, at Solrød fortrinsvis er en bo-kom-

mune med en forholdsvis begrænset industri- eller land-

brugsproduktion. Forbruget fordeler sig således på de el-

forbrugende aktiviteter, der er karakteristisk for handel &

service og for husholdningerne, nemlig belysning, kon-

tormaskiner, husholdningsapparater, computere, osv. 

Udviklingstendenser ved uændret indsats

Kommunens elforbrug er fremskrevet ud fra energisty-

relsens forventninger til udviklingen, under forudsæt-

ning af, at der ikke foretages yderligere reduktioner.

Dette forventes at føre til et forbrug i år 2025 på

91.300 MWh og en udledning af drivhusgasser stigende

til 50.100 tons.

Mål og indsatsområder for elektriciteten

For elsektoren er der to primære indsatsfelter, nemlig

reduktion i el-forbruget gennem besparelser og anven-

delse energieffektivt udstyr, maskiner, belysningssyste-

mer, m.v. og ændring af el-produktionen og de energi-

kilder, der anvendes i fremstillingen af elektriciteten.

Klimaplanen for el-området bygger på to forudsætninger.

Den første forudsætning er, at der gennemføres el-be-

sparelser på det niveau, der er fastlagt i lovgivningen,

hvorefter elselskaberne er pålagt at bidrage til besparel-

ser på 1,4 PJ i nettoforbruget pr. år. Det vil svare til el-

besparelser på 1% pr. år, som derfor anvendes som mål-

tal over hele perioden for hele Solrød Kommune. 

Den årlige besparelse på 1% svarer over hele perioden

til en besparelse på 16,5% (beregnet med »rentesren-

te«). Energistyrelsen angiver økonomiske favorable

besparelsespotentialer på lang sigt (efter 2015) til at

være på 25-50% for husholdninger, 5-20% for erhverv

og 25-50% for den offentlige sektor, afhængig af de

forskellige besparelsesområder. Ét måltal på 1% pr. år

må derfor anses for at være realistisk og økonomisk

fordelagtig.

Den anden forudsætning er, at det sjællandske elkraftsy-

stem ændrer brændselssammensætning, så denne

omstilling mindst svarer til EU-forpligtelsen om, at 30%

af det samlede energiforbrug i Danmark i år 2020 skal

stamme fra vedvarende energikilder. Ved at der anven-

des mere vedvarende energi i det sjællandske energisy-

stem, reduceres udledningen pr. kWh brugt i kommunen.

Disse forudsætninger danner grundlag for nedenståen-

de måltal, og skal således betragtes som en mini-
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mumsudvikling, fordi den er på linje med gældende

lovgivning og aftaler. Der er uden tvivl større potentia-

ler for besparelser, især i den sidste del af perioden

som følge af forventninger til udvikling af bl.a. nye

energisparende belysningsteknologier.

Figur 11 viser, at klimaplanen regner med en reduktion

af drivhusgasser med 41% i forhold til udgangspunktet i

år 2007, eller 45% i forhold til den opdrift i el-forbruget,

som må forventes, hvis der ikke gøres en særlig indsats.

Figuren viser endvidere, hvordan indsatsen er fordelt:

Der regnes med en reduktion på 8.700 tons i kommunen

gennem energibesparelser og 13.900 tons ved en klima-

forbedring af det sjællandske elkraftsystem. 

Der er to former for hovedindsats:

• Elbesparelser, hvor den typiske besparelser handler

om at bruge mindre energi til den samme energiser-

vice, f.eks. som ved elsparepæren. Vi får den samme

service – belysning – men bruger færre kWh.

• Skift i energikilde fra fossile kilder til vedvarende

energikilder. Elektriciteten kommer fra et sammen-

hængende energisystem, hvor langt den overvejen-

de elproduktion er udenfor kommunen. Solrød kan

imidlertid også gøre noget selv ved at etablere el-

producerende energianlæg.

Elbesparelser

Elbesparelser bør tage udgangspunkt i de store forbru-

gergrupper. Fokus bør derfor rettes mod husholdninger,

handel og service og den offentlige sektor, herunder

Solrød Kommune. De øvrige områder – industri og

landbrug – har et så begrænset elforbrug, at de områ-

der næppe i første omgang bør inddrages i besparel-

sesinitiativerne. Det skal dog bemærkes, at det ikke

udelukker tiltag indenfor industri og landbrug.

En række undersøgelser viser, at elektricitetsforbruget

er underlagt to hovedtendenser. Den ene tendens er sti-

gende elforbrug, som følge af et mere omfattende for-

brug, flere formål, flere apparater, osv. For husholdnin-

ger kan der konstateres og forventes et faldende elfor-

brug frem til 2030 for de klassiske forbrugsområder

som belysning, køle- og fryseskabe, et uændret forbrug

for madlavning, og et stigende eller stærkt stigende for

vask, underholdning og diverse elforbrugsformål. 

Den anden tendens er udviklingen af mere effektive

elektriske apparater, udstyr og belysning, hvor der især

er forventninger til stærk stigende effektivitet over lidt

længere sigt. Det er en vurdering af disse to tendenser,

som fører til en forventning om, at der i gennemsnit vil

kunne opnås en netto besparelse på el på 1% om året,

hvor der især er forventninger til, at besparelserne let-

tere vil kunne nås på længere sigt.
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Der findes allerede en del aktiviteter og kampagner

indenfor området (f.eks. Elsparefonden og dens aktivi-

teter). Solrød Kommune kan bidrage med at få omsat

kampagnerne i beslutninger og handling for de tre

nævnte hovedgrupper. Her kan der især peges på føl-

gende aktiviteter:

•   Indsats målrettet beslutningsøjeblikket for borgerne:

På baggrund af blandt de statslige elsparekampagner

etableres der et samarbejde mellem leverandører,

indkøbscenter og butikker i Solrød og Solrødområdet

med det formål at fremme udbud og vejledning om

energisparende elapparater, udstyr, osv. 

• Indsats målrettet anvendelse af elforbrugende

apparater, udstyr: Med udgangspunkt i de erfarin-

ger, Solrød Kommune har gjort med energistyring,

etableres der forsøg med anvendelse af tilsvarende

systemer i boligområder i form af det, som kunne

karakteriseres som ’energistyring light’ - både rettet

mod parcelhus- og etageboligområder.

• Energistyring i den offentlige sektor: En fortsat og

forstærket indsats for energistyring i de kommunale

institutioner. Indenfor egne rækker kan kommunen

arbejde målrettet mod el-besparelser. Det er allere-

de tilfældet med det eksisterende energistyringssy-

stem, hvor indsatsen med fordel kan forstærkes,

især med henblik på at opnå langsigtede reduktio-

ner. I forlængelse af energistyringssystemet kunne

der fokuseres på udvikling af det grønne offentlige

indkøb som et grønt klima venligt indkøb.

