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Silkeborg Kommune vil være en klimakommune
Dette er det første CO2-regnskab, der er
udarbejdet, siden Silkeborg Kommune i april
2009 underskrev en klimakommuneaftale med
Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen
har kommunen som virksomhed forpligtet sig til
at nedsætte udledningen af CO2 med 2 % om året
frem til 2012.
Ser man isoleret på CO2-udledningen fra de
kommunale bygninger er det i 2009 lykkedes
at reducere det med 1,8 %. Denne reduktion er
bl.a. realiseret gennem energispareprojekter
i skoler og plejecentre, hvor der er blevet
investeret i nye naturgaskedler og nedlagt
et decentralt varmeværk. For kommunens
største varmeforbruger - Svømmecenter
Nordvest, har reparation af varmeanlægget
også medført en betydelig CO2-reduktion. Alle
de energispareprojekter, der er gennemført, er
nærmere beskrevet på side 7 i denne rapport.
Det samlede CO2-regnskab for 2009 ender
imidlertid med en reduktion af CO2-udledningen
på 0,13 %. Det skyldes, at en stigning i CO2udledningen på transportområdet udligner de
indhøstede gevinster.
Stigningen i CO2-udledningen på transportområdet
skyldes især, at Entreprenørgården - der bl.a.
konkurrerer med private virksomheder om de
kommunale entreprenøropgaver – har vundet
flere nye opgaver i udbud. Entreprenørgården
har fået flere nye grønne områder, der skal
passes, og nogle vejrmæssige forhold har også
haft betydning for resultatet. Kort fortalt har
Entreprenørgårdens maskiner kørt mere, end der
var taget forbehold for i beregningerne af CO2regnskabet for 2009.

Målet står fast
En vigtig lære af CO2-regnskabet 2009 er, at der
fremover må overkompenseres på nogle områder
så der kan tages højde for usikkerhederne på
andre. Silkeborg Kommune er i fuld gang med
nye initiativer, og sammen med denne opgørelse
har kommunen udarbejdet en handlingsplan for
CO2-reduktioner i 2010-2011.
I handlingsplanen 2010-2011 bliver der især sat
fokus på:
- Investeringer i energieffektivisering
- Øget anvendelse af grøn energi
- Energibesparende adfærd
Med de planlagte initiativer er målet forsat,
at vi lever op til aftalen med Danmarks
Naturfredningsforening, når den endelige
vurdering skal udarbejdes i 2012.

Tekniske bemærkninger til
CO2-regnskabet 2009
Baseline - det vil sige aftalegrundlaget - er
udarbejdet med gennemsnitlige emissionsfaktorer*
jfr. beregningsforudsætningerne. I aftalens løbetid
fastholdes disse forudsætninger uændrede,
selvom der løbende foregår en omlægning af
Danmarks energiproduktion til mere grøn drift.
Denne disposition er valgt, fordi en ændring af
forudsætninger, som ikke er en afledt årsag af
bevidste handlinger i virksomheden, flytter fokus
væk fra aftalens egentlige mål. Nemlig målet om
at nedbringe virksomhedens CO2 udledninger
ved hjælp af investeringer i energi-besparelser,
grøn teknologi og ændret adfærd.
CO2-regnskabet 2009 er udarbejdet af Ingeniør
Kirsten Hellelaa og ingeniør Thomas Kjems
Lyngvad, der siger tak til alle, der har bidraget
med oplysninger til rapporten.
God læselyst!
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Samlet opgørelse
Oversigt over tiltag i 2009
					

Område / delområde

Udledning [ton CO2/år]
2008

Kommunale bygninger i alt

2009

11.626

Administrationsbygninger

Bemærkninger
(datakilde)

Ændring

11.413

-213 (Agenda2100)

768

741

Skoler og SFO

4.800

4.639

-162 Energispareprojekter = -80 ton

Daginstitutioner

1.500

1.535

35 Energispareprojekter = -5 ton

161

170

3.043

2.963

Specialinstitutioner

793

805

12

Kulturinstitutioner

509

501

-8

52

59

8

1.607

1.594

Svømmecentre (inkl. badeanstalt)

672

630

Sportshaller (inkl. skolehaller)

869

899

Omklædningsbygninger

17

19

1

Klublokaler

49

47

-2

2.392

2.537

146

Tjenestekørsel i private biler

709

719

Plejepersonale kørsel

123

124

1 (Brændstofforbrug)
-1 (Brændstofforbrug)

