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København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det er en ambitiøs 
plan, der kræver en langsigtet indsats, men det kan lade sig gøre. Vi er allerede godt på 
vej. I 2011 havde København reduceret CO2-udledningen med 21 pct. set i forhold til 2005. 

Med denne plan viser vi hvordan: vi skal bygge vindmøller, og vi omlægger energifor-
syningen, alle københavnere skal cykle mere, vi køber busser der kører på el og biogas, 
bygningerne i København skal energirenoveres, og der skal investeres i solceller – og en 
lang række andre initiativer. 

Mange løsninger baserer sig på i forvejen kendt teknologi, der blot skal implementeres. Andre 
steder peger vi på behovet for at udvikle ny teknologi. En grundsten i klimaplanen er derfor 
udvikling i samarbejde med erhvervslivet, staten, organisationer og forskningsinstitutioner.  

Planen kræver investeringer. Men klimaplanen dokumenterer, at de vil tjene sig hjem, både 
i forhold til klimaet, miljøet og københavnernes sundhed og i forhold til økonomien. Mange 
investeringer giver besparelser på el- og varmeregningen, mens andre danner grundlag 
for fremtidens jobs. De nye løsninger, der udvikles og testes i København, skaber et unikt 
potentiale for eksport til de mange byer over hele kloden, der også efterspørger løsninger på, 
hvordan man nedbringer energiforbrug og CO2-udledning og forbedrer miljøet.  

Vigtigst af alt er københaVnernes opbakning til planen og arbejdet med at føre 
den ud i liVet. uden københaVnernes engagement og forståelse kan Vi ikke indfri de 
mange ambitioner. hVis byen skal Være Co2-neutral, kræVer det, at Vi alle er parate 
til at gøre op med Vores Vaner. når Vi skal gennem byen, skal Vi gøre Cyklen og den 
kollektiVe transport til Vores foretrukne Valg. øget sortering af Vores affald 
betyder både nye indretninger af Vores køkkener og baggårde. og Vi skal Vise Vilje 
til at inVestere i energirenoVeringer af Vores boliger. sidst men ikke mindst, skal 
Vi aCCeptere, at Vores by i perioder Vil Være en byggeplads, når Vi skal lægge rør til 
fjernkøling, bygge mere metro eller anlægge nye Cykelstier.  

Københavnerne vil også blive de helt store vindere, når klimaplanen bliver ført ud i livet. 
Med klimaplanen investerer vi i vækst og livskvalitet: renere luft, mindre støj og en 
grønnere by giver københavnerne en bedre hverdag. Investeringerne sikrer jobs nu – og 
de nye løsninger skaber fundamentet for en stærk grøn sektor.  

Omstillingen til et grønnere København starter med denne klimaplan. Arbejdet kræver 
et langt sejt træk i samarbejde med københavnerne, de grønne organisationer, universi-
teter og andre uddannelsesinstitutioner, det private erhvervsliv og staten.  

Vi ser frem til et godt samarbejde frem mod 2025. 

Frank Jensen  Ayfer Baykal

forord af overBorgmesteren  

og teKniK- og miljøBorgmesteren

KBH 
2025
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nødvendige CO2-reduktion og de økonomiske rammer for KBH 
2025 Klimaplanen.

Kapitlet afsluttes med en samlet oversigt over mål og initiativer for 
klimaindsatserne fordelt på fire hovedindsatsområder: energiforbrug, 
energiproduktion, grøn mobilitet og Københavns Kommune som 
klimavirksomhed. 

De efterfølgende kapitler, beskriver de fire hovedindsatsområder 
yderligere i detaljen og danner således baggrund for Kapitel 1. 
Kapitel for kapitel opstiller Københavns Kommune konkrete mål 
og initiativer, der samlet set kan bidrage til, at nå målet om 
CO2-neutralitet – samtidig med, at København opnår god kommu-
naløkonomi og de mest gunstige betingelser for grøn vækst. Kapitel 
7 indeholder et udbygget afsnit om de økonomiske rammer og 
investeringer frem mod 2025.      

KBH 2025 Klimaplanen er blevet til i samarbejde med en lang række 
eksterne aktører, virksomheder, organisationer m.fl., der alle har 
bidraget til udformningen af planen. 

God læselyst.

sådan læser du KBH 2025 Klimaplanen  

I 2009 vedtog Københavns Borgerrepræsentation enstemmigt  
Københavns Klimaplan, der fastlagde en målsætning om, at byen 
skulle reducere sin CO2-udledning med 20 pct. inden 2015. Derudover 
formulerede den en vision om et CO2-neutralt København i 2025. 

I budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at der inden udgangen af 
2012 skulle udarbejdes en ny klimaplan for, hvordan København kan 
blive CO2-neutral i 2025. 

Nærværende plan, KBH 2025 Klimaplanen er Københavns Kommunes 
plan for, hvordan byen skal blive CO2-neutral i 2025. Ud over at rele-
vante initiativer fra Klimaplanen fra 2009 bliver videreført i KBH 2025 
Klimaplanen, indeholder KBH 2025 Klimaplanen de målsætninger, 
hovedindsatser og initiativer, der er vedtaget af Borgerrepræsenta-
tionen, og som skal gennemføres for at nå målet om CO2-neutralitet.

Kapitel 1 danner den politiske ramme for klimaplanen. Heri 
indgår først og fremmest Københavns Borgerrepræsentations 
hovedmålsætning om, at København skal være CO2-neutral i 
2025. Kapitlet beskriver desuden en række af de hovedudfordrin-
ger og de muligheder, vejen til CO2-neutralitet giver Københavns 
Kommune. Kapitel 1 indeholder samtidig en beskrivelse af den 

KbH 2025 KlimaPlanen  

er blevet til i samarbejde med 

en lang ræKKe eKsterne aK-

tører inden For erHvervsliv, 

videninstitutioner og  

organisationer
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Individuel opvarmning

1.1  

vejen til Co2-neutralitet i 2025

I 2011 var CO2-udledningen fra København ca. 1,9 mio. ton. Denne udled-
ning forventes at falde betydeligt frem mod 2025. Det skyldes blandt andet 
allerede planlagte aktiviteter i form af omlægning fra kul til biomasse på 
kraftvarmeværkerne i Hovedstadsregionen, mere vedvarende energi i 
det danske elnet, energiselskabernes forpligtelser til at spare energi samt 
strammere EU-krav til bilers brændstofeffektivitet. Uden yderligere initiati-
ver vil CO2-udledningen i København være på 1,2 mio. ton CO2 i 2025.

1 
KøBenHavn – en grøn og smart By 

København vil være CO2-neutral i 2025. Det er en politisk ambition, 
at København som storby og hovedstad må og vil tage medansvar 
for klimaet og vise, at det er muligt at skabe vækst og udvikling, 
samtidig med at CO2-udledningen reduceres.

I København er klimaindsatsen i fuld gang. I 2009 vedtog en enstem-
mig Borgerrepræsentation Københavns Klimaplan frem mod 2015. 
Initiativerne i planen har bidraget til betydelige CO2-reduktioner, og 
fra 2005 til 2011 er CO2-udledningen reduceret med 21 pct. Dermed 
er der ingen tvivl om, at målet om at reducere byens CO2 udledning 
med 20 pct. i 2015 set i forhold til 2005 nås.

KBH 2025 Klimaplanen er Københavns Kommunes implementerings-
plan frem mod 2025, med særlig vægt på indsatsen frem til 2017. 
Samtidig sætter den rammerne for tiden efter 2025. Initiativerne i 
planen finansieres og igangsættes i det omfang, det muliggøres via 
budgetaftaler eller andre bevillingsmæssige beslutninger.

Men KBH 2025 Klimaplanen er mere end en plan for klimaindsatsen. 
Det er også en plan for, hvordan myndigheder, universiteter og 
virksomheder skal samarbejde. Det er en plan for, hvordan køben-
havnerne kan bidrage til og engagere sig i klimaarbejdet. Det er en 
plan for, hvordan fremtidens forsyning skal fremme den ressour-
ceeffektive storby. Det er en plan for, hvordan kommunen som en 
af landets største arbejdspladser selv skal agere. Og det er en plan 
for at udnytte ambitionerne om CO2-neutralitet som løftestang for 
innovation, nye job og investeringer.

For at realisere ambitionen skal København gøre tingene smartere 
og grønnere – og se nye muligheder.

i 2025 er KøbenHavn verdens Første Co2-neutrale  

Hovedstad, og byens virKsomHeder og universiteter 

er Førende i udviKlingen aF grønne løsninger, der 

sKaber øget besKæFtigelse og grøn væKst. 

figur 1 // Udvikling i CO2-udledningen frem mod 2025, forudsat der ikke igangsættes 
yderligere indsatser eller politikker end allerede vedtaget.
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Derudover spiller nye drivmidler til den tunge transport i København og 
effektiviserings- og adfærdsinitiativer en vigtig rolle. Københavns Kom-
mune vil gå forrest og reducere sin CO2-udledning markant. Derfor igang-
sætter kommunen initiativer inden for energiforbrug, grøn mobilitet, 
drift og styring samt klimavenlig adfærd blandt kommunens ansatte.  

københaVn når målet

initiatiVerne i kbh 2025 klimaplanen er afgørende for at kø-
benhaVn kan opfylde målet om Co2-neutralitet i 2025. i planen 
udestår reduktion af 70.000 tons Co2, for at københaVn bliVer 
Co2-neutral. størstedelen skyldes, at der oprindeligt Var kalku-
leret med Co2-reduktion fra en trængselsring. denne rest kan 
f.eks. nås med udbygning med Vind og nye initiatiVer på bygnings- 
og transportområdet. dette Vil bliVe afklaret de næste par år, 
bl.a. i lyset af udmøntningen af regeringens energiforlig og 
trængselsstrategi, samt konkrete nye initiatiVer fra eu-kommis-
sionen. dette Vil indgå i den eValuering og opdatering af kbh 2025 
klimaplanen, der Vil ske i 2016. københaVns kommune Vil aktiVt 
arbejde for at påVirke rammerne på nationalt- og europæisk 
niVeau, så nye initiatiVer kan Vokse frem og sikre at målet nås.

1.2 
muligHed for en grønnere og smartere By

Med Københavns Klimaplan fra 2009 igangsatte København indsat-
sen for at reducere CO2-udledningen markant. Den indsats bliver der 
bygget videre på med KBH 2025 Klimaplanen. 

Og københavnerne vil gerne være med til at gøre en forskel for 
klimaet. De tager cyklen – ikke kun i solskin – sorterer affaldet, 
efterisolerer boligen og lærer at leve energivenligt.

København er unik. København er en storby, der er stor nok til, at 
byens klimaløsninger er relevante i en international sammenhæng 
og samtidig lille nok til, at det er overskueligt at afprøve nye, smarte 
løsninger. Byen vokser og har derfor store byudviklingsområder, hvor 
test og demonstration af nye løsninger og nye måder at tænke og 
samarbejde på kan ske i stor skala.

energibehoVet er stigende

Klimaforandringer er reelle og finder allerede sted. Samtidig står 
den globale økonomi over for fundamentale udfordringer. I 2030 vil 
der være 3 mia. flere middelklasseforbrugere i den globale økonomi, 
og der bliver på verdensplan brug for 33 pct. mere energi frem mod 
2025, hvis udviklingen fortsætter som hidtil. 

figur 2 // CO2-reduktion som resultat af de beskrevne indsatser i KBH 2025 Klimaplanen.

energi og transport i fokus

For at blive CO2-neutral i 2025 skal København bruge mindre energi, 
end byen gør i dag og samtidig omstille energiproduktionen til 
grønne energiformer. For at opveje den udledning, der fortsat vil 
være fra blandt andet transport, skal København producere et over-
skud af grøn energi, der modsvarer udledningen. 