• Energistyring indenfor handel & service: Udvikling

af energistyringssystemer og –aktiviteter, der er til-

passet behovet indenfor kommunens handel & ser-

viceområde. Tilskyndelse til forsøg med nye tekno-

logier i samarbejde med relevante vidensinstitutio-

ner og leverandører.

Skift i energikilder - faldende emissionsfaktorer

Udledningen af drivhusgasser i Solrød fra forbruget af

elektricitet hænger sammen med de energikilder, der

bruges til at producere den elektricitet, der leveres over

nettet. Energinet.dk udregner årligt en miljødeklaration

for elektriciteten, som angiver, hvor meget der i gennem-

snit udledes af CO2 ved fremstillingen af én kWh el. Mere

vedvarende energi i elsystemet vil få faktoren til at falde.

Hvis Danmark skal leve op til EU-kravene om 30% ved-

varende energi i 2020, og hvis det sjællandske elsy-

stem skal bære sin andel heraf, så vil emissionsfakto-

ren falde fra de nuværende 549 gram pr. kWh til 363

gram pr. kWh, således som det er illustreret i figur 12

nedenfor. Det bemærkes, at DONG’s måltal for hele

deres leverance er 320 gram pr. kWh i år 2020.
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Hvis udviklingen med 364 gram/kWh nås , så vil det

for Solrød betyde en reduktion af udledningen af driv-

husgasser fra elforbruget på 13.900 tons. Hvis Dong’s

måltal nås for det sjællandske elsystem, så vil det

betyde en yderligere reduktion på ca. 3.300 tons.

Solrød Kommune har ikke direkte indflydelse på det

samlede sjællandske el-kraftsystem, men kan dog

påvirke udviklingen på to måder. For det første kan

Solrød selv etablere flest mulige el-producerende ved-

varende energianlæg. Det sker allerede med det bio-

gasanlæg, som er under planlægning. Det kan også

ske ved at udbygge eller forny vindkraft i Solrød. I

kommunen findes der vindmøller, som tilsammen sidste

år producerede godt 900 MWh. 

En mulighed for yderligere udbygning med tilpassede

vedvarende energiteknologier på vind, biomasse & sol

bør løbende overvejes, og kunne passende udvikles i

samarbejde med nabokommunerne.

For det andet kan Solrød Kommune, i samarbejde med

andre kommuner i regionen, deltage aktivt i omstillin-

gen af de store kulfyrede kraftværker i regionen. Det

bemærkes, at Københavns Kommune i sin klimaplan

har gjort sig nøjagtig samme overvejelser, og har for-

slag til biomasse på Amagerværket og til et nyt bio-

massefyret kraftværk på Amager, hvor det anslås, at

Københavns Kommunes andel af disse initiativer vil

medføre en CO2-reduktion årligt på 300.000 tons. 

For Amagerværkets vedkommende har Københavns

Kommune indgået en aftale med Vattenfall om anven-

delse af biomasse på værkets Blok 1 og arbejder på en

lignende aftale for Blok 3’s vedkommende.

En omstilling af det københavnske elkraftsystem vil både

bidrage til en reduktion af drivhusgasudledningen ved el-

produktionen, men vil også, som følge af varmeleveran-

cerne fra kraftværkerne til VEKS-systemet, reducere

drivhusgasudledningen fra VEKS fjernvarmeforbruget i

Solrød. For el er omstillingsmåltallet som nævnt 13.900

tons og for VEKS fjernvarme er måltallet 7.600 tons.

Samlet reduktion for elektriciteten

De to tiltag – besparelser og skift i energikilde - vil

modvirke stigningen i baselinen og samlet resultere i

en reduktion af drivhusgasserne på 45% i forhold til

baseline. Udviklingen fremgår af figur 13 nedenfor. 

Figur 13 viser, at elbesparelserne forventes at skære

17,3% i drivhusgasudledningerne, medens klimafor-

bedringer af elproduktionen i det sjællandske el-kraft-

system forventes at skære 27,7% af udledningerne.
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Transport i, fra og til Solrød Kommune

Status 

I 2007 rejste Solrøds befolkning mere end 268 millio-

ner transportkilometer, hvor 70% af disse foregik i per-

sonbil. Denne transportaktivitet har medført et energi-

forbrug, beregnet til 104.200 MWh og en udledning af

drivhusgasser på 44.900 tons. Transportarbejdet forde-

ler sig på de forskellige transportmidler som vist i figur

14 nedenfor. 

Det fremgår tydeligt af oversigten, at personbilen er

den helt overvejende transportform i kommunen. For

hver transportmiddel er der knyttet en emissionsfaktor

pr. kilometer, der afspejler deres forskellige energifor-

brug forbundet med at tilbagelægge distancen.

Nøgletallene fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tre forhold spiller en afgørende rolle for drivhusgas

udledningerne: transportomfanget, det anvendte driv-

middel eller brændstof, og emissionsfaktoren for trans-

porten.

Udviklingstendenser ved uændret indsats

Der har været en betydelig vækst i transportarbejdet

over de seneste ti år som følge af en omfattende struk-

turel udvikling på transportområdet, hvor Solrød har

udviklet sig fra at være et sted udenfor København til at

være en integreret del af det storkøbenhavnske opland. 

Denne omstilling har haft en betydelig indvirkning på

udviklingen af Solrøds transportmønstre over de sidste

10-20 år og har medført en betydelig vækst i trans-

portarbejde. Stigningen i pendlertrafikken forventes

fortsat at stige, men da omstillingen i høj grad har fun-

det sted, så er den fortsatte vækst nedjusteret i sam-

menligning med det nationale gennemsnit. 

Fremskrivningen af transportudviklingen forventes at

øge energiforbruget til transport til 124.600 MWh i

2025 med en tilhørende drivhusgasudledning på

54.300 tons. 
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Figur 14. Fordeling af transporten på forskellige trans-

portformer i Solrød Kommune i 2007. Procentfordelt.

Transportformer Samlet distance Emissionsfaktor Drivhusgas
1.000 km pr. år (gram CO2 pr. km) (tons CO2)

Knallert & Motorcykel 2.897 80,5 233

Personbiler: 185.983 117,0 32.916

Varebiler: 18.805 223,0 4.193

Lastbiler: 1.292 721,0 932

Bus: 13.162 63,0 829

S-Tog: 4.137 80,2 331

Tog: 39.305 139,9 5.499

Ialt: 265.560 - 44.934

Tabel 4. Oversigt

over udledningen

af drivhusgasser i

Solrød, fordelt på

de forskellige

transportformer i

2007, angivet i

kørte kilometer og

drivhusgas i tons.