Fritids- og ungdomsklubber
Ældrepleje

Andre kommunale bygninger
Idrætsanlæg i alt

Kommunal transport og nonroad

Brand og Redning kørsel

-27 37

8
-79 Energispareprojekter = -28 ton

-13 (Agenda2100)
-43 Rep. af varmeanlæg = -14 ton
30 Energispareprojekter = -10 ton

10 (Udbetalt kørselsgodtgørelse)

39

38

Øvrig tjenestekørsel

550

550

Entreprenørsektion, kørsel

468

507

39 (Brændstofforbrug)

Entreprenørsektion, større maskiner

384

451

67 (Brændstofforbrug)

Entreprenørsektionen, mindre maskiner

119

147

28 (Brændstofforbrug)

Vejbelysning i alt

1.802

1.832

30 (Energimidt)

Vejbelysning, traffiklys mv.

1.802

1.832

30

172

200

Springvandet i Langsøen inkl. lys

51

52

1

Serverrum, Rådhuset inkl. køling

121

148

27

17.599

17.577

Øvrige energiforbrug i alt

Samlet udledning

0 (Estimat baseret på bilpark)

28 (Agenda2100)

-23 Reduktion = 0,13 %

Aftalens udvikling
20.000

Øvrige energiforbrug

Baseline 2008 = 17599 ton

15.000

Vejbelysning

Reduktionsmål 2012 = 16233 ton

Kommunal transport og nonroad
Idrætsanlæg

10.000

Kommunale bygninger

5.000

0
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2012

Relativ udledning pr. borger
Indbyggertal pr. 31/12 2008:
Indbyggertal pr. 31/12 2009:
Område

88016
88481

Udledning [tons CO2/borger/år]
2008

2009

Ændring

Kommunale bygninger

0,1321

0,1290

-0,0031

Idrætsanlæg

0,0183

0,0180

-0,0002

Kommunal transport

0,0272

0,0287

0,0015

Vejbelysning

0,0205

0,0207

0,0002

Øvrige energiforbrug

0,0020

0,0023

0,0003

Samlet udledning pr. borger

0,2000

0,1986

-0,0013

Energiforbrug og CO2 udledning pr. m²
Samlet areal
Område / delområde

Elforbrug

Varmeforbrug

[kWh/m²]

2008

2009

[kWh/m²]

Ændring

2008

2009

Ændring

CO2 udledning
[kg CO2/m²]

2008

2009

Ændring

Kommunale bygninger gennemsnit

27,7

27,0

-0,67

103,2

102,0

-1,21

0,029

0,029

-0,001

Administrationsbygninger

48,7

45,6

-3,02

84,0

84,8

0,87

0,034

0,032

-0,001

Skoler og SFO

19,1

18,6

-0,46

101

97,8

-3,31

0,025

0,024

-0,001

Daginstitutioner

30,5

30,0

-0,52

107

112

4,95

0,031

0,032

0,001

Fritids- og ungdomsklubber

22,2

22,5

0,23

78,9

86,30

7,37

0,024

0,026

0,001

Ældrepleje

35,4

34,0

-1,42

114

112

-1,92

0,035

0,034

-0,001

Specialinstitutioner

31,7

33,4

1,76

121

121,73

0,62

0,035

0,036

0,001

Kulturinstitutioner

48,2

47,3

-0,97

79,3

77,81

-1,50

0,033

0,032

-0,001

Andre kommunale bygninger

23,5

27,2

3,76

54,6

62,27

7,67

0,018

0,020

0,003

Kommunale Idrætsanlæg gennemsnit

39,9

39,3

-0,68

118

119

0,63

0,036

0,035

0,000

Svømmecentre (inkl. badeanstalt)

132

122,06

-9,60

469

446

-22,81

0,125

0,117

-0,008

Sportshaller (inkl. skolehaller)