Indsatserne kategoriseres inden for fire temaer: energiforbrug, energipro-
duktion, grøn mobilitet og Københavns Kommune som klimavirksomhed.  

Energibesparelser står for op mod 7 pct. af CO2-reduktionerne. Derud-
over spiller energibesparelser en vigtig rolle i forhold til at reducere de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved klimaplanen. Dette skyldes, at 
hver gang københavnerne sparer energi, skal København ikke investere 
i produktionskapacitet i nye energianlæg. Initiativerne omfatter blandt 
andet energirenoveringer af eksisterende bygninger, implementering af 
nybyggeri med lavt energiforbrug, fremme af solceller, samt forbedrin-
ger af byggeriets rammer og vilkår.  

Initiativerne inden for energiproduktion står for 74 pct. af den samlede 
CO2-reduktion i København. Disse omfatter blandt andet opstilling af 
land- og havvindmøller, etablering af et nyt biomassebaseret kraft-
varmeværk, etablering af et geotermianlæg og udfasning af fossile 
brændsler i relation til spidslast. Endvidere kan København reducere 
CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen ved at udsortere og 
genanvende plasten i affaldet. 

Den brede vifte af initiativer på transportområdet står for lidt over 11 
pct. af CO2-reduktionen. De vigtigste transportinitiativer er indsatsen på 
cykelområdet, biogas- og hybridbusser samt fremme af el- og brintbiler. 
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figur 4 // Samarbejde på tværs af offentlige myndigheder, erhverv og videninstitutioner 
skal resultere i løsninger, der er forberedt til fremtiden.

figur 3 // Væksten i udviklingslandene vil føre til en 33 pct. stigning i energifor-
bruget frem mod 2035 – selv hvis de nuværende klimamålsætninger på nationalt 
niveau gennemføres. Kilde: IEA, World energy outlook 2012.

For at sikre de bedste betingelser for vækst skal vi i København 
fortsætte med at opbygge et attraktivt videnmiljø, der tiltrækker og 
fastholder forskere og virksomheder.

1.3 
en Bedre By for KøBenHavnerne 

I 2025 er betingelserne for en høj livskvalitet i endnu højere grad til 
stede i København. Der er mindre støj, renere luft, bedre boliger og 
grøn mobilitet.  

Arbejdet for at blive verdens første CO2-neutrale storby er ikke blot 
en gevinst for klima og miljø. Indsatserne har også positive effekter 
for københavnernes liv og hverdag. Det skyldes, at de er med til at 
videreudvikle København som en grønnere og smartere by i vækst.

Når københavnerne renoverer deres boliger, reducerer det ikke kun energi-
forbruget og holder el- og varmeregningen nede. Det giver også sundere 
boliger med bedre indeklima, herunder muligheder for mere dagslys. 
Samtidig sikrer det boligerne i forhold til dyrere energipriser i fremtiden. 
Når københavnerne laver grønne tage på deres bygninger, opsuger det 
regnvand, og samtidig øger det antallet af grønne områder i byen.  

Mobiliteten er blevet grønnere, og det kollektive trafiksystem hæn-
ger sammen på en smart måde, der gør det lettere at komme rundt 

Efterspørgslen på ressourcer og råstoffer som metaller og nærings-
stoffer vil derfor stige. Så meget at efterspørgslen vil være forøget i 
forhold til udbuddet, og det betyder også, at priserne vil stige. Den 
globale omstilling til en mere grøn økonomi vil samtidig skabe efter-
spørgsel på teknologi, know how og effektive løsninger. København 
er parat til at tage udfordringerne op og parat til at stille byen til 
rådighed som et grønt laboratorium. 

Frem mod 2025 forventes København at vokse med knap 110.000 
nye indbyggere, ligesom der vil komme ca. 20.000 nye arbejdsplad-
ser. Det betyder, at der skal opføres 6,8 mio. m2 ny by.

Når byen forandrer og udvikler sig, giver det muligheder for at udvikle 
og implementere grønne løsninger. Det gælder i forhold til boliger, hvor 
energirenoveringer kan bidrage til energibesparelser og i forhold til grønne 
løsninger i særlige udviklingsområder såsom; Nordhavn, Nørre Campus, 
Carlsberg, Ørestad, Amager, Enghave Brygge og Kalvebod Brygge. 

samarbejder på tVærs

KBH 2025 Klimaplanen er en samling af konkrete mål og initiativer, som 
København skal igangsætte for at blive verdens første CO2-neutrale 
hovedstad. Samtidig tager planen højde for, at verden vil blive ved med 
at udvikle sig, og at nye løsninger og teknologier vil komme til i løbet af 
de kommende år. Virksomheder, borgere og forskere vil byde ind med 
nye forslag og løsninger. Og København vil lytte og samarbejde.

Et tæt samarbejde med virksomheder og videninstitutioner er en 
helt central del af planen for at udvikle nye grønne løsninger. De 
grønne virksomheder – både de nuværende, dem der flytter hertil, 
og dem der spirer frem har brug for vækst for at vokse og modne og 
med tiden finde en vej ud på eksportmarkederne.
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i byen, både hurtigt og grønt. Det sker ved at sammentænke hele 
trafiksystemet, så brugerne får maksimal udnyttelse af fordelene 
ved de forskellige transportformer og kombinationerne mellem dem.

liVskValitet

København er internationalt anerkendt og udpeget som en af 
verdens bedste byer at bo i. Den er tryg, inspirerende og mangfoldig 
med en blanding af gamle og nye bygninger, grønne åndehuller og 
mennesker, der aktivt bruger byens rum. 

København skiller sig ud som en by, hvor livskvalitet er i højsædet, 
blandt andet takket være de mange grønne løsninger, som både 
giver et godt miljø og en by som fungerer. En langstrakt miljøindsats 
har givet københavnerne adgang til nye havnebade, og byplanlæg-
ningen har skabt bedre forhold for cyklisterne og lettet adgangen til 
byens åndehuller.

grøn Vækst

København har muligheden for både at blive CO2-neutral og skabe grøn 
vækst. Siden 1990 er CO2-udledningen reduceret med over 40 pct., og i 
samme periode har der været en realvækst på omkring 50 pct. 

Reduktionen af CO2-udledningen har i høj grad været drevet af udvi-
delser af fjernvarmenettet, som i dag dækker 98 pct. af varmebehovet 
i København. Ved at producere el og varme sammen bruges energien 
næsten dobbelt så effektivt, som når de produceres hver for sig. Det bety-
der, at fjernvarmen ikke blot har givet betydelige miljøgevinster, men den 
har også sikret københavnerne kontante gevinster i form af billig varme. 
Således koster opvarmning med fjernvarme i København det halve af 
opvarmning med olie- og gasfyr. En del af de midler, som derved er frigjort 
fra indkøb af fossile brændsler, bliver brugt i København og genererer 
dermed lokal omsætning og beskæftigelse.

Samtidig har markante miljøforbedringer givet københavnerne et 
bedre bymiljø og bedre livskvalitet. Et konkret eksempel på dette 
er, at det rene vand i havnen har givet mulighed for at etablere 
havnebadet på Islands Brygge. Dette har sammen med cykelkulturen 
i København været omtalt i en række internationale livsstilsmagasiner 
og har dermed profileret København som en attraktiv rejsedestination.

Med indsatserne frem mod 2025 bidrager Københavns Kommune 
aktivt til grøn vækst. Alene investeringerne i bygningsrenoveringer og 
byfornyelse samt forbedret kollektiv trafik og cykelstier skaber nye job, 
der øger beskæftigelsen og mulighederne for innovation i København. 

København og hovedstadsregionen er i dag frontløbere i den grønne 
danske økonomi. Denne position vil blive accelereret og udbygget 
i årene frem. Med et CO2-neutralt København får danske virksom-
heder en samlet platform for demonstration og udstillingsvindue 
af grønne danske teknologier. Ikke blot i form af knopskud og 
demonstrationsanlæg i mindre skala, men i en 1:1 metropol, hvor 

hVordan beregnes Co2-udledningen

københaVns kommune opgør driVhusgasudledningen fra 
byen Vha. Co2-beregneren. den er udViklet i 2008 i samarbejde 
mellem kommunernes landsforening og klima- og energimi-
nisteriet og bygger på de metoder, der anVendes af de enkelte 
nationer under fn’s klimakonVention. 

den kommunale Co2-beregner giVer mulighed for at trække 
elproduktion baseret på VedVarende energikilder (Ve) fra byens 
elforbrug. det betyder, at københaVns elforbrug er Co2-neu-
tralt, når der produCeres ligeså meget Ve-el, som byen bruger. 
produCeres der mere Ve-el, end københaVn bruger, fortrænger 
det kulbaseret elproduktion andre steder og kan derVed kom-
pensere for Co2-udledning fra f.eks. trafik.

Alle virksomheder

teknologier og løsninger indgår i symbiose, og hvor de på en og 
samme tid viser deres styrkepositioner enkeltvis og i sammenhæng. 
Det er udviklingen af fjernkøling et eksempel på.

Internationalt er København meget synlig. København kendes verden 
over som en grøn og ambitiøs by, der har bud på fremadrettede grønne 
løsninger. Og den grønne sektor i København er i vækst. Den grønne sektor 
i København beskæftigede i 2009 11.000 personer, og omsætningen 
voksede til 24 mia. kr. Eksportmæssigt har sektoren også opnået 
stor vækst og nåede i 2009 op på en eksport på 10,5 mia. kr. 

figur 5 // Vækst i eksport fra nøglesektorer sammenlignet med total vækst  
i Region Hovedstaden. Kilde: Damvad 2011.

Hovedstadsregionen har i 2010 oplevet en økonomisk vækst på 3 
pct. i forhold til en vækst på 1,3 pct. i hele landet. Det er med til at 
understøtte regionens rolle som vækstmotor og muligheden for at 
tiltrække nye virksomheder.



12

Samtidig er det afgørende, at omstillingen til CO2-neutral storby 
samlet set ikke gør det dyrere at være københavner. Klimaplanen 
påvirker kun i meget begrænset omfang københavnernes privatøko-
nomi. Et par med et barn, som bor i lejlighed og har en bil, kan spare 
omkring 6.500 kr. om året, hvis de investerer i energibesparelser og 
bruger cyklen mere.

København får i dag en stor del af sin energi fra fossile brændsler. 
Prisen på fossile brændsler som kul, olie og gas er i dag høj, men den 
forventes at stige yderligere fremover. Derfor er det en god investe-
ring at satse på energibesparelser og grøn energiproduktion. 

de politiske rammebetingelser

De overordnede rammebetingelser er med til at understøtte indsat-
serne og investeringerne i København i årene frem. Både Danmark 
og EU har sat ambitiøse mål for reduktion i udledningen af drivhus-
gasser. I EU er det fælles mål 20 pct. reduktion i 2020, og en række 
lande har valgt at gå foran. England, Tyskland, Sverige og Danmark 
har valgt at hæve deres mål til 40 pct. Danmark har yderligere sat et 
mål om at el- og varmeproduktionen skal være uafhængig af fossile 
brændstoffer i 2035.