Mål og indsatsområder for transporten

Klimaplanen bygger på potentialer for en vidtgående

reduktion af drivhusgasserne, som omfatter tre hovedfor-

mer: For det første skift fra biltransport til transport med

tog og bil; for det andet effektivisering af den kollektive

transport, og for det tredje effektiviseringen af den indivi-

duelle transport. De forventede udviklingstendenser og

potentialerne fører til følgende måltal i figur 15.

Figur 15 viser, at drivhusgassen forventes reduceret

med i alt 28.200 tons, som er opdelt i tre typer af til-

tag. For det første gennem en lokal indsats: Der forven-

tes en reduktion gennem det, der på figuren er kaldt

lokal indsats, hvor en reduktion på 9.500 tons forventes

opnået ved effektivisering af den individuelle trafik,

f.eks. biler med lavere CO2-udledninger, el-biler, osv. 

For det andet gennem en lokal indsats, der er eksternt

understøttet. Der forventes her opnået en reduktion på

14.900 tons, som på figuren er karakteriseret som

’lokal indsats, eksternt betinget’. Den består i skift fra

biler til busser, tog og S-tog. Det er et valg, borgerne i

Solrød skal gøre, men det forudsætter opfyldelse af en

række forudsætninger, som skal tilvejebringes eksternt

af transportselskaber og staten for at skabe de nødven-

dige forudsætninger for ændret transportvalg. Denne

indsats er – som det fremgår af figuren – opdelt i en

indsats, som forventes opnået umiddelbart på 8.800

tons, og en yderligere reduktion på 6.100 tons, som vil

kræve en forstærket indsats.

For det tredje gennem ekstern reduktion: Den sidste

reduktion er karakteriseret som en ekstern reduktion

og forventes at give en reduktion på 3.400 tons. Denne

reduktion er begrundet i en forventet effektivisering af

den kollektive transport.

Kommunens transportstruktur sætter en række

begrænsninger for hvilke reduktionstiltag, der kan

anvendes. Da transportmønstrene er orienteret mod

pendlingen i københavnsområdet, bør klimaplanens

fokus i høj grad være rettet mod at reducere udlednin-

gen af drivhusgasser fra denne pendling. Det udelukker

ikke andre tiltag rettet mod de lokale trafikmønstre –

såsom klimaorienteret by- og vejplanlægning og øget

cyklisme – men hovedinitiativerne må være pendlingen

og her især biltrafikken, som står for 70% af transpor-

ten og 76% af udledningen af drivhusgasserne.

Initiativerne på transportområdet er opdelt i to felter:

1. Skift af transportform, hvor dele af transportarbej-

det flyttes fra de individuelle og CO2 tunge trans-

portmidler til de kollektive og klimavenlige midler.
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Baseline angiver en fremskrivning på grundlag af det bestående mønster uden

reduktion af drivhusgasser.
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2. Effektivisering af de valgte transportmidler, der i det

følgende opdeles i de individuelle og de kollektive

transportformer. 

Skift af transportform

Hovedspørgsmålet er: Hvilke potentialer er der for at

ændre transportvalget, især for pendlerne i Københavns-

området? Potentialerne vurderes med udgangspunkt i

en række undersøgelser vedrørende klimatiltag på trans-

portområdet og brugen af de forskellige virkemidler.

Påvirkningspotentialerne kan være rettet mod udkørslen

af Solrød og indkørslen i København. Vi ser alene på de

førstnævnte, hvor der kan peges på følgende potentialer:

• Elektronisk rejsekort: Det vurderes, at der som

følge af det elektroniske rejsekort i 2010 vil kunne

flytte 2,5% af det samlede transportarbejde til de

kollektive transportformer - bus, tog og S-tog. 

• Hurtigbusser: Det vurderes, at der med virkning fra

2015 kan flyttes 6% af transportarbejdet til busser

som følge af hurtigbusser til København. Dette ind-

fases fra 2010. 

• Parkér-og-rejs: I perioden 2011-2020 vurderes det,

at det er muligt at flytte godt 15% af transportar-

bejdet til S-toget, som følge af en forstærket ind-

sats for at trække passagerer til. Tallet er baseret

på erfaring med Park-n-ride anlæg i England og

Tyskland.

En øget benyttelse af S-tog skal primært understøttes
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Figur 16. Parkér-og-rejs-pladser i Hovedstadsområdet. Angivelse af ledig parkeringspladser på stationerne ind

mod København                  

Figuren er fra Parkér og Rejs i
hovedstadsområdet- erfaringer og
perspektiver. Baggrundsrapport,
udgivet af Vejdirektoratet i samar-
bejde med Trafikstyrelsen for jern-
bane og færger, HUR, DSB og DSB
S-tog. August 2003, s. 22.

ved oprettelse af Trylleskoven station og ved udbygning

af parkeringsfaciliteter ved stationer for at muliggøre

forøgelse i det, der kaldes »parkér og rejs mønster.

Endvidere kan brug af S-tog generelt understøttes ved

at lette transporten til stationerne, både med bil, cykel

og bus. 
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Figur 17. Udvikling i transport-

arbejdets sammensætning i

Solrød, 2007-2025.

Der har været gennemført forsøg med Park-n-ride

anlæg ved Ølby og Køge stationer, som har ført til en

øget anvendelsen på henholdsvis 15% og 47,8%. Af

disse kommer 90% fra bilisme. I et studie vurderes

belægningsgraden på stationernes parkeringspladser.

Resultatet fremgår af figur 16 side 28.

Som det fremgår af figur 16 er der en meget høj

belægningsgrad på Solrød Strand Station og på de

efterfølgende stationer mod København. Det kan tages

som et klart behov for udbygning af parkeringsfaciliter-

ne, for uden en sådan udbygning kan man næppe for-

vente stigning i togrejsende mod København.

Under de forudsætninger, der er opstillet, forventes

sammensætningen af transportarbejdet at udvikle sig,

således som det er vist i figur 17 nedenfor. 

Figur 17 viser grundmønstret i det ændrede tranport-

valg. biltrafikken er stadig dominerende. Hovedomstil-

ling består i reduktion af biltrafik til fordel for til kollek-

tiv trafik (især S-tog). Ændringen forventes at resultere

i den tidligere nævnte reduktion af drivhusgasser med

14.900 tons, fordelt på et umiddelbart tiltag med en

forventet effekt på 8.800 tons, og yderligere forstærket

tiltag med et forventet resultat på 6.100 tons.

Effektivisering af kollektive transportmidler

Udover ændret transportvalg forventes udledningen fra

de kollektive transportmidler at falde i perioden af føl-

gende årsager:

• For regionaltogene forventes de nuværende ældre

toge erstattet af IC3 togene med indfasningen af

IC4 på de centrale linjer. Dette forventes at ske i

perioden 2010-2014. 