28,1

28,563

0,45

69,6

73,9

4,36

0,023

0,024

0,001

Omklædningsbygninger

22,7

25,884

3,19

72,6

74,2

1,57

0,020

0,021

0,002

Klublokaler

17,7

18,438

0,76

100

93,7

-6,68

0,027

0,026

-0,001
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Kortlægning af CO2 udledningen og
beregningsforudsætninger
Silkeborg Kommunes første kortlægning
af CO2-udledningen er for 2008.
Kortlægningen omfatter:
1. CO2-udledning fra energiforbrug i kommunale
bygninger og idrætsanlæg.
Opgørelsen, der bygger på dataudtræk fra
kommunens energiregistreringssystem Agenda
2100, dækker over 95 % af den kommunale
ejendomsmasse, svarende til et samlet areal
på i alt 442.621 m². De sidste ca. 5 %, omfatter
ejendomme uden fast tilknyttet driftspersonale,
f.eks. udlejningsejendomme, omklædningsbygninger mv.
Varmeforbruget i bygningerne er graddøgnskorrigeret efter vejrmålinger fra DMI i Karup.
Bygningsarealerne er de fulde etagearealer inkl.
kældre og udnyttede tagetager fra BBR.
2. CO2-udledningen fra transport og nonroad.
Opgørelsen, der bygger på kilometerregnskaber
fra de enkelte afdelinger, omfatter både tjenestekørsel i private og kommunale køretøjer. Til alt
kørsel opgjort i km, uden et direkte kendskab til
brændstofforbruget, er der anvendt en gennemsnitlig CO2 emission på 0,178 g/km fra FDM.
For en stor del af de kommunale tjenestebiler
bygger opgørelsen på et estimat over det samlede antal km. På sigt arbejdes der på en mere
nøjagtig opgørelse.
Til nonroad bygger opgørelsen på mængden
og typen af det forbrugte brændstof.
3. CO2-udledning fra energiforbrug til vejbelysning, trafiklys o. lign.
Opgørelsen bygger på de registrerede forbrug
oplyst af EnergiMidt A/S.

4. Øvrige energiforbrug.
Opgørelsen bygger på forbrug, der ikke kan
henføres under pkt. 1-3
CO2 emissioner anvendt til beregningen I beregningen er følgende CO2 emissioner anvendt, jfr.
teknisk baggrundsrapport fra Danmarks Naturfredningsforening:
- Fjernvarme:0,126 kg/kWh (landsgennemsnit)
- El: 0,459 kg/kWh (Vestdanmark 2006)
- Naturgas: 0,2044 kg/kWh
- Benzin: 2,4 kg/l
- Diesel: 2,65kg/l

CO2 opgørelsens usikkerhed
CO2 opgørelsen er baseret på aflæsninger af
varme- og elmålere, på kørselsregnskaber samt
estimater. Størstedelen af målerne i Silkeborg
Kommune aflæses manuelt. Kørselsregnskaberne
er ligeledes baseret på manuelt aflæste trip- og
timetællere. Manuelle aflæsninger er både behæftet med grove, tilfældige og systematiske fejlkilder. Ved grove fejl er der tale om forkert aflæste
målere, hvilket der må forventes at være en hel
del af. Selve beregningen kan også være behæftet
med grove fejl, hvilket vi har forsøgt at minimere
ved at gennemføre systematisk kontrol af beregningerne. Tilfældige fejl skyldes også menneskelige faktorer, men vurderes at være begrænsede
ved denne type målinger. Systematiske fejl
skyldes f.eks. de enkelte måleres unøjagtighed,
hvilket aldrig kan fjernes helt. Samlet set vurderes
CO2 opgørelsen at have en resulterende usikkerhed på +-10 %
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Oversigt over tiltag i 2009
Virklund Skolen: Renovering af varmeanlæg med ny naturgaskedel
CO2 besparelse = 46 ton/år
Virklund Hallen: Renovering af varmeanlæg med nye naturgaskedler
CO2 besparelse = 10 ton/år
Frisholm skolen: Udskiftning af kedel med overskydende kedel fra Thorning Varmecentral
CO2 besparelse = 14 ton/år
Sorring Skolen: Renovering af varmeanlæg med ny naturgaskedel
CO2 besparelse = 10 ton/år
Ans Skole: Udskiftning af belysningsanlæg i idrætshallen
CO2 besparelse = 5 ton/år
Toftevang Plejehjem: Renovering af varmeanlæg med ny naturgaskedel
CO2 besparelse = 28 ton/år
Derudover er der udskiftet en række mindre naturgaskedler i forskellige daginstitutioner og SFO.
CO2 besparelse = 10 ton/år