I marts 2012 blev et bredt flertal i Folketinget enige om Danmarks 
hidtil mest langsigtede og omfangsrige energiforlig, der viser vejen 
for landets grønne omstilling frem mod 2020.  

de loVmæssige rammebetingelser

En stor del af de lovmæssige rammer for grøn omstilling sker på 
statsligt niveau, som Københavns Kommune ikke har direkte mu-
lighed for at påvirke. Men København har i kraft af sin størrelse og 
position som landets hovedstad mulighed for at dele erfaringer og 
forsøge at påvirke rammerne både nationalt og internationalt. Dette 
hvad enten det gælder vilkår og rammer inden for CO2-reduktion, 
energiproduktion, energiforbrug, renoveringer og nybyggeri, grøn 
transport, byudvikling, grøn vækst og jobskabelse, rammevilkår for 
hovedstadens erhvervsliv eller fælles regionale indsatsområder.  

Københavns Kommune går forrest for klimaet og for grøn vækst. 
Formålet er at accelerere omverdenens indsatser og udviklingen af 
metoder og teknologier, som skal understøtte Københavns indsats 
frem mod og på den anden side af 2025. Derfor vil Københavns 
Kommune aktivt arbejde for at påvirke og indgå i samarbejder med 
beslutningstagere på nationalt og internationalt niveau. 

samarbejde med andre aktører

I årene frem mod 2025 forventer København at gennemføre omfat-
tende investeringer i kommunens egne bygninger, i omstilling af 
bilflåden til nye drivmidler og i udskiftning af gadebelysning for at 
bidrage mest muligt til indsatsen frem mod 2025. 

1.4 
rammer for KBH 2025 Klimaplanen 

KBH 2025 Klimaplanen indgår som en integreret del af udviklingen af 
København. Planen hænger således tæt sammen med Københavns 
Kommunes andre planer og strategier. 

Kommuneplan 2011 ’Grøn vækst og livskvalitet’ sætter den strategiske 
ramme for de kommende års planlægning i København. Derudover 
blev Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan vedtaget af 
Borgerrepræsentationen i 2011. Klimatilpasningsplanen indeholder 
den fysiske planlægning, der skal klimasikre København til at kunne 
modstå mere regn og stigende havvandsniveau i løbet af de næste 
100 år. Klimatilpasningsplanen tager dermed hånd om den anden 
del af klimaudfordringerne: de fysiske forandringer, der følger af 
CO2-udledningen verden over. Klimatilpasning bliver ikke behandlet 
på beslutningsniveau i denne plan, da det allerede er håndteret i 
Klimatilpasningsplanen.

Derudover knytter KBH 2025 Klimaplanen sig til lokalplaner, Agenda 
21-planen, Handlingsplan for Grøn Mobilitet, Københavns Kommunes 
Ressource- og Affaldsplan, Cykelstrategi 2025 og visionsplanen Miljø-
metropolen 2015.

’grøn hVerdag og liVskValitet’ agenda 21-plan for 2012-2015

kernen i københaVns kommunes agenda 21-plan ’grøn hVerdag 
og liVskValitet’ er en række aktiViteter, som samlet set udVik-
ler nye muligheder for byens borgere, brugere og Virksom-
heder, hVor hensyn til miljø og klima indgår i hVerdagen på 
en naturlig måde. aktiViteterne er grupperet i fem temaer: 
hjemme, ressourCer, byrum, transport samt et tVærfagligt 
tema, der omfatter innoVation og uddannelse.
Kilde: Høringsudkast, maj 2012

økonomiske rammer

For at opfylde målet om CO2-neutraliet vurderes det, at der frem mod 
2025 vil være et samlet kommunalt investeringsbehov på omkring 2,7 
mia. kr. på de kommunale budgetter. Dette er på niveau med de kom-
munale investeringer, der er afsat på området igennem de senere år.

Heraf udgør investeringen til energirenoveringer af kommunens ejen-
domme og udskiftning af gadebelysning 1,4 mia. kr. frem til 2025. 
Det giver løbende sparede udgifter til energiforbrug, som i 2025 har 
tilbagebetalt en stor del af investeringen. 
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staten
Gode rammebetingelser for nye grønne løsninger skal ske i samarbejde 
med staten, der sætter rammerne for mange af de initiativer, som 
København, virksomhederne og videninstitutionerne vil bringe i spil 
og engagere københavnerne i. Københavns Kommunes målsætninger 
flugter med mange af de hensigter, som staten har og løbende udvikler 
inden for områder som energiforbrug, energiproduktion og transport.

Københavns Kommune vil derfor aktivt arbejde for at påvirke ramme-
betingelser, som skal sikre en langsigtet afgiftsstruktur, der belønner 
en grøn udvikling. Arbejde for en stramning af miljøzonereglerne. 
Arbejde for at skabe bedre vilkår for at producere og distribuere bio-
brændstoffer. Og arbejde for at få løst trængselsproblemerne i byen.  

1.5  
mål og indsatser

I 2025 er København CO2-neutral. Samtidig vil Københavns Kommune 
være med til at skabe en grønnere storby med en betydelig grøn 
vækst. Resultatet af klimaplanen er en CO2-reduktion på i alt 1,2 
mio. ton. For at konkretisere målet rummer denne plan specifikke 
mål på de fire temaer energiforbrug, energiproduktion, grøn mobi-
litet og Københavns Kommune som klimavirksomhed. 

indsatsområder

Investeringer på alle områder er nødvendige for at nå målet. Der 
er ikke plads til at vælge fra. Derfor er CO2-reduktionen inden for 
alle fire hovedindsatsområder: energiforbrug, energiproduktion, 
grøn mobilitet og Københavns Kommune som klimavirksomhed, 
afgørende for at nå målet om CO2-neutralitet.
 

Energiproduktion

Nye initiativer

Kommunen som  
klimavirksomhed

Grøn mobilitet

Energiforbrug

74%

2%

11%

7%6%

Samtidig vil København udnytte Øresundsregionens og Malmø’s 
styrker. Øresundsregionen er en af Europas mest dynamiske regioner. 
Her finder man den største koncentration af højtuddannet befolk-
ning i hele Nordeuropa, og i regionen skabes en fjerdedel af Sveriges 
og Danmarks samlede BNP. På samme måde skal samarbejdet med 
Hamborg udbygges for at styrke den nordeuropæiske akse.

De centrale samarbejdspartnere, der skal bidrage aktivt til indsatsen, er:
•	 Københavnerne	
•	 Erhvervsliv,	investorer	og	vidensinstitutioner
•	 Selskaber	som	Københavns	Kommune	er	(med)ejer	af
•	 Staten

Københavnerne
Klimaindsatsen inddrager aktivt københavnerne gennem medejer-
skab og involvering. Installation af solceller på bygninger, energire-
noveringer, byfornyelse og nye transportmuligheder er blot nogle 
områder, hvor Københavnerne bliver involveret i indsatserne. Blandt 
andet får københavnerne mulighed for at få direkte ejerskab ved 
at købe vindmølleandele. Og Københavns Kommune vil aktivt gå i 
dialog med københavnerne for at motivere dem til at vælge grønne 
løsninger inden for udvikling af byens boliger og rum, transport, 
forbrug og uddannelse.

erhvervsliv, investorer og videninstitutioner
I København kan virksomhederne møde en by, der vil skabe gode 
rammer, nysgerrige forskere, de rette kompetencer samt mod og 
vilje. Videninstitutioner kan komme i front på intelligent trafiksty-
ring, de kan udforske mulighederne for at lagre vindenergi eller 
udvikle solceller, der er integreret i bygningerne. København vil 
tilbyde muligheder, der kan tiltrække investeringer og skabe grøn 
vækst. København vil være med til at styrke de virksomheder, der 
vil være med. Hele vejen frem mod og efter at København er blevet 
CO2-neutral i 2025. 

selskaber, som Københavns Kommune er (med)ejer af
Energibesparelser, CO2-neutral energiproduktion og grøn mobilitet 
er helt centrale udfordringer frem mod 2025. Som medejer af en 
række selskaber skal København sikre, at deres ambitiøse målsætninger 
spiller sammen med Københavns klimaindsats. 

Københavns Energi kan inden for selskabets rammer bidrage med 
omstilling til vedvarende energi og energibesparelser, og Amager-
forbrænding kan vise fremtidens løsninger inden for ressource- og 
affaldsbehandling. Metroselskabet kan energieffektivisere den 
københavnske metro, mens Movia kan stå for forsøg med nye 
drivmidler til busser og intelligent trafikstyring. Alle opgaverne er 
kerneopgaver frem mod 2025. Derudover skal selskaberne også være 
samarbejdspartnere for virksomheder og videninstitutioner. 

figur 6 // Fordeling af den samlede CO2-reduktion i 2025 som følge af indsatserne  
i de fire temaer.
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nye initiativer
Initiativerne i KBH 2025 sikrer at målet om CO2-neutralitet nås i 
2025. Det er også af betydning, at en række nye initiativer på natio-
nalt plan og yderligere nye initiativer i København bliver iværksat for 
at sikre målet i 2025 opfyldes. Det kan være initiativer om yderligere 
udbygning med vind og nye initiativer på bygnings- og transportom-
rådet. Der er en række usikkerheder på transportområdet. Regerin-
gens transportstrategi og Trængselskommissionen vil give svar på 
en række spørgsmål, ligesom det må forventes, at EU-Kommissionen 
kommer med direktivforslag, der støtter op om deres langsigtede 
transportstrategi. Derudover vil der i København blive igangsat en 
række udviklingsprojekter på transportområdet i 2013 og 2014. 

De forskellige tiltag og projekter vil blive evalueret i slutningen af 
2015. På baggrund af erfaringerne og evalueringen vil der blive 
foretaget en revision af indsatsen frem til 2025, og Københavns 
Kommune vil bidrage aktivt til regeringens trængselsstrategi og er 
indstillet på at indgå i mulige demonstrationsprojekter på bygnings-
området.

Co2-reduktioner
Selv uden KBH 2025 Klimaplanens initiativer vil CO2-udledningen 
fra København falde betydeligt i de kommende år. Det skyldes, at 
de eksisterende kraftvarmeværker som følge af det energipolitiske 
forlig ventes at blive omlagt fra kul til biomasse, og at den danske 
elproduktion bliver grønnere i de kommende år. På baggrund af en 
fremskrivning, COWI har udarbejdet for Københavns Kommune, er 
forventningen, at CO2-udledningen vil være reduceret fra de 1,9 mio. 
ton i 2011 til ca. 1,2 mio. ton i 2025. Det er denne CO2-udledning, 
klimaplanen sigter mod at reducere til nul.   

I 2025 vil der dog uundgåeligt stadig være en vis CO2-udledning fra 
bl.a. trafik i København. 