• For S-togene forventes tilvæksten i passagertal ikke

at medføre en tilsvarende øget togdrift, og samtidig

antages en årlig effektivisering af S-togenes drift,

som det er set hidtil. Det fører til faldende energifor-

brug og CO2-udledning pr. transporteret kilometer.

• Overfor busselskaberne kan kommunen stille krav

ved udformningen af kontrakterne. Her antages en

reduktion på 25% af CO2 udledningen i 2025, på

linie med kravene i København Kommunes klimaplan.

Disse tiltag forventes at medføre en samlet reduktion i

udledningen af drivhusgasser med ca. 3.800 tons.

Effektivisering af de individuelle transportmidler

For den individuelle transport forventes der ligeledes

reduktioner fra effektiviseringer og en ændret sam-

mensætning af drivmidler:
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• Der forventes en reduktion i drivhusgasser som

følge af introduktion af elbiler i bilparken, hvor der

forudsættes, at en indfasning af elbiler i bilparken

begynder fra 2011, som er annonceret som startår

for flere kommercielle elbilsprojekter.

• Endvidere forventes der en faldende emissionsfak-

tor som følge af en ændret sammensætning. Denne

reduktion baseres på en antagelse om, at der nu i

stigende omfang købes mindre og mere brændstof-

effektive biler. 

• En reduktion af drivhusgasudledningen gennem en

effektivisering af varetransporten, dvs. en reduceret

emissionsfaktor pr. kørt kilometer.

• En reduktion af drivhusgasudledningen i overens-

stemmelse med den fra EU fastlagte anvendelse af

vedvarende energi til transport, hvorefter der i

2020 skal anvendes 10% (biobrændstof og elektri-

citet, produceret fra vedvarende energikilder).

Disse tiltag forventes samlet at føre til en reduktion af

drivhusgasudledningen på 8.400 tons i 2025, hvor alle

initiativerne er iværksat.

Samlet reduktion af drivhusgasser for transporten

Samlet forventes de nævnte tiltag at reducere udlednin-

gen af drivhusgasser med 28.200 tons. Denne reduktion

vil kunne modvirke den stigning i udledning på 9.400

tons og reducere udledningen fra basisåret med 42%.

Dette udviklingsforløb er illustreret i figur 18 nedenfor.

De omtalte reduktioner på 28.200 tons vurderes

21.600 tons heraf til at være realistiske og umiddelbart

gennemførlige, fordelt på skift i transportform og effek-

tivisering af de valgte transportmidler.

Hvis transportsektoren skal levere tilnærmelsesvis

samme forholdsmæssige reduktion som el- og varmeom-

rådet, så bør der foretages en yderligere reduktion. En

yderligere reduktion vil mest realistisk kunne finde sted i

et øget skift fra bil til kollektiv transport. En sådan mulig

forøgelse er indtegnet på Figur 18 (lysegrøn farve),

betegnet som »Forstærket skift fra bil«, som svarer til en

yderligere reduktion på 6.100 tons drivhusgasser.

Den samlede udvikling i udledningen af
drivhusgasserne

Gennem de foreslåede initiativer kan der opnås en

samlet reduktion i 2025 på 82.800 tons drivhusgasser.

Medtager vi de sidste 6.100 tons fra forstærket skift fra

bil til kollektive transportmidler, kan vi nå op på en

reduktion på 88.900 tons drivhusgasser om året. Det

Skift fra bil til andet
Effektivisering (regionaltog)
Effektivisering (S-tog)
Effektivisering (busser)
Elbiler og ændret bilpark
Effektivisering (varetransport)
Biobrændstof
Forstærket skift fra bil
Udledning af drivhusgas
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Figur 18. Transportområdet:

Klimaplanens forventede

udviklingsforløb for perioden

2007-2025. Tallene er i tons.
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svarer til 55% af den samlede forventede drivhusgas-

ser i 2025, hvis intet blev gjort, og det svarer til 46%

af niveauet i 2007. Figur 19 nedenfor viser det samlede

udviklingsmønster.

Figur 19 er med til at understrege, at der ikke kun fin-

des én vej eller én mulighed for at reducere udlednin-

gen af drivhusgasser, men der er mange veje og

mange muligheder, der alle må tælles med, hvis måle-

ne skal nås. 

Det fremgår også af figuren, at der alt andet lige må

regnes med en vækst. Der er flere kvadratmeter, som

skal opvarmes; der er flere elektriske apparater, som

vil blive brugt; der er behov for mere mobilitet og

transport. Sådan har udviklingen været hidtil, og sådan

må vi også forvente, at udviklingen går fremover. 

Som det fremgår, så er klimaplanen indrettet sådan, at

der opnås en betragtelig reduktion af udledningen af

drivhusgasserne samtidigt med, at der er indregnet i

vækst for alle de behandlede områder.
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Figur 19. Klimaplanens

reduktioner af drivhusgasser-

ne i Solrød over perioden

2007-2025. 

Tallene er i tons.

Drivhusgasser i tons



I dette kapitel præsenteres 22 konkrete forslag til pro-

jekter og initiativer, der  bidrager til den reduktion og

de reduktionsmuligheder, der er afdækket i Kapitel 3.

Initiativerne opdeles i varmeproduktion og –forbrug,

elektricitetsproduktion og -forbrug, samt transport.

Varmeproduktion og – forbrug

Under varmeproduktion og –forsyning arbejdes der

med følgende delmål:

-    Udledte drivhusgasser – udgangspunkt 2007:     

41.700 tons

-    Reduktion – måltal for udledning i 2014: 

34.000 tons

-    Reduktion – måltal for udledning i 2025:    

19.200 tons

Figur 20 nedenfor giver et overblik over de projekter,

der i særlig grad kan bidrage til at sikre opfyldelsen af

disse mål på kortere og længere sigt.

Varmeprojekterne og deres prioritering svarer i meget

stor udstrækning til indholdet i Solrøds Varmeplan. De

er medtaget her for at give et samlet billede af initiati-

verne.

Projekter på kort sigt (frem til 2014)

(1) Varmebesparelser i fjernvarmeområder

Generelt er der et stort potentiale for varmebesparel-

ser. Hensigten er at fremme renovering af boliger og

bygninger og gennemføre varmebesparende foranstalt-

ninger i eksisterende bygninger. Varmebesparelserne

kan gennemføres generelt eller i forbindelse med til-

slutning til fjernvarme (se nedenfor). Besparelserne

skal bidrage til at opfylde lovgivningen på området om

leverandørbesparelser på 1,7% og er et vigtigt led i at

nedbringe det gennemsnitlige enhedsforbrug fra 140

kWh pr. m2 pr. år til et gennemsnit på 109 kWh pr. m2 i

2025.