Samlet CO2 besparelse for 2009 = 123ton/år
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Handlingsplan 2010 - 2011 for Klimakommuneaftale
Silkeborg Kommune har ved indgåelse af Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening tilkendegivet at ville arbejde målrettet
for reduktion af virksomheden Silkeborgs Kommunes udledning af CO2 med 2 % om året frem
til 2012.
Udgangspunktet for den aftalte CO2-reduktion er
virksomheden Silkeborg Kommunes CO2-regnskab 2008, hvor følgende store sektorer indgår i
beregningerne:
•

Kommunale bygninger og Idrætsanlæg

•

Kommunal transport og nonroad

•

Vejbelysning

•

Øvrigt energiforbrug

Samlet set blev 2%-reduktionsmålet ikke nået i
2009. Men isoleret set lykkedes det at reducere
CO2-udledningen fra energiforbruget i de kommunale bygninger med 1,8%, mens der på transportområdet var tale om en stigning. Det viser, at
der skal arbejdes fokuseret og bredt i den kommunale organisation, hvis de indhøstede reduktioner på udvalgte områder ikke skal sættes over
styr igen.
Et oplagt element her kunne være, at initiativer
og beslutninger fremover bliver belyst og vurderet ud fra en CO2-vinkel.
I 2010 og 2011 vil Silkeborg Kommune arbejde
for, at CO2-målet indfries og at det sker gennem
særlig fokus på:

Der er således fokus på det direkte kommunale
energiforbrug til opvarmning, el, transport m.m.

•

energieffektiviserende

investeringer i bygningsmasse, køretøjer og udstyr

•

øget

•

energibesparende

anvendelse af grøn energi, bl.a. biobrændsel og grøn strøm
sationen
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adfærd i alle dele af organi-

Indsatsområde

Initiativ

Forventet
CO2-effekt

(kun angivet hvor det har
været muligt at foretage
egentlige beregninger)

Kommunale
bygninger og
Idrætsanlæg

Energirenovering af kommunale ejendomme med stort energiforbrug:
• Klimaskærm
• Isolering
Udskiftning / optimering af ineffektive varme-anlæg
Ca. 70 ton / år
• Nye naturgaskedler på 1 plejehjem og 3 skoler
• Indvinding af spildvarme fra serverrum til opvarmning på rådhuset.
• Udskiftning af cirkulationspumper og bedre isolering af rør
Konvertering af varmeanlæg til ikke fossilt brændstof:
• Omlægning fra fyringsolie til biofyringsolie, produceret af
animalskfedt og brugt fritureolie. 100 % CO2 neutral.
Optimering af energiforbrug til el og varme i samarbejde med
forsyningsselskaber:
• Sensorer vedr. belysning
• Tænd/sluk ure på køleskabe, IT-udstyr, printere, kopimaskiner m.m.
• Trimning af varmeanlæg i 60 ejendomme (skoler, idrætshaller,
plejecentre, dagsinstitutioner, svømme-haller og rådhuset) i
samarbejde med Silkeborg Forsyning og Danfoss
• Efteruddannelse af driftspersonale
• Energispareskinner på alt udstyr
Systematisk politik for indkøb af energirigtig udstyr og elektronik
• Specielt fokus i centrale indkøbsaftaler vedr. IT, AV-udstyr, hårde
hvidevarer, belysning,
Adfærdspåvirkning
• Information til medarbejdere og brugere om sluk af IT-udstyr,
belysning, printere m.m.
• Energisparekonkurrencer
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Ca. 50. ton / år

Ca. 700 ton / år

Transport og
nonroad

Initiativ

Forventet
CO2-effekt

Investering i energieffektive transportmidler til medarbejdertransport:
• Elcyker til bynære arbejdsfunktioner
• Forsøg med El-biler
Indkøb af energirigtige køretøjer og redskaber ved udskiftning af
materiel
Anvendelse af ”grønt” brændstof i kommunens bil- og
maskinpark
• Biodiesel
Adfærdspåvirkning
• Incitamenter til samkørsel
• Kurser i energirigtig kørsel med entreprenørmaskiner
• Minimere tomgang
• Ophør af gratis ordning for rådhusansatte

Indsatsområde

Initiativ

Forventet
CO2-effekt

Vejbelysning

Investering i energirigtig udstyr
• LED-teknologi i alle former for belysning og trafiklys ved
udskiftning
Energibesparende drift:
• Reduktion i tændingsperiode for vejbelysning

Indsatsområde

Initiativ

Forventet
CO2-effekt

Øvrige
energiforbrug

Energibesparende servere
2% CO2-reduktion som element i direktionens institutionsaftaler
med afdelingschefer
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