KBH 2025 Klimaplanens vej til CO2-neutralitet bygger på, at Køben-
havn kan kompensere for denne udledning ved på årsbasis at have 
en nettoeksport af el baseret på vedvarende energi, som fortrænger 
kulbaseret elproduktion andre steder i energisystemet. Det er natur-
ligvis kun muligt, så længe den danske elproduktion i et vist omfang 
er baseret på kul. Det er en realistisk antagelse, at det forholder sig 
sådan i 2025. Men på baggrund af regeringens målsætning om, at 
den danske el- og varmeproduktion skal være uafhængig af fossile 
brændsler i 2035, må det forventes, at situationen vil ændre sig efter 
2025. Det betyder, at CO2-neutralitet vil være et ’moving target’ for 
København, som byen kun kan fastholde, hvis arbejdet med udled-
ningerne, herunder fra trafik, fortsætter efter 2025.

energiforbrug
I 2025 er energiforbruget i de københavnske bygninger reduceret 
markant. Det gælder i det eksisterende byggeri, der i forbindelse med 
anden renovering vil blive energioptimeret i videst mulige omfang, 
mens der samtidig vil blive taget hensyn til rentabilitet og arkitektur. 

Nybyggeri skal opføres til et lavt energiforbrug. Det skal sikre, at 
byggeriet også har et lavt forbrug, når det bliver taget i brug. Der 
er særligt fokus på energiforbrug i handels- og servicevirksomheder, 
hvor der er et stort potentiale for energibesparelser. 

Samtidig skal der installeres solceller på kommunens bygninger, og 
nye, innovative energiteknologier og metoder vil blive demonstreret 
og videreudviklet gennem fyrtårnsprojekter. 

energiproduktion
I 2025 vil københavnernes el- og varmeproduktion primært være ba-
seret på vind, biomasse, geotermi og affald. Målet er, at fjernvarmen 
er CO2-neutral i 2025, og at København er med til at sikre vedva-
rende el-produktion, der samlet overstiger byens energiforbrug. Det 
betyder, at København vil være nettoeksportør af grøn energi, hvilket 
dermed reducerer el-produktionen på kul uden for kommunen. 

Initiativerne gennemføres primært af energiselskaberne og kræver 
markante infrastrukturelle forandringer. Derfor sker implementeringen 
gradvis og med hensyntagen til forsyningssikkerhed, miljø og økonomi. 

grøn mobilitet
Frem mod 2025 igangsættes en lang række indsatser for at styrke 
den grønne mobilitet i København. Det gælder særligt i forbindelse 
med at videreudvikle cyklernes by, benytte nye drivmidler i trans-
portsektoren, udvikle den kollektive transport og implementere intel-
ligent trafikstyring og trafikinformation. Indsatsen er mangestrenget 
for at reducere CO2-udledningen og udvikle København som storby. 
Grøn mobilitet er med til at skabe den smarte by, der er nem og 
hurtig at komme rundt i for både københavnere og brugere af byen. 
Det giver relativt mindre trængsel, betydelige sundhedsgevinster og 
en dynamisk storby, der bidrager til Københavns vækstpotentiale.    

Københavns Kommune som klimavirksomhed
Københavns Kommune har selv muligheden for at gå forrest for 
klimaet. Derfor skal energiforbruget i Københavns kommunes egne 
bygninger reduceres frem mod 2025, energiforbrug til gadebelysning 
halveres, og der skal gradvist skiftes til grønnere transportformer 
og nye drivmidler i kommunens køretøjer. Københavns Kommune 
innoverer og udvikler transportområdet sammen med samarbejdspart-
nere. Derudover videreudvikler kommunen sin grønne indkøbspolitik, 
og kommunens medarbejdere bliver engageret og involveret, særligt 
i forbindelse med brug, drift og vedligehold af kommunens bygninger 
og installationer. 
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roadmap 2025 

På side 16-19 er samlet et roadmap over 2025-mål, hovedindsatser 
og hvilke initiativer, der er planlagt for perioden 2013-2016. Alle ini-
tiativer er beskrevet og udfoldet yderligere i denne plans kapitel 3-6
Indsatserne inden for de fire hovedindsatsområder er prioriteret 
således, at de igangsættes og implementeres på de mest hensigts-
mæssige tidspunkter, hvor der er de bedste forudsætninger
for klima, økonomi og byens udvikling. Implementeringen af de 
enkelte initiativer møder forskellige udfordringer. Nogle initiativer 
er Københavns Kommune allerede i fuld gang med at implementere, 
f.eks. udvikling af cykelbyen københavn og energirenoveringer i 
bygninger. Andre initiativer implementeres, når de teknologier, som 
løsningerne skal afløse, er udtjente og endelig kræver nogle fortsat 
udvikling og innovation, før løsningerne er klar til implementering.  

Roadmappet på de næste sider skitserer de enkelte initiativer ud fra 
tre forskellige karakteristika, som beskrevet nedenfor. 

1.  analyse
 I den første periode frem til og med 2016 er der stor vægt på 

foranalyse og strategiudvikling. Der er her behov for at definere 
rammerne for det videre arbejde. Forskellige løsningsmodeller 
analyseres og vurderes, strategier og metoder udvikles og lovgiv-
ningsmæssige rammer søges påvirket.

2.  demonstration
 Ved en række af initiativerne iværksættes demonstrationspro-

jekter, der i en mindre skala skal give København viden og erfa-
ringer om de enkelte løsningsmodellers styrker og udfordringer. 
Københavns Kommune bruger både demonstrationsprojekterne 
til at bidrage med øget viden på området og til at kunne indgå i 
samarbejder og vise omverdenen, hvilke initiativer og løsninger 
der indgår i fremtidens grønne storbyer.

3.  implementering
 De enkelte initiativer implementeres løbende og er prioriteret,  

så der er bedst mulig sammenhæng mellem klima, økonomi og 
byens udvikling. Nogle initiativer implementeres i én omgang, 
f.eks. etableringen af et nyt forbrændingsanlæg, og andre imple-
menteres over en årrække, f.eks. udskiftning af gadebelysningen 
i kommunen.

Roadmappet fordeler sig over de næste fire sider, hvor mål, indsatser 
og initiativer for hvert af de fire spor er oplistet. 
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roadmaP >

Hovedindsatsområder mål For 2025 Hovedindsatser Frem mod 2025 initiativer til og med 2016 2013-2016

energiForbrug •	 20 PCt. reduKtion i varmeForbruget iFt. 2010 

•	 20 PCt. reduKtion aF elForbruget i Handels- og  
serviCevirKsomHeder iFt. 2010 

•	 10 PCt. reduKtion aF elForbruget i HusHoldningerne iFt. 2010

•	 der er installeret solCeller svarende til 1 PCt. aF elForbruget 

Forbedring af byggeriets rammer og vilkår udvikle strategi for energiforbruget i byggeriet

udvikle og afprøve finansieringsmodel til realisering af energibesparelser

arbejde for at ændre lovgivning til øget grad af energieffektivisering

energieffektive bygninger i København etablere metode og retningslinjer og målrette midler til øget klimarenovering

etablere metode og rammer til at sikre sammenhæng mellem beregnet og faktiske energiforbrug

Fremme udvikling af teknologi og løsninger til at sikre nybyggeri med lavt energiforbrug

sikre indregulering af varme- og brugsanlæg

udvikle, afprøve og implementere model til realisering af energibesparelser i handel- og servicevirksomheder

udbredelse af solceller motivere og understøtte udbredelsen af solceller

innovation og profilering vidensopbygning og erfaringsudveksling

etablere partnerskab til opførsel af private fyrtårnsprojekter

den smarte by etablering af digital infrastruktur til offentlige data

understøtte øget fleksibelt forbrug

udbredelse af koncept omkring den smarte bygning

lokal brintproduktion

Forbedring af rammer for brug af landstrøm på krydstogtskibe

energiProduKtion •	 Fjernvarmen i KøbenHavn er Co2-neutral 

•	 elProduKtionen er baseret På vind og biomasse og overstiger 
samlet elForbrug i KøbenHavn 

•	 Plast Fra HusHoldninger og virKsomHeder bliver udsorteret 

•	 bioForgasning aF organisK aFFald

vindmøller til lands indenfor kommunegrænsen udpeget fire lokaliteter i København med plads til 14 møller

Planproces for i alt syv møller forventes afsluttet i 2013

vindmøller i andre kommuner Forhandling med lodsejere om mulige lokaliteter

Kystnære havvindmøller der arbejdes for, at staten fastlægger en gunstig afregningsmodel for kystnære møller

realisering af kystnære møller på to udpegede lokaliteter

Partnerskab til bud på statslige havvindmølleprojekter mulighederne for at etablere partnerskaber ift. fælles bud på havvindmølleprojekter afsøges

biomasse på kraftvarmeværkerne Forhandling om omstilling til biomasse på amagerværket og avedøreværket

beslutningsgrundlag vedr. etablering af nyt flisfyret kraftvarmeværk udarbejdes

nye varmeproduktionsenheder i København beslutningsgrundlag vedr. etablering af geotermianlæg udarbejdes

beslutnings- og tidslininie for etablering af vedvaredende varmeproduktionsenheder herunder varmepumpe, 
varmelager og solvarme udarbejdes

omstilling af spidslast til Co2-neutrale brændsler muligheder for omstilling af spidslast analyseres

nyt affaldsbehandlingscenter der etableres et beslutningsgrundlag vedr. etablering af et nyt affaldsforbrændingsanlæg

behandling af organisk affald vurdering af renescience-anlæg og andre behandlingsteknologier til bioforgasning af organisk affald

Forskellige indsamlingsmetoder af organisk affald undersøges

udsortering af plast i affaldet etablering af indsamlingsordning for hård plast

afklare metoder til forebyggelse, sortering og genanvendelse af plast
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Hovedindsatsområder mål For 2025 Hovedindsatser Frem mod 2025 initiativer til og med 2016 2013-2016

energiForbrug •	 20 PCt. reduKtion i varmeForbruget iFt. 2010 

•	 20 PCt. reduKtion aF elForbruget i Handels- og  
serviCevirKsomHeder iFt. 2010 

•	 10 PCt. reduKtion aF elForbruget i HusHoldningerne iFt. 2010

•	 der er installeret solCeller svarende til 1 PCt. aF elForbruget 

Forbedring af byggeriets rammer og vilkår udvikle strategi for energiforbruget i byggeriet

udvikle og afprøve finansieringsmodel til realisering af energibesparelser

arbejde for at ændre lovgivning til øget grad af energieffektivisering

energieffektive bygninger i København etablere metode og retningslinjer og målrette midler til øget klimarenovering

etablere metode og rammer til at sikre sammenhæng mellem beregnet og faktiske energiforbrug

Fremme udvikling af teknologi og løsninger til at sikre nybyggeri med lavt energiforbrug

sikre indregulering af varme- og brugsanlæg

udvikle, afprøve og implementere model til realisering af energibesparelser i handel- og servicevirksomheder

udbredelse af solceller motivere og understøtte udbredelsen af solceller

innovation og profilering vidensopbygning og erfaringsudveksling

etablere partnerskab til opførsel af private fyrtårnsprojekter

den smarte by etablering af digital infrastruktur til offentlige data

understøtte øget fleksibelt forbrug

udbredelse af koncept omkring den smarte bygning

lokal brintproduktion

Forbedring af rammer for brug af landstrøm på krydstogtskibe

energiProduKtion •	 Fjernvarmen i KøbenHavn er Co2-neutral 

•	 elProduKtionen er baseret På vind og biomasse og overstiger 
samlet elForbrug i KøbenHavn 

•	 Plast Fra HusHoldninger og virKsomHeder bliver udsorteret 

•	 bioForgasning aF organisK aFFald

vindmøller til lands indenfor kommunegrænsen udpeget fire lokaliteter i København med plads til 14 møller