For at fremme indsatsen bør der gøres forsøg med at
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Kapitel 4: Initiativer og konkrete projekter

Varmebesparelser i
i fjernvarmeområder

Varmebesparelser uden-
for fjernvarmeområder

Krav til nybyggeri 
(bolig og bygninger)

Konvertering til fjernvarme
i fjernvarmeområder

Udvidelser af fjernvarme-
områder

Konvertering til vedvaren-
de energi uden fjernvarme

Biogasanlæg med varme-  
og kraftvarmeforsyning

Omstilling til flere vedva-
rende energikilder i VEKS

Varmebesparelser

Omstilling varmeform
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Figur 20. Initiativom-

råder og projekter til

reduktion af udledningen

af drivhusgasser fra

elproduktion og –forbrug.



anvende og udvikle energistyringssystemer til formålet,

f.eks. med udgangspunkt i kommunens erfaringer

indenfor energistyring af bygningers varmeforbrug.

Endvidere kunne der gøres forsøg med de såkaldte

ESCO-ordninger eller energitjenestesystemer med

f.eks. Solrød Fjernvarmeværk eller en tredje part som

organisator.

Projekter indenfor området kunne gennemføres i sam-

arbejde med lokale leverandører, lokale boligselskaber,

parcelhusejere, håndværkere og entreprenører.

Projekterne må kunne finde deres finansiering i de

midler, der er til rådighed for gennemførelse af varme-

besparelserne.

(2) Varmebesparelser udenfor fjernvarmeområder

Formålet vil være som ovenfor, nemlig at sikre renove-

ring af boliger og bygninger for at nedbringe varmefor-

bruget. Der findes også her leverandørforpligtigelser til

energibesparelser – typisk for olie, naturgas og elektri-

citet. 

Det vil uden tvivl fremme besparelser, hvis lokale leve-

randører udviklede »pakkeløsninger« i forbindelse med

renovering for at skabe en større interesse for investe-

ringer i energibesparelser og sikre samfundsøkonomisk

fordelagtige varmebesparelser.

Deltagerkredsen i denne type af projekter vil i hoved-

træk være de samme som ovenfor.

(3) Krav til nybyggeri

Lovkrav til energiforbrug for nybygninger er formuleret

i Bygningsreglementet fra 2008, som fastsætter energi-

rammen for nybygninger, delt på klasse 1 (75% af den

oprindelige ramme) og klasse 2 (50% af den oprindeli-

ge energiramme). I Varmeplanen er det forudsat, at

der arbejdes med klasse 1, men også klasse 2, hvis det

er samfundsøkonomisk fordelagtigt.

For bestående bygninger er der store potentialer for at

nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af

drivhusgasser. Nybygninger f.eks. med et varmeforbrug

på fra 0 til 35 kWh pr. m2 pr. år giver et betydeligt

bidrag til reduktion af det samlede, tidligere nævnte

enhedsforbrug. En større reduktion af enhedsforbruget

– udover 70.100 kWh pr. m2 pr. år – vil alene kunne

opnås ved nybyggeri. På den baggrund vil det være

særlig vigtig hvis nybyggeriet og nybyggere blev til-

skyndet til at bygge med endnu lavere energiforbrug

end anvist i Bygningsreglementet. Jo lavere energifor-

brug, jo større behov er der for dokumentation. Det

skaber et stigende behov for at indsamle præcise og

veldokumenterede oplysninger om lavenergihusenes

faktiske energiforbrug.
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Kan man gå videre med energikrav til nybyggeri? Hvor

og hvordan? Et eller flere projekter kunne udvikles i

samarbejde med lokale leverandører, lokale boligsel-

skaber, parcelhusejere, håndværkere og entreprenører.

(4) Konvertering til fjernvarme i fjernvarmeområder

Omstilling til fjernvarme er det mest effektive middel til

reduktion af udledningen af drivhusgasser. Oversigten i

kapitel 3 viser, at omstillingen til fjernvarme kan bidra-

ge med en reduktion på 18.600 tons. En undersøgelse

har endvidere vist, at der er et potentiale for at udvide

fjernvarmen med et nettoforbrug på 97.500 MWh, og

at en sådan konvertering kan ske på et økonomisk

attraktiv grundlag.

Der vil være to former for konvertering. Den ene vil

være konvertering fra naturgas til fjernvarme i områ-

der, som oprindeligt er udlagt til fjernvarme. Den

anden vil være konvertering fra oliefyr eller elvarme til

fjernvarme.

Kommunens Varmeplan redegør detaljeret for disse

muligheder. Der er allerede iværksat forskellige projek-

ter i samarbejde med forsyningsselskaberne, som skal

sikre en omstilling til fjernvarme. 

Det kan være værd at overveje projekter, der kan

fremme omstillingen, f.eks. aktiviteter, der sikre et bre-

dest muligt kendskab til vilkår, økonomi, klimafordele,

osv. ved konvertering til fjernvarme. Attraktiviteten ved

konverteringen vil i en række tilfælde kunne øges ved

at kombinere omlægningen til fjernvarme med tilbud

om renovering og varmebesparelser, gennem f.eks.

samarbejde mellem en ESCO-virksomhed og Solrød

Fjernvarmeværk.

(5) Udvidelser af fjernvarmeområder

Konverteringen vil typisk bestå i, at går man fra indivi-

duel naturgasforsyning til fjernvarme i områder udenfor

den del af kommunen, der oprindeligt er udlagt til

fjernvarmeforsyning, men er naboområder til varmedi-

strikter, der i dag har fjernvarmeforsyning. 

I lighed med konverteringen til fjernvarme i fjernvar-

meområder vil en udvidelse af fjernvarmeområder

typisk forudsætte, at konverteringen både er sam-

fundsøkonomisk og brugerøkonomisk fordelagtig. 

Kommunens Varmeplan redegør for disse muligheder.

Der er allerede iværksat forskellige projekter i samar-

bejde med forsyningsselskaberne, som skal bidrage til

denne omstilling til fjernvarme.

(6) Konvertering til vedvarende energi udenfor

fjernvarmeområder

Solrøds Varmeplan forudsætter, at der i stigende
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omfang anvendes vedvarende energi uden for fjernvar-

meområderne, dvs. i landsbyerne og i det åbne land.

Hensigten er at fremme en omstilling fra naturgas,

oliefyring og elvarme til vedvarende energikilder såsom

halm, solvarme og varmepumper. 

Varmeplanen forudsætter at der arbejdes med dels

individuelle løsninger og dels med lokale fælles løsnin-

ger såsom nabovarmeanlæg eller mindre fælles varme-

forsyningsprojekter. Indhøstede erfaringer kunne danne

grundlag for veldokumenterede »pakkeløsninger« til

brug for nye projekter.

(7) Biogasanlæg med varme- og kraftvarmeforsy-

ning

Et biogasanlæg til forsyning af den lokale fjernvarme i

Havdrup forventes etableret i 2011-12. I Klimaplanen

er det forudsat, at biogasanlægget indfases i 2011 med

den halve leverance og med en fuld indfasning i 2012.

Planlægningen af biogasanlægget befinder sig på et

indledende stadium, hvor afklaringen af råvareforsynin-

gen, anlæggets placering og udnyttelse af biogassen

undersøges nærmere. Det ser dog ud til, at der vil

være tilstrækkeligt med ressourcer til etablering af

anlægget.

Der er flere muligheder for at udnytte biogassen. Dels

kan den udnyttes i en gasmotor som et kraftvarme-

værk, eller biogassen kan anvendes direkte som erstat-

ning for naturgas. 

Etableringen af biogasanlægget er en del af Solrød

Varmeplan. Som grundlag for gennemførelsen af pro-

jektet er der etableret med omfattende netværk med

ekspertice, som skal sikre projektets gennemførelse.

(8) Omstilling til flere vedvarende energikilder i

VEKS-forsyningen

Hensigten er at sikre, at der sker en fortsat reduktion af

drivhusgasserne fra de energikilder, som leverer fjernvar-

me til VEKS-systemet. Ca. 65% af VEKS-varmekilderne

er indtil videre fossile kilder fra kraftvarmeproduktionen.

En reduktion af de fossile kilder vil føre til en reduktion i

udledningen af drivhusgasser. Udledningen af CO2 fra

fjernvarmen i VEKS-systemet er i 2007 fastsat til 132

gram pr. kWh, som her forventes at falde til 85 gram i

2025, forudsat at der sker en udfasning af de fossile

brændsler på kraftværkerne i Københavnsområdet.

Der er behov for at påvirke og understøtte denne

udvikling. Det forventes, at Solrød Kommune vil kunne

bidrage til at sikre udviklingen gennem samarbejde

med andre VEKS-kommuner, med KARA og naturligvis

også kraftværkerne i Københavnsområdet, hvor fjern-

varmen især kommer fra (DONG & Vattenfald). Der

henvises også til projekt (12).
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Varmeprojekter på lang sigt (frem til 2025)

Der vil være behov for de samme projekter, også på

lang sigt. De bærende aktiviteter i Klimaplanen vil

være de samme, dvs. der vil fortsat være behov for

varmebesparelser, for omstilling til fjernvarme og

anvendelsen af vedvarende energi til kraftvarme og til

varmeformål. Udfasningen af naturgas løber efter pla-

nen frem til 2020, omstillinger til fjernvarme løber over

hele perioden. Anvendelsen af vedvarende energi får et

særligt løft på kort sigt ved biogasanlæggets etable-

ring, men der vil fortsat være behov for anvendelsen af

mere vedvarende energi.

Et stadigt faldende enhedsforbrug (dvs. kWh pr. m2) og

en større og større vægt på lavenergihuse og 0-energi-

huse kan føre til et større fokus på det, der nu allerede

diskuteres, nemlig intelligent energi, energy smart hou-

ses, osv. Grundantagelsen er, at vi over nogle år vil se

helt andre opvarmningssystemer, hvor husene både er

varmeforbrugende og varmeproducerende. Forbruget

vil være så lille, at der vil være grundlag for andre tek-

niske løsninger. 

Det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på disse

udviklingstendenser, og det kan være vigtigt at bringe

dem ind i klimaplanen på lidt længere sigt, måske ind-

ledningsvist som pilotprojekter.

Elektricitet og elektricitetsforbrug

Under elektricitetsproduktion og –forsyning arbejdes

der med følgende delmål:

-    Udledte drivhusgasser – udgangspunkt 2007:     

46.800 tons

-    Reduktion – måltal for udledning i 2014: 

36.900 tons

-    Reduktion – måltal for udledning i 2025:    

27.500 tons

Figur 21 nedenfor giver et overblik over de projekter,

der i særlig grad kan bidrage til at sikre opfyldelsen af

disse mål på kortere og længere sigt.

Elprojekter på kort sigt (frem til 2014)

(9) Elbesparelser i husholdninger

Der findes allerede en del aktiviteter og kampagner

indenfor området gennem Elsparefonden og dens akti-

viteter. Solrød Kommune kan bidrage med at få omsat

kampagnerne i beslutninger og handling for hushold-

ninger, hvor der især kan peges på følgende aktivite-

ter:

Indsats målrettet beslutningsøjeblikket for borgerne:
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Figur 21. Initiativområder og projekter til reduktion af udledningen af drivhusgasser fra elproduktion og –forbrug.
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På baggrund af blandt de statslige elsparekampagner

etableres der et samarbejde mellem leverandører, ind-

købscenter og butikker i Solrød og Solrødområdet med

det formål at fremme udbud og vejledning om energi-

sparende elapparater, udstyr, osv. 

Indsats målrettet anvendelse af elforbrugende appara-

ter, udstyr: Med udgangspunkt i de erfaringer, Solrød

Kommune har gjort med energistyring, etableres der

forsøg med anvendelse af tilsvarende systemer i bolig-

områder i form af det, som kunne karakteriseres som

’energistyring light’ - både rettet mod parcelhus- og

etageboligområder.

Aktiviteterne må  kunne finansieres af de midler, der er

til rådighed for gennemførelse af de lovpligtige elbe-

sparelser.

(10) Elbesparelser i den kommunale forvaltning

Et vigtigt virkemiddel til elbesparelser er energistyring,

og det udstyr, der er nødvendigt for at reducere elfor-

bruget. Kommunen har allerede arbejdet målrettet med

elbesparelser gennem det eksisterende energistyrings-

system, men indsatsen kan med fordel forstærkes,

især med henblik på at opnå langsigtede reduktioner. I

forlængelse af energistyringssystemet kunne der foku-

seres på udvikling af det grønne offentlige indkøb som

et grønt klima venligt indkøb.

Det vil uden tvivl være en fordel, at kommunens ener-

gistyring (både for varme og el) blev videreudviklet

gennem et samarbejde med andre kommuner i Region

Sjælland, dels fordi der er et stort potentiale i elbespa-

relser, og dels fordi det kunne være af interesse for

leverandører og installatører i regionen.

(11) Elbesparelser i serviceerhverv

Kommunens handel- og serviceerhverv har et betyde-

ligt elforbrug. Det er også det forbrugsområder inden-

for elområder, der har haft den største vækst over de

sidste 10 år. Det er derfor oplagt at udvikle aktiviteter,

som har samme fokus som elbesparelser i husholdnin-

ger, nemlig en indsats målrettet beslutningsøjeblikke

ved anskaffelse af eludstyr, og en indsats målrettet

brugen af elforbrugende apparater, udstyr.