Planproces for i alt syv møller forventes afsluttet i 2013

vindmøller i andre kommuner Forhandling med lodsejere om mulige lokaliteter

Kystnære havvindmøller der arbejdes for, at staten fastlægger en gunstig afregningsmodel for kystnære møller

realisering af kystnære møller på to udpegede lokaliteter

Partnerskab til bud på statslige havvindmølleprojekter mulighederne for at etablere partnerskaber ift. fælles bud på havvindmølleprojekter afsøges

biomasse på kraftvarmeværkerne Forhandling om omstilling til biomasse på amagerværket og avedøreværket

beslutningsgrundlag vedr. etablering af nyt flisfyret kraftvarmeværk udarbejdes

nye varmeproduktionsenheder i København beslutningsgrundlag vedr. etablering af geotermianlæg udarbejdes

beslutnings- og tidslininie for etablering af vedvaredende varmeproduktionsenheder herunder varmepumpe, 
varmelager og solvarme udarbejdes

omstilling af spidslast til Co2-neutrale brændsler muligheder for omstilling af spidslast analyseres

nyt affaldsbehandlingscenter der etableres et beslutningsgrundlag vedr. etablering af et nyt affaldsforbrændingsanlæg

behandling af organisk affald vurdering af renescience-anlæg og andre behandlingsteknologier til bioforgasning af organisk affald

Forskellige indsamlingsmetoder af organisk affald undersøges

udsortering af plast i affaldet etablering af indsamlingsordning for hård plast

afklare metoder til forebyggelse, sortering og genanvendelse af plast

analyse demonstr ation imPlementering
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tema mål For 2025 Hovedindsatser Frem mod 2025 initiativer til og med 2016 2013-2016

grøn mobilitet •	 75 PCt. aF alle ture i KøbenHavn Foregår i gang, På CyKel eller med 
KolleKtiv traFiK 

•	 50 PCt. aF ture til arbejde eller uddannelse i KøbenHavn Foregår 
På CyKel 

•	 20 PCt. Flere Passagerer i KolleKtiv traFiK iFt. 2009 

•	 den KolleKtive transPort er Co2-neutral 

•	 20-30 PCt. aF alle lette Køretøjer bruger nye drivmidler  

•	 30-40 PCt. aF alle tunge Køretøjer bruger nye drivmidler

Cyklernes by udvikling af cykelforbindelserne i og til København

etablering af partnerskaber og grøn vækst

etablering af partnerskaber med 300-600 virksomheder om brug af elcykler

udvikle et koncept om forbedrede cykelforhold, der kan promovere cykling på arbejdspladser i 600-1.000 
virksomheder

nye drivmidler i transportsektoren (el, brint, biobrændstoffer) udvikling og igangsættelse af demonstrationsprojekter med brug af nye drivmidler til let og tung transport

etablering af infrastruktur til køretøjer, der anvender nye drivmidler

udvikling af samarbejder og fælles projekter med relevante aktører

arbejde for, at de statslige rammebetingelser sikrer en langsigtet afgiftsstruktur, der belønner biler, der 
anvender nye drivmidler

Kollektiv transport udvikling og igangsættelse af demonstrationsprojekter med brug af nye drivmidler til busser

Forbedring af kollektiv infrastruktur ved implementering af bynet 2018

energieffektiv drift af metro og s-tog

intelligent trafikstyring etablering af plan for og monitorering af trafikledelse, der kan forbedre trafikafviklingen

etablering af et system til fælles trafikledelse og trafikinformation

optimering af signalanlæg til sikring af mere glidende trafik og bedre fremkommelighed for busser

udbredelse af eCo-driving ved gennemførsel af kurser

mobilitetsplanlægning etablering af mobilitetsprogram for ændring af transportadfærd

langsigtet holdningspåvirkning

KøbenHavns Kommune 
som virKsomHed

•	 energiForbruget i Kommunale bygninger er reduCeret med 40 PCt. 
iFt. 2010  

•	 Kommunalt nybyggeri oPFøres indtil 2015 eFter Kravene til  
lavenergiKlasse 2015 og indtil 2020 eFter bygningsKlasse 2020 

•	 alle KøbenHavns Kommunes Køretøjer Kører På el, brint eller 
biobrændstoFFer 

•	 energiForbruget til gadebelysningen i KøbenHavn er Halveret  
iFt. 2010 

•	 der er i alt etableret 60.000 m2 solCeller På eKsisterende  
Kommunale bygninger og På Kommunalt nybyggeri

systematisk forbrugskortlægning og energistyring etablere fjernaflæste målere og systemer til registrering af energiforbrug

etablere organisation til vurdering af forbrugets udvikling

sikre energistyring og energirigtig drift som en permanent og integreret del af driften

energieffektive bygninger Forsætte energisparepulje

implementere alle energibesparelser med kort tilbagebetalingstid

Klimarenovering af Københavns Kommunes ejendomme

nybyggeri opføres klimatilpasset og som lavt energiforbrug

sikre energieffektivitet i private lejemål og andre ikke kommunale ejendomme via krav til forbrug

opføre fyrtårnsprojekter indenfor klimarenovering og klimatilpasset nybyggeri

solceller på Københavns Kommunes ejendomme etablering af solcelleanlæg på Københavns Kommunes ejendomme

omstilling af vognparken til nye drivmidler udvikle og implementere en udskiftningsplan

implementering af managementsystem

etablere infrastruktur af elladestandere

etablering af pilot- og demonstrationsprojekter for brændstofteknologier til tunge køretøjer

Fastsættelse af krav til brug af nye drivmidler til eksterne kørselsopgaver

indkøb implementering af indkøbsstrategier med fokus på transport, energiforbrugende produkter og bygge- og 
anlægsområdet

adfærd og uddannelse sikre klimavenligvenlig adfærd af Kommunens ansatte indenfor forbrug, transport og indkøb via kurser og 
intromøder

energieffektiv gadebelysning gadebelysningen udskiftes

> roadmaP
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tema mål For 2025 Hovedindsatser Frem mod 2025 initiativer til og med 2016 2013-2016

grøn mobilitet •	 75 PCt. aF alle ture i KøbenHavn Foregår i gang, På CyKel eller med 
KolleKtiv traFiK 

•	 50 PCt. aF ture til arbejde eller uddannelse i KøbenHavn Foregår 
På CyKel 

•	 20 PCt. Flere Passagerer i KolleKtiv traFiK iFt. 2009 

•	 den KolleKtive transPort er Co2-neutral 

•	 20-30 PCt. aF alle lette Køretøjer bruger nye drivmidler  

•	 30-40 PCt. aF alle tunge Køretøjer bruger nye drivmidler

Cyklernes by udvikling af cykelforbindelserne i og til København

etablering af partnerskaber og grøn vækst

etablering af partnerskaber med 300-600 virksomheder om brug af elcykler

udvikle et koncept om forbedrede cykelforhold, der kan promovere cykling på arbejdspladser i 600-1.000 
virksomheder

nye drivmidler i transportsektoren (el, brint, biobrændstoffer) udvikling og igangsættelse af demonstrationsprojekter med brug af nye drivmidler til let og tung transport

etablering af infrastruktur til køretøjer, der anvender nye drivmidler

udvikling af samarbejder og fælles projekter med relevante aktører

arbejde for, at de statslige rammebetingelser sikrer en langsigtet afgiftsstruktur, der belønner biler, der 
anvender nye drivmidler

Kollektiv transport udvikling og igangsættelse af demonstrationsprojekter med brug af nye drivmidler til busser

Forbedring af kollektiv infrastruktur ved implementering af bynet 2018

energieffektiv drift af metro og s-tog

intelligent trafikstyring etablering af plan for og monitorering af trafikledelse, der kan forbedre trafikafviklingen

etablering af et system til fælles trafikledelse og trafikinformation

optimering af signalanlæg til sikring af mere glidende trafik og bedre fremkommelighed for busser

udbredelse af eCo-driving ved gennemførsel af kurser

mobilitetsplanlægning etablering af mobilitetsprogram for ændring af transportadfærd

langsigtet holdningspåvirkning

KøbenHavns Kommune 
som virKsomHed

•	 energiForbruget i Kommunale bygninger er reduCeret med 40 PCt. 
iFt. 2010  

•	 Kommunalt nybyggeri oPFøres indtil 2015 eFter Kravene til  
lavenergiKlasse 2015 og indtil 2020 eFter bygningsKlasse 2020 

•	 alle KøbenHavns Kommunes Køretøjer Kører På el, brint eller 
biobrændstoFFer 

•	 energiForbruget til gadebelysningen i KøbenHavn er Halveret  
iFt. 2010 

•	 der er i alt etableret 60.000 m2 solCeller På eKsisterende  
Kommunale bygninger og På Kommunalt nybyggeri

systematisk forbrugskortlægning og energistyring etablere fjernaflæste målere og systemer til registrering af energiforbrug

etablere organisation til vurdering af forbrugets udvikling

sikre energistyring og energirigtig drift som en permanent og integreret del af driften

energieffektive bygninger Forsætte energisparepulje

implementere alle energibesparelser med kort tilbagebetalingstid

Klimarenovering af Københavns Kommunes ejendomme

nybyggeri opføres klimatilpasset og som lavt energiforbrug

sikre energieffektivitet i private lejemål og andre ikke kommunale ejendomme via krav til forbrug

opføre fyrtårnsprojekter indenfor klimarenovering og klimatilpasset nybyggeri

solceller på Københavns Kommunes ejendomme etablering af solcelleanlæg på Københavns Kommunes ejendomme

omstilling af vognparken til nye drivmidler udvikle og implementere en udskiftningsplan

implementering af managementsystem

etablere infrastruktur af elladestandere

etablering af pilot- og demonstrationsprojekter for brændstofteknologier til tunge køretøjer

Fastsættelse af krav til brug af nye drivmidler til eksterne kørselsopgaver

indkøb implementering af indkøbsstrategier med fokus på transport, energiforbrugende produkter og bygge- og 
anlægsområdet

adfærd og uddannelse sikre klimavenligvenlig adfærd af Kommunens ansatte indenfor forbrug, transport og indkøb via kurser og 
intromøder

energieffektiv gadebelysning gadebelysningen udskiftes

analyse demonstr ation imPlementering
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grøn mobilitet
På transportområdet er der i høj grad tale om at sætte en udvikling 
i gang før 2025, men også at udvikle nogle samlede mobilitetsløs-
ninger, der kan give København en fordel i forhold til grøn omstil-
ling i andre byer. Efter 2025 vil København fortsat have mål om at 
understøtte cykler, gang og kollektiv transport, og at omstille den 
kørende trafik til nye drivmidler og sikre en effektiv afvikling af den 
samlede trafik. Det er svært at vurdere, hvordan mobiliteten udvikler 
sig frem mod 2050, men der vil formodentlig ske en udvikling af nye 
løsninger på området. Udviklingen vil blive fulgt tæt i perioden frem 
til 2025 og indsatserne justeres derefter.

Der må frem til og efter 2025 forventes mange udviklingsprojekter 
på området sammen med virksomheder og forskningsinstitutioner. 
København har med denne omstilling potentiale til at blive et fore-
gangseksempel for mobilitetsomstilling.

grøn vækst 
Efter 2025 vil København ligesom i dag være én samlet, internatio-
nal show case for grønne teknologier og løsninger tænkt ind i én 
helhedsorienteret sammenhæng i verdens første CO2-neutrale by. 
I København vil det ikke blot være muligt at opleve enkeltstående 
grønne løsninger, der i sig selv er et besøg værd. Man vil kunne 
opleve en samlet, integreret løsning for fremtidens by, der kombine-
rer optimering af den eksisterende by med udvikling af nye boliger, 
kvarterer og byområder. Det vil være muligt at opleve en etableret 
by, hvor hovedparten af bygningsmassen er af ældre dato, der har 
formået at blive CO2-neutral ved at samarbejde på tværs og tænke i 
integrerede løsninger, der på en og samme tid reducerer CO2-udled-
ningen og sikrer sundhed, livskvalitet og mobilitet i storbyen. 

1.6  
perspeKtiv og udviKling efter 2025 

Efter 2025 fortsætter klimaindsatsen. CO2-neutraliteten og grøn vækst 
skal yderligere forankres og udvikles, i takt med at nye løsninger og 
teknologier kommer frem – og ikke mindst i takt med at byen udvikles 
og forandres. Derfor er en fortsat udvikling af de grønne løsninger 
inden for energiforbrug, energiproduktion og grøn mobilitet nødven-
dig. Med den lange række af initiativer, der implementeres frem mod 
2025, har København de bedste muligheder for at kunne udvikle byen 
yderligere efter 2025 – og forblive CO2-neutral frem mod 2035, hvor 
det er målet, at Danmark er uafhængig af fossile brændsler.   

energiforbrug
Der vil fortsat være fokus på energiforbruget efter 2025 for at 
sikre energirenovering i takt med renovering af den københavnske 
bygningsmasse. Dette skal ske for at sikre en yderligere reduktion i 
energiforbruget og dermed også et mindre behov for produktionska-
pacitet, i takt med at den eksisterende kapacitet tages ud af produk-
tionen. Uden en sådan reduktion i energiforbruget vil omstillingen 
blive for dyr, både samfundsøkonomisk og for københavnerne.

Nye teknologiske løsninger skal fortsat afprøves, ligesom viden-
deling, nye organisationsformer og nye finansieringsmodeller skal 
udvikles og afprøves i takt med den generelle samfundsudvikling.

energiproduktion
Energiproduktionen i København og Hovedstadsregionen vil ændre 
sig væsentligt efter 2025 og frem mod 2050.

Det er denne omstilling, KBH 2025 Klimaplanen forbereder. Der vil 
komme endnu mere vind i det danske elsystem. En del af den nuværende 
biomassebaserede varmeforsyning vil blive taget ud af produktion og 
formodentligt blive erstattet med geotermi og varmepumper. Efter 2025 
vil geotermi sammen med biomasse og understøttet af varmepumper 
og affaldsforbrænding udgøre basis i den københavnske varmeforsyning. 
Afhængig af den teknologiske udvikling og økonomien, vil varmeforsy-
ningen bliver suppleret med solvarme og brug af varmelager for at sikre 
størst mulig fleksibilitet i det samlede energisystem.

De kommende år bliver det afgørende at få mere viden om udvik-
lingen i perioden 2025 – 2050 for at kunne udvikle og afprøve de 
nødvendige teknologier for perioden efter 2025. Ved at optimere de 
københavnske løsninger, vil der kunne opnås store effektiviserings-
gevinster og gode muligheder for at sælge dem globalt. Der skal 
fortsat være fokus på innovation og samarbejde mellem de relevante 
aktører for at opnå succes med omstillingen.
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1. Periode
2013-2016

2. Periode
2017-2020

3. Periode
2021-2025

1.7 
videre proCes – evaluering og opfølgning

Københavns Kommune evaluerer løbende indsatserne i alle kom-
munens planer, og hvert år udarbejdes ’Københavns Miljøregnskab’, 
hvor der gøres status på kommunens mange miljømål. I Miljøregn-
skabet vil der dermed også blive gjort status på udvalgte mål i KBH 
2025 Klimaplanen. Evalueringen af KBH 2025 Klimaplanen vil dels ske 
som en årlig afrapportering dels en mere omfattende evaluering tre 
gange i løbet af perioden.

KBH 2025 Klimaplanen viser, at det er muligt, at København kan blive 
CO2-neutral i 2025, og den viser vejen til, at det kan nås. Den peger 
dernæst på, hvad der skal sættes i værk i perioden 2013 – 2016 for at 
få den optimale videreudvikling af arbejdet i Klimaplanen fra 2009. 

KBH 2025 Klimaplanen er en plan, hvor der planlægges og udvikles 
parallelt, samtidig med at indsatserne årligt vurderes og evalueres 
for at kunne justere udviklingen. Denne proces vil ske i et tæt samar-
bejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner, københavnere 
og Københavns Kommune. Uden et tæt samarbejde med alle rele-
vante aktører om udviklingen af indsatserne og implementeringen af 
disse, vil det ikke være muligt at nå målet.

Til at understøtte denne proces vil der blive lavet en årsberetning, 
som både skal gøre status på udviklingen, men også skal bruges til 
at fortælle de fælles historier om de forskellige projekter. Klimapla-
nen resulterer i store mængder af erfaringer og opbygger viden på 
en lang række områder. Det er afgørende for implementeringen, at 
erfaringer og viden deles med relevante interne og eksterne aktører 
i så høj grad som muligt, både nationalt og internationalt. På et 
årligt dialogmøde i København vil aktørerne mødes for målrettet at 
drøfte erfaringer og fremtidige muligheder. Denne dialogkonference 
kan også have et internationalt element for at give mulighed for 
international videndeling. Dialogen kan være med til at understøtte 
Københavns position som verdens førende miljømetropol.

Frem mod 2025 gennemføres tre overordnede evalueringer af KBH 
2025 Klimaplanen, hvor de to første skal give input til nye indsatser 
og justeringer af planen i den efterfølgende periode. Den første vil 
blive gennemført i 2015-2016, som afslutning på den første imple-
menteringsperiode 2013-2016. Perioden 2017-2020 bliver evalueret 
i 2019-2020. I 2025-2026 gennemføres en endelig evaluering, hvor 
målopfyldelsen vurderes. 
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delanalyser frem mod 2017

tværgående 

KbH 2050 Perspektivplan der laves en samlet 2050 Perspektivplan for København indenfor klimaområdet. Perspektivpla-
nen skal vurdere 2025 indsatserne i et 2050 perspektiv. denne plan vil blive udarbejdet inden 
2014.

energiForbrug

Helhedsorienteret strategi for energiforbruget i byggeriet strategien skal sikre, at indsatsen for lavere energiforbrug i både det eksisterende byggeri 
og i nybyggeriet sker som en sammenhængende og koordineret indsats. regeringen vil 
sideløbende udarbejde en samlet strategi for byggeriet i danmark. Københavns Kommune vil i 
videst mulig omfang samarbejde med regeringen, så indsatsen i København konsolideres mest 
muligt. strategien fremlægges i 2014.

Finansieringsmodel Københavns Kommune vil analysere forskellige muligheder og udvikle en finansieringsmodel, 
så de økonomiske barrierer for øget energieffektivisering i de enkelte sektorer reduceres. 
Finansieringsmodellen er udviklet inden udgangen af 2013.

model for energibesparelser i handels- og servicevirksomheder Københavns Kommune vil sammen med relevante aktører udvikle en model, der skal øge 
handels- og servicevirksomhedernes incitament og handlekraft til at opnå energibesparelser. 
den færdige pakke til virksomhederne er klar til implementering i løbet af 2014.

energiProduKtion 

beslutningsgrundlag for den fremtidige varmeproduktion analyse og planlægning af den fremtidige varmeproduktion, der skal baseres på vedvarende 
energi. resultatet er et samlet beslutningsgrundlang for den fremtidige varmeproduktion, der 
fremlægges senest 2015.

geotemi efter 2025 udbygningsstrategi for geotermi i perioden frem til 2040 fremlægges senest i 2020. 

varmepumper og solvarme beslutningsstrategi og udbygningsstrategi for varmepumper og solvarme fremlægges senest 
i 2015.

bæredygtig biomasse analyse og vurdering af bæredygtig biomasse i energiproduktionen. grundlaget er færdigt ved 
udgangen af 2015.

spidslast og reservelast beslutningsgrundlag for fremtidig plan for omstilling til Co2-neutral spids- og reservelast 
fremlægges senest udarbejdet med ved udgangen af 2015.

bioforgasning af organisk affald analyse og vurdering af renescienceanlæg og andre behandlingsteknologier og indsamlings-
metoder til behandling af bioaffald.
analysen forventet afsluttet i 2013.

grøn mobilitet

regeringens transportstrategi der er en række usikkerheder på transportområdet. regeringens transportstrategi vil give svar 
på nogle spørgsmål, ligesom det må forventes, at eu-Kommissionen kommer med direktiv-
forslag, der støtter op om deres langsigtede transportstrategi. dette vil få indflydelse på 
indsatsen i København frem til 2025 og derefter.

revision af indsatsen på transportområdet der vil i København blive igangsat en række udviklingsprojekter på transportområdet i 2013 
og 2014. disse tiltag og projekter vil blive evalueret i slutningen af 2015. På baggrund af erfa-
ringerne og evalueringen vil der blive foretaget en revision af indsatsen på transportområdet 
frem til 2025.

trængselskommissionen regeringens trængselsstrategi forventes fremlagt i 2. halvår 2013. Københavns Kommune 
vil bidrage aktivt til arbejdet med regeringens trængselsstrategi og er indstillet på at indgå i 
mulige demonstrationsprojekter.

biogas til transportformål der udarbejdes en analyse af muligheder for at udnytte biogas fra lynetten og damhusengen 
til transportformål. analysen skal udarbejdes inden udgangen af 2014.

KøbenHavns Kommune som virKsomHed

nye drivmidler til køretøjer over 3.500 kg Pilot- og demonstrationsfase, hvor forskellige brændstofteknologier til forskellige behov 
indtil 2016 vurderes. erfaringerne skal danne grundlag for, at hele kommunens flåde af større 
køretøjer bruger nye drivmidler. 
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1.8  
miljøvurdering

Der er foretaget en vurdering af, hvorvidt KBH 2025 Klimaplanen skal 
miljøvurderes efter Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøvurde-
ringer af planer og programmer.

Da KBH 2025 Klimaplanen ikke fastlægger rammer for fremtidige 
anlægstilladelser er det vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes 
efter loven. 
 

KbH 2025 KlimaPlanen  

viser, at KøbenHavn Kan blive 

Co2-neutral i 2025, og den  

viser vejen til, at det  

Kan nås
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2 
på vej mod 2025

Frem mod 2017 igangsætter Københavns Kommune en lang række 
indsatser, der skal sikre CO2-reduktioner og skabe rammer for grøn 
vækst. Samtidig er klimaplanen et led i de forberedelser og den 
udvikling, der skal resultere i kommende indsatser frem mod 2025. 

Hovedindsatserne frem mod 2025 sker inden for fire centrale  
indsatsområder: 

•	 Energiforbrug
•	 Energiproduktion
•	 Grøn	mobilitet
•	 Københavns	Kommune	som	klimavirksomhed

Indsatsen inden for disse områder skal være med til at sikre, at 
København udvikler sig til en by, hvor potentialerne i de større byud-
viklingsprojekter i Nordhavnen, Carlsberg, Nørre Campus og færdig-
gørelsen af Ørestaden udnyttes til at etablere smarte løsninger. Det 
samme gælder for renoveringen af den eksisterende bygningsmasse. 
Både i forhold til brugervenlighed, men også i forhold til at reducere 
ressourceforbruget. 