Det kan tilgodeses ved udvikling af et energistyringssy-

stem og –aktiviteter, der er tilpasset behovet indenfor

kommunens handel & serviceområde. I forlængelse

heraf vil det også være vigtigt, at der blev gjort forsøg

med nye teknologier i samarbejde med relevante

vidensinstitutioner og leverandører.

(12) Mere vedvarende energi i det sjællandske

elforsyning

Emissionsfaktoren for el, altså hvor meget CO2 der

udledes ved produktion og forbrug af 1 kWh, er meget
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afgørende for udledningen af drivhusgasser foranledi-

get af Solrøds borgere. Reduktionen af denne emis-

sionsfaktor er derfor et vigtigt indsatsfelt. Der er to

muligheder for at reducere emissionsfaktoren.

Den første mulighed består i, at Solrød Kommune sam-

men med andre kommuner tilskynder kraftværkerne til

at omstille deres elproduktion. Der er ingen tvivl om,

at kraftværkerne – DONG og Vattenfall – ønsker at

bidrage, men det kunne være en ide, at Solrød

Kommune i lighed f.eks. med Københavns Kommune

søger at fremme udviklingen, som både har betydning

for drivhusgasserne i elektriciteten, men også over-

skudsvarmen, og derfor for VEKS’s varmeleverancer.

Den anden mulighed består i, at der etableres flere

vedvarende energianlæg, især indenfor vind og bio-

masse. Det vil være helt på linje med indsatsen i

Solrød Kommunes Varmeplan, hvorefter samproduktion

af varme og elektricitet skal fremmes. I tilknytning til

det sidstnævnte er det værd at overveje at udnytte

EU’s prioritering af kraftvarmeproduktion på vedvaren-

de energikilder.

Elprojekter på lang sigt (frem til 2025)

Der vil være behov for den samme type af projekter på

lang sigt. Elbesparelser og omstilling af det sjællandske

elsystem til mere vedvarende energi vil fortsat være et

vigtigt tema. 

Men der er ingen tvivl om, at der på lidt længere sigt

vil dukke en række projekter op, som Solrød med for-

del kan deltage i, nemlig udviklingen af det, der omta-

les som distribuerede energisystemer, smart grid, osv.

Vindkraft og decentral biomasse forventes at få en sta-

dig større vægt, som giver behov for udvikling af nye

systemer, tariffer, forbrugsmønstre, teknologier osv.

Transport i, fra og til Solrød Kommune

I tilknytning til transport og transportformer arbejdes

der med følgende delmål:

- Udledte drivhusgasser – udgangspunkt 2007:     

45.400 tons

- Reduktion – måltal for udledning i 2014: 

39.700 tons

- Reduktion – måltal for udledning i 2025:    

32.200 tons

- Reduktion – skærpet mål i 2014: 37.900 tons

- Reduktion – skærpet mål i 2025: 26.100 tons
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Det skærpede mål hænger sammen med en principiel

mulighed for at øge omstillingen fra personbiler til kol-

lektiv transport, hvor der i forhold til de skærpede mål

også vil være behov for skærpede virkemidler. Figur 22

giver et overblik over de projekter, der i særlig grad

kan bidrage til at sikre opfyldelsen af disse mål på kor-

tere og længere sigt.
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Figur 22. Initiativområder og

projekter til reduktion af udled-

ningen af drivhusgasser fra

transport og transportsystemer.
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Projekter på kort sigt (frem til 2014)

Projekterne (13)-(15) handler om at ændre transport-

form fra personbiler til kollektiv transport. Især hvis

der vælges busser og S-tog vil den ændrede transport-

form betyde en væsentlig reduktion i CO2-udlednin-

gen. Der vil imidlertid også være rent trafikale fordele

i form af mindre trængsel og mindre kødannelser.

Samtidigt kan der være ulemper med hensyn til at nå

frem til den specifikke destination som følge af varie-

rende dækningsgrad af den kollektive trafik. Det er

naturligvis forhold, der er vigtigt at være opmærksom

på ved udformning af de konkrete løsninger.

(13) Parkér og rejs faciliteter

Formålet er at skifte især pendlingstrafikken fra bil til

kollektiv transport for at opnå en reduktion af CO2-

udledningen fra transporten. Der etableres atraktive

»parkér og rejs faciliteter« (Park-n-ride anlæg):

Opførelse af gode parkeringsfaciliteter tæt ved togsta-

tioner for at facilitere, at pendlere kører i bil til statio-

nen og dernæst tager toget derfra til København. 

Anlægget kunne placeres ved Solrød Strand Station.

Der skal samtidig skabes nem adgang hertil for biler.

For at fremtidssikre anlægget kunne det være en ide at

etablere ladestationer til de elbiler, som må forventes i

de kommende år. Projektet bør omfatte en indsamling

af erfaringer fra lignende anlæg og fra forsøg, f.eks. fra

Ølby og Køge, og omfatte udarbejdelse af de nødvendi-

ge planforslag.

(14) Udbygning af stationer – Trylleskov

Formålet er at skifte især pendlingstrafikken fra bil til

kollektiv transport for at opnå en reduktion af CO2-

udledningen fra transporten. Der opføres en S-togssta-

tion ved den nye Trylleskovbebyggelse med en samtidig

etablering af et Parkér og Rejs Anlæg. Dette anlæg

kunne i lighed med ovennævnte anlægsforslag for

Solrød Strand Station forsynes bl.a. med ladestationer,

så man med dette anlæg kan tiltrække bilister fra et

større opland, især bilister, der gerne vil køre i elbiler,

men hvor kørslen tur/retur til København ville være for

stor på én opladning.

Tidligere ønsker om etablering af en S-station er ikke

blevet fulgt af DSB under henvisning til manglende tra-

fikunderlag. En S-station med et Parkér og Rejs anlæg

vil uden tvivl øge områdets attraktivitet. Kommunen

kunne derfor arbejde på forslaget, herunder indsamle

erfaringer fra tilsvarende nybyggede områder med

etableringen af Parkér og Rejs anlæg og udarbejde de

nødvendige planforslag.

(15) Hurtigbusser til København

Som følge af Solrøds transportstruktur – med forholds-
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vis høj pendling til København – forventes hurtigbusser,

der kører direkte til København at kunne tiltrække en

del passagerer, der ellers pendler med bil.

Hurtigbusserne vil hente pendler fra såvel togene som

bilerne. Erfaringen viser imidlertid, at togene hurtigt

genvinder det passagertab, de har til de direkte hurtig-

busser, og hvis ruterne tilpasses de områder, der har

langt til togene, vil størstedelen af passagertilvæksten

være fra bilerne.