KBH 2025 Klimaplanen er en helhedsplan, hvor indsatsen for at re-
ducere energiforbruget i den københavnske bygningsmasse hænger 
uløseligt sammen med omstillingen af energiproduktionen. Desuden 
skal der være større integration mellem energisektoren og trans-
portområdet. Gennem denne helhedsindsats opnås der en positiv 
samfundsøkonomi og brugerøkonomi. Og den kommunaløkonomiske 
investering står mål med den værdi, der skabes i byen gennem en 
grøn, smart og sund by, der modsvarer københavnernes behov og 
ønsker til en levende, kreativ og interessant by.

Omstillingen skal være et af elementerne i at skabe større økono-
misk vækst i København. København skal tiltrække flere udenlandske 
virksomheder inden for den grønne sektor og skal etablere et innova-
tions- og iværksættermiljø, der kan understøtte udviklingen  
af nye løsninger.

energi -
Forbrug

KøbenHavns 
Kommune 

som Klima-
virKsomHed

energi -
ProduKtion

grøn 
mobilitet



27

3



3 
energiforBrug

OVERORDNEDE Mål FOR 2025 I FORHOlD TIl 2010

// 20 pCT. REDUKTION I VARMEFORBRUGET

// 20 pCT. REDUKTION AF ElFORBRUGET I HANDElS-  

OG SERVICEVIRKSOMHEDER

// 10 pCT. REDUKTION AF ElFORBRUGET I HUSHOlDNINGERNE

// DER ER INSTAllERET SOlCEllER SVARENDE TIl 1 pCT.  

AF ElFORBRUGET

Energiproduktion

Nye initiativer

Kommunen som  
klimavirksomhed

Grøn mobilitet

Energiforbrug

74%

2%

11%

7%

6%
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I 2010 var det faktiske varmeforbrug og elforbrug i København hhv. 
5.000 GWh og 2.500 GWh. Dette forbrug svarer til 75 pct. af den 
samlede CO2-udledning i København, hvoraf Københavns Kommunes 
egne bygninger står for ca. 5 pct. Reduktion af CO2-udledningen kan 
ske ved at omlægge energiproduktionen til højere grad af vedva-
rende energi eller ved at reducere energiforbruget. De beskrevne 
indsatser i det følgende vedrører effektivisering af energiforbruget. 

Hvis Københavns Kommune ikke foretager sig yderligere vil det 
samlede energiforbrug i 2025 i bygningerne i København ligge på 
ca. samme niveau som i 2010. I fremskrivningen af forbruget er 
der taget højde for både el- og varmebesparelser, men også for en 
markant befolkningstilvækst. CO2-udledningen relateret til energifor-
bruget er til gengæld reduceret med godt 50 pct. Dette skyldes, at 
fjernvarmeproduktionen omlægges til biomasse, og at der er planer 
om, at vind skal udgøre 50 pct. af den danske elforsyning i 2020. KBH 
2025 Klimaplanen lægger op til markante reduktioner i det samlede 
energiforbrug. Indsatsen er helhedsorienteret og dækker over alle 
sektorer i København, men der er et særligt fokus på elforbruget i 
handels- og servicevirksomhederne, hvor der forventes et stigende 
forbrug frem mod 2025. 

Indsatsen skal fremtidssikre den eksisterende bygningsmasse og ny-
byggeriet i København. Den er målrettet alle bygninger i Københavns 
Kommune bortset fra kommunens eget byggeri, der behandles under 
Københavns Kommune som klimavirksomhed. 

Når kul bliver udfaset til fordel for biomasse i fremtidens fjernvarme-
produktion i København, bliver varmen dyrere set fra en samfunds-
økonomisk vinkel. Der er derfor store økonomiske gevinster at hente 
ved at effektivisere energiforbruget i bygningerne i kommunen. På 
den måde kan København samtidig minimere behovet for investerin-
ger i ny energiproduktion. 

Der er ofte en uoverensstemmelse mellem forventet og faktisk 
forbrug både i forbindelse med ibrugtagning af nybyggeri og ved en 
større renovering. Det er derfor vigtigt at holde fokus på, at energi-
forbruget i driften af både energirenoveret og nyt byggeri holdes på 
det forventede lave niveau. Bl.a. byggeprocessen, overdragelsen af 
byggeriet og københavnernes adfærd har en stor betydning for det 
faktiske energiforbrug.  

Københavns Kommunes Agenda 21-plan har fokus på energiforbru-
get hos københavnerne. For eksempel handler aktiviteten ’Spar på 
energien i hjemmet’ om at spare på energi gennem ændret adfærd i 
boligerne, f.eks. ved at bruge varmesystemet på den mest hensigts-
mæssige måde. Herudover handler aktiviteten ’Energirenovering 
af boliger’ om at støtte og vejlede boligejere og boligforeninger i 
energirenovering af deres bolig. 

andel aF den samlede reduKtion

1,2 mio.
ton Co2

8 

Fordeling aF reduKtion Fra energiForbrug

figur 7 // Reduktion af CO2-udledning fra energiforbrug ud af den samlede 
reduktion og fordelt på indsatser.

Reduktion i elforbrug  
i erhvervsbyggeri

Reduktion i elforbrug  
i husholdninger

Solceller

67%

12%

21%

80.000
ton Co2
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fremtidssikring af den eksisterende by

Københavns Kommune skal være med til at fremtidssikre bygningsmas-
sen i København. Det gælder både i forhold til energiforbrug og inde-
klima. Kravene til energiforbrug i nybyggeri er jævnligt blevet skærpet 
i bygningsreglementet. Størstedelen af bygningsmassen i København 
er opført før det første bygningsreglement blev introduceret, så alene i 
de ældre bygninger er der mange rentable energibesparelser at hente. 
Desværre bliver mange af disse ikke realiseret pga. en række forskellige 
barrierer. Eksempelvis det såkaldte ’ejer-lejer paradoks’, der betyder, at 
hverken ejere eller lejere har incitament til at energirenovere. Derud-
over skifter virksomheder og boliger ofte ejere og lejere i København. 
Det betyder, at den økonomiske gevinst ved energirenoveringerne 
bliver markant mindre eller helt forsvinder, da de midlertidige ejere 
eller lejere ikke når at få glæde af energibesparelsen, før investeringen 
er betalt tilbage. Samtidig mangler de forskellige aktører viden om de 
konkrete løsninger og mulighederne for finansiering. 

Københavns Kommune har hyppig kontakt til både københavnere, virksom-
heder og staten og vil udnytte denne kontakt til at påvirke aktørerne til at 
træffe beslutninger, der fører til endnu højere grad af energieffektivisering.

fleksibelt energiforbrug

De nationale politikker lægger op til, at vindkraft skal dække ca. 50 
pct. af elbehovet i 2020 og endnu mere på længere sigt. En større 
andel af vedvarende energi i energisystemet giver et øget behov 
for fleksibilitet – også på forbrugssiden. Derfor vokser behovet for 
intelligente systemer, der kan skabe balance mellem elproduktionen 
fra f.eks. vindmøller og forbrugernes behov. Et eksempel på fleksibelt 
forbrug er, at familiens elbil bliver ladet op, når der er overskud af 
vedvarende energi i systemet eller på tidspunkter i døgnet, hvor 
forbruget generelt er lavt. 

3.1 
Hovedudfordringer

Planens mål om at opnå markante energibesparelser skal ske gen-
nem en strategisk prioriteret indsats. Udfordringerne knytter sig 
bl.a. til energiforbruget i det eksisterende byggeri, energieffektivt 
nybyggeri og behovet for smarte løsninger, der kan styrke balancen 
mellem energiproduktion og energiforbrug. 

byen Vokser

Bygningsmassen står for størstedelen af byens energiforbrug. Og 
udfordringen bliver større i de kommende år. Forventningen er, at 
København vil vokse med knap 110.000 indbyggere frem til 2025, 
ligesom der vil komme 20.000 nye arbejdspladser. Det betyder, at 
der skal opføres 6,8 mio. m2 ny by. Københavns Kommune skal sikre, 
at den voksende by og dens brugere er ressourceeffektive.
  
Der er i dag skrappe krav til lavt energiforbrug i nybyggeri, og det 
skal der tages højde for i byggeprocesserne. Når der bygges nyt, er 
det samtidig vigtigt, at byggeriet fremtidssikres, så der åbnes mu-
lighed for, at byggeriet gradvist kan optimeres, og dermed leve op 
til yderligere skærpede krav fremadrettet. Det er med til at sikre et 
vedvarende lavt energiforbrug og høj kvalitet i driften af bygningen. 
Samtidig er det vigtigt, at nybyggeri og energioptimeringer sker 
uden væsentlig fordyrelse af byggeriet.    

figur 8 // Til stadighed udvikles ny teknologi, som kan reducere energibehovet i 
byggeriet. En række barrierer for at bruge den nye teknologi betyder, at forbruget 
ikke reduceres i så stort omfang som forventet. Barrierer omfatter f.eks. viden 
blandt relevante beslutningstagere/aktører, lovgivning og finansiering. Initiativer 
i KBH 2025 Klimaplanen fokuserer på at reducere disse barrierer. 

viden og 
ProFilering

Finansiering

teKnologi

lovgivning

figur 9 // En stor del af bygningsmassen i København er opført før 1961 – og 
dermed før det første bygningsreglement. Det betyder, at der er et stort potentiale 
for at energieffektivisere den eksisterende bygningsmasse i København. 
Kilde: Københavns Klimaplan 2009.
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3.2  
mål og initiativer i KøBenHavn frem mod 2025

Co2

når målene for det eksisterende byggeri er indfriet, er Varme-
forbruget reduCeret med knap 1.000 gWh og elforbruget med 
250 gWh i forhold til 2010. 

energibesparelserne og opsætning af solCeller Vil giVe en 
samlet Co2-reduktion på 80.000 ton.

Frem mod 2025 igangsætter og implementerer Københavns Kommu-
ne en lang række indsatser for at reducere bygningers energiforbrug. 
Nedenfor beskrives hovedindsatser sammen med de initiativer, der 
vil blive iværksat på den korte bane for at sikre rammer og løsnings-
muligheder til at opnå energibesparelser frem mod 2025.

økonomi

Københavns Kommunes samlede udgifter til at gennemføre de initia-
tiver, der skal være med til at reducere energiforbruget i bygnings-
massen i København, forventes at være knap ca. 170 mio. kr. frem til 
2025. Dette indebærer bl.a. koncept- og modeludvikling, samt midler 
til demonstrationsprojekter indenfor nybyggeri og eksisterende 
byggeri.

Ved i 2025 at reducere varmeforbruget med 20 pct. og elforbruget 
med hhv. 20 pct. i handels- og servicevirksomheder og 10 pct. i 
husholdninger, er den samlede samfundsøkonomiske besparelse på 
ca. 1,6 mia. kr. Et par som bor i lejlighed vil i 2025 i gennemsnit spare 
ca. 4.000 kr. om året på deres energiforbrug, hvis målene indfries. 