Projektet har til formål at flytte transporten fra biler til

kollektiv transport for at opnå en reduktion af drivhus-

gasserne. Projektet kan gennemføres af Solrød Kommu-

nen i samarbejde med nabokommuner og Movia. (Movia

er trafikselskab for Østdanmark, som sammen med

kommunerne og regionen står for tilrettelæggelsen af

bustransporten).

(16) Nye og mere energi-effektive regionaltog

Som følge af indfasningen af de nye IC4 på de centrale

linjer kan de nu anvendte IC3 toge overgå til mindre

regionale linjer, herunder Lille Syd, der løber igennem

Havdrup. Denne ændring forventes at finde sted som

en generel følge af togenes udskiftning.

Der kunne etableres en mindre informations og opfølg-

ningsprojekt: Kommunen kan arbejde på at sikre, at de

omtalte tog indfases på Lille Syd frem for anden banelinje. 

(17) Klimakrav til busdriften

Der stilles krav til busselskaberne, der kører linjerne i

Solrød Kommune om, at udledningen af CO2 fra deres

drift skal reduceres, f.eks. i lighed med kravene i

Københavns klimplan, hvorefter der antages en reduk-

tion på 25% frem til år 2025.

Ingen buslinjer bevæger sig alene igennem Solrød

Kommune, men går som bekendt på tværs af kommu-

negrænserne. Det betyder, at kravet skal formuleres i

samarbejde med de andre kommuner i forbindelse med

udmeldingen af kommuneønsker til busbetjeningen

overfor Movia. Det er endvidere vigtig i denne sam-

menhæng, at klimaspørgsmålet inddrages i Movia’s

konsekvensanalyser af ønskerne fra kommunerne (jvf.

Movia’s Drejebog).

(18) Nye og mere energivenlige S-tog

Der forventes flere passager med S-togene.

Passagertilvæksten til S-togene forventes dog ikke at

skabe en tilsvarende transportmængde som følge af S-

togenes i forvejen tætte afgange og ufleksible system.

Flere passager pr. tog reducerer udledning af drivhus-

gasser pr. kørt personkilometer. Det forventes endvide-

re, at DSB S-tog gennemfører en årlig effektivisering af

togdriften på 0,5%, som også er med til at reducere

udledningen. 
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Der kunne etableres en mindre informations og opfølg-

ningsprojekt: Kommunen kan søge at fremme DSB’s

planlagte effektiviseringsaktiviteter. 

(19) Udbygning med el-biler i kommunen

I denne klimaplan er det forudsat, at der i den løbende

udskiftning af bilparken indfases et stigende antal elbi-

ler frem mod 2025. Begrundelsen herfor er bl.a. at der

i de kommende år vil være etableret flere kommercielle

elbilsprojekter, at elbilerne vil blive en vigtig element i

udnyttelsen af vores fremtidige elsystem, og at der er

sket en betydelig udvikling på batterisiden, som gør

elbilerne mere attraktive. Elbilerne vil pr. kørt kilometer

bidrage til en langt lavere CO2-udledning i sammenlig-

ning med f.eks. benzinbilerne.

Der foreslås to aktiviteter: Kommunen kan i samarbej-

de med leverandører (bil og el-leverandører, f.eks.

DONG) udarbejde en oversigt over klimafordele for

elbilerne med det formål at fremme købet af bilerne.

Kommunen kunne endvidere foregå med et godt

eksempel ved selv at omlægge eller delvis omlægge til

elbiler.

(20) Mere klimarigtige og energieffektive biler

Over de senere år har bilproducenterne udviklet mere

energieffektive biler og mindre biler. Øget effektivitet

og lavere vægt betyder mindre brændstofforbrug pr.

kørt kilomenter, og derfor mindre CO2-udledning. Ved

den generelle udskiftning af biler forventes det, at der i

stigende grad vil blive indkøbt mere brændstofeffektive

og mindre biler end de biler, der findes i den eksiste-

rende bilpark i Solrød. Som følge heraf vil den gennem-

snitlige udledning af drivhusgasser falde.

Der kunne etableres følgende projekter: Gennem

udarbejdelse af klimarelaterede oversigter over udled-

ningen af CO2 fra forskellige biltyper i Solrød, f.eks.

som, hvor stor er den årlige udledning fra gennem-

snitsfamilien med gennemsnitskørselbehov på forskelli-

ge biltyper. Formålet er at påvirke borgernes anskaf-

felse af nye biler i en mere klimavenlig retning.

Endvidere kan Kommunen foregå med et godt eksem-

pel ve selv gennem sine indkøb sikre den mest effekti-

ve bilpark. 

(21) Anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer

Brugen af biobrændstoffer – biodiesel og bioethanol -

reducerer CO2-emission, fordi biobrændstofferne

betragtes som CO2-neutrale. Frem til 2010 skal mindst

5,75% af det brændstof, der sælges, være biobrænd-

stoffer. Efter en ny dansk lov (Lov om bæredygtige bio-

brændstoffer) er det importørerne eller producenterne,

der skal sørge for, at biobrændstofferne udgør mindst

5,75% af deres salg. Frem mod 2020 hæves procenten

fra 5,75% til 10%.
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Brugen af biobrændstoffer er indregnet i udledningen

af drivhusgasser i Solrød Kommune, og den udgør et

vigtigt led i reduktionen. Lovgivningen sikrer denne

udvikling gennem tvangsiblandingen med en mini-

mumssats. Det er tilladt med en højere iblandingspro-

cent, som for de fleste biltyper uden vanskeligheder

kan være helt op til 85%.

For at understøtte denne udvikling kunne det være en

ide at udarbejde dokumentationsmateriale i samarbej-

de med lokale brændstofleverandører (benzintanke,

osv.), som viser betydningen af denne indsats overfor

drivhusgasudledningerne i Solrød, og som viser forde-

lene ved at tanke op med en endnu højere iblandings-

procent end lovens minimum.

(22) Effektivisering af varetransporten

Der findes en række midler til at effektvisere vare-

transporten. Eksempelvis kan det være en fordel at

anvende en omlastningsterminal, hvor varer der er

bestemt til f.eks. butikker i Solrød omlastes til mindre

varebiler, som samlet vil reducere drivhusgasudlednin-

gen pr. kørt mængde gods pr. kilometer (transportkm).

Endvidere kan der fokuseres på en forbedret anvendel-

se af den eksisterende bilpark og ved nyanskaffelse

indkøb af mere effektive varebiler, m.v. 

Der kunne etableres en mindre informationsprojekt:

Kommunen kan i samarbejde med lokale selskaber,

handel- og serviceområdet udarbejde forskelllige for-

slag til effektivisering af varetransporten, herunder

introducere forskellige former for miljøstyring af trans-

porten (mobility management).
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