Den samlede investering i nybyggeri og renovering af eksisterende 
byggeri vil kræve investeringer for op til 180 mia. kr. frem til 2025. 
Den samlede investering i solceller i den private sektor er anslået til 
godt 425 mio. kr. frem til 2025. 
 

mål For 2025 Hovedindsatser Frem 
mod 2025

initiativer til og med 2016

20 pct. reduktion i 
varmeforbruget i  
fht. 2010

20 pct. reduktion af 
elforbruget i handels- 
og servicevirksomhe-
der ift. 2010

10 pct. reduktion af 
elforbruget i hushold-
ningerne ift. 2010

der er installeret 
solceller svarende til 
1 pct. af elforbruget

Forbedring af byggeri-
ets rammer og vilkår

udvikle strategi for energi-
forbruget i byggeriet

udvikle og afprøve finansie-
ringsmodel til realisering af 
energibesparelser

arbejde for at ændre 
lovgivning til øget grad af 
energieffektivisering

energieffektive bygnin-
ger i København

etablere metode og retnings-
linjer samt målrette midler 
til øget klimarenovering

etablere metode og rammer 
til at sikre sammenhæng 
mellem beregnet og faktisk 
forbrug

Fremme udvikling af 
teknologi og løsninger til 
at sikre nybyggeri med lavt 
energiforbrug

sikre indregulering af varme- 
og brugsvandsanlæg

udvikle, afprøve og 
implementere model til 
realisering af energibe-
sparelser i handels- og 
servicevirksomheder

udbredelse af solceller motivere og understøtte 
udbredelsen af solceller

innovation  
og profilering

vidensopbygning og erfa-
ringsudveksling.

etablere partnerskab til 
opførsel af private fyrtårns-
projekter

den smarte by etablering af en digital infra-
struktur til offentlige data.

understøtte mulighederne for 
at øge det fleksible forbrug

udbredelse af koncept om-
kring den smarte bygning

lokal brintproduktion

Forbedring af rammer 
for brug af landstrøm på 
krydstogtskibe
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rammer og Vilkår

På den korte bane frem til 2017 vil Københavns Kommune aktivt 
arbejde for at forbedre rammer og vilkår for nybyggeri og for energi-
renoveringer i det eksisterende byggeri.

strategi for reduktion af energiforbruget i byggeriet 
Københavns Kommune vil udarbejde en samlet strategi for reduk-
tion af energiforbruget i byggeriet. Strategien omfatter både den 
eksisterende bygningsmasse og nybyggeriet i København. Der er 
fastsat ambitiøse mål for energieffektivt byggeri i København, hvil-
ket betyder, at der skal igangsættes en række forskellige indsatser, 
der løser udfordringerne med energieffektivt byggeri fra forskellige 
vinkler. Strategien vil virke som en guideline, både kommunen og 
byggebranchen kan styre efter i den fremtidige planlægning af 
energirenoveringer i byen. Samtidig kan strategien skabe grobund 
for udvikling af teknologi og investering i nye løsninger inden for 
energirenovering.

Der opbygges viden om finansiering, teknologiske løsninger, bygge-
processer og organisering gennem forskellige projekter i København. 
Derfor skal strategien for reduktion af energiforbruget i byggeriet 
sikre, at indsatsen for at opnå et energieffektivt byggeri i København 
sker som en indsats, hvor erfaringer udbredes til alle relevante 
parter både inden for og uden for kommunen. Der skal ske en koordi-
nering på tværs af de mange indsatser, der i de kommende år bliver 
iværksat, sammen med alle forvaltninger i Københavns Kommune. 
Der vil blive fulgt op på om kommunen er på rette vej i forhold til at 
nå de opstillede mål. Bl.a. skal der ske en registrering af gennem-
førte energirenoveringer og af opført lavenergibyggeri i København, 
så det er muligt at høste erfaringer og følge op på energiforbruget  
i gennemførte projekter.

Arbejdet med reduktion af energiforbruget skal derfor organiseres 
både tværfagligt i Københavns Kommune og i tæt samarbejde med 
de medvirkende eksterne parter.

incitamenter for øget energieffektivisering
Mange rentable energibesparelser bliver ikke gennemført, fordi 
incitamentet for den enkelte kan være svært at få øje på. Dette kan 
dels skyldes manglende finansieringsmuligheder, dels at investoren 
ikke nødvendigvis får gevinsten fra de lavere energiomkostninger. 
Københavns Kommune ønsker at igangsætte initiativer, der kan øge 
antallet af energibesparende tiltag. 

Kommunen vil reducere de finansielle og organisatoriske barrierer for 
energibesparelser inden for både renovering af eksisterende byggeri 
og nybyggeri. Indsatsen kommer til at ske i samarbejde med relevante 
aktører, og sammen med dem vil Københavns Kommune bl.a.: 

•	 Medvirke	til	at	udvikle	og	implementere	en	finansieringsmodel,	
der gør det enkelt at finansiere og opnå energibesparelser i det 
eksisterende byggeri og i energirigtigt nybyggeri. Modellen vil 
tage hensyn til byggeriets forskellige ejerformer, og den vil bl.a. 
tage afsæt i ideerne omkring ESCO-konceptet, grønne finansie-
ringsformer og ’One Stop Shop’-ideen.

•	 Overvinde	det	såkaldte	’ejer-lejer	paradoks’,	der	betyder,	at	 
hverken ejer eller lejer har et økonomisk incitament til at inve-
stere i energibesparelser. Dette er en udfordring både i bolig-  
og i erhvervssektoren.

•	 Arbejde	for	at	regeringen	ændrer	bygningsreglementet,	så	
bevaringsværdige bygninger ikke automatisk undtages fra de 
energibestemmelser, som ikke reducerer bevaringsværdierne.

•	 Virksomheder	og	boliger	i	København	skifter	ofte	ejere,	hvilket	
reducerer incitamentet til energibesparelser, da ejere ikke 
nødvendigvis får glæde af en energibesparende foranstaltning 
med selv en ganske kort tilbagebetalingstid. Københavns Kom-
mune vil arbejde for, at regeringen etablerer en energiopsparing 
i de enkelte bygninger som en del af den kommende strategi for 
bygningsmassen.

•	 Udbrede	kendskabet	til	nye	finansierings-,	organisations-	og	sam-
arbejdsformer, der giver mulighed for at reducere omkostninger 
ved opførelse af lavenergibyggeri.

energieffektiVe bygninger i københaVn

Københavns Kommune har allerede igangsat forskellige initiativer for at 
reducere energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse og i nybygge-
riet. Indsatsen fortsætter frem til og efter 2025. 

Klimarenovering i det eksisterende byggeri
Når det gælder det eksisterende byggeri, er det særlig vigtigt, at 
energibesparelserne bliver foretaget, når bygningerne alligevel skal 
renoveres. Derfor er særligt to parametre afgørende for mængden af 
energibesparelser frem mod 2025: Dels hvor stor en del af bygningsmas-
sen, der bliver renoveret. Dels hvor omfattende energirenoveringerne er. 
Københavns Kommune har en ambition om at øge renoveringstakten 
med 0,5-procentpoint pr. år, hvilket betyder, at 33 og 46 pct. af hhv. 
boliger og erhverv renoveres frem mod 2025.

Københavns Kommune vil sikre en proaktiv sagsbehandling med spe-
cialkompetence inden for energirenoveringer. Herunder vil kommunen 
rådgive og vejlede om merværdien af en højere boligkvalitet med f.eks. 
bedre indeklima og mere dagslys.
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Kommunen vil arbejde for at øge renoveringstakten i det almene byg-
geri, der udgør knap en femtedel af boligsektoren i København. 

Derudover vil kommunen bruge mulighederne i byfornyelsesind-
satsen til at øge renoveringstakt og energieffektiviseringsgrad 
i det eksisterende byggeri. Kommunen ønsker at give tilskud til 
langsigtede energieffektiviseringer, mens de mest rentable projekter 
egenfinansieres. 

overensstemmelse mellem beregnet og faktisk forbrug
I dag er der ingen krav til, at det faktiske energiforbrug til opvarm-
ning af en ny lavenergibygning stemmer overens med det energifor-
brug, som blev beregnet for byggeriet, inden det blev opført.

Målinger på energiforbrug i opført lavenergibyggeri viser, at energi-
forbruget er større end forventet. Københavns Kommune vil udvikle 
en metode og arbejde for, at der etableres rammer, der kan sikre 
sammenhæng mellem det beregnede og det faktiske forbrug.

Sammen med lokaludvalg og grønne organisationer skal Københavns 
Kommune skabe ejerskab til dagsordnen om det CO2-neutrale København. 
Samarbejderne med disse grupper skal føre til at minimere energi-
forbruget i husholdningerne. Opfølgning af energiforbrug i både 
eksisterende bygninger og i nye bygninger skal kombineres med 
denne indsats. 

nybyggeri med lavt energiforbrug
Nye byudviklingsområder er i Kommuneplan 2011 udlagt, så byg-
geriet skal overholde kravene til lavenergiklasse 2015, og allerede fra 
2015 skal byggeriet overholde kravene til bygningsklasse 2020. Ny-
byggeriet vil dermed være på forkant med kravene til grønt byggeri.

København har dermed et stort potentiale for at blive driver for 
udviklingen af mere energieffektivt nybyggeri og dermed skabe 
innovation inden for energirigtige teknologier – også i driftsfasen. 
Københavns Kommune vil iværksætte initiativer, der fremmer udvik-
lingen af disse løsninger ved at invitere virksomheder til at udvikle 
og afprøve nye teknikker og løsninger. Initiativerne omfatter bl.a. et 
tæt samarbejde med byggeriets aktører om bæredygtigt og energi-
rigtig byudvikling, samt analyser af hvad der i fremtiden er den mest 
optimale måde at energiforsyne nye byområder på. 

effektive varme- og brugsvandsanlæg
Københavns Kommune vil sammen med bl.a. Københavns Energi 
skabe incitamenter til, at der inden 2025 sker en total opgradering af 
varme- og brugsanlæggene i København.

Det forventes, at det samlede varmeforbrug i København kan reduce-
res med 10 pct., hvis varme- og brugsvandsanlæggene i København 
indreguleres og derved i højere grad tilpasses behovet. Fjernaflæs-
ning af varmeforbruget kan bruges til at identificere anlæg med 
usædvanligt højt forbrug. Ved opsøgende arbejde indreguleres og 
optimeres ineffektive anlæg herefter, så temperaturen bliver reguleret 
bedst muligt.
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energibesparelser i handels- og servicevirksomheder
Københavns Kommune vil aktivt bidrage til at indfri det store poten-
tiale for energibesparelser i virksomhederne. Allerede i dag inspirerer 
og hjælper kommunen virksomheder med at reducere deres CO2-
udledning i Grønne Erhverv. Her er bl.a. lettilgængelige værktøjer 
til klimaindsatsen og energirådgivning, der er skræddersyet til den 
enkelte virksomhed.

Københavns Kommune vil også tilbyde en samlet pakke, der skal øge 
handels- og servicevirksomhedernes incitament og handlekraft til at 
opnå energibesparelser. Pakken skal give virksomhederne viden om, 
hvordan de kan identificere, finansiere og implementere rentable 
energibesparelser.

Københavns Kommune vil inddrage relevante aktører i den virk-
somhedsrettede indsats, f.eks. håndværkere og energiselskaber til 
rådgivning og implementering.  

solCeller 

Markedsudviklingen af solceller med en international årlig vækstrate 
på 40 pct., en øget effektivitet og et kraftigt prisfald giver anledning 
til stor optimisme for solcelleteknologien. Ved at samarbejde tæt 
med københavnere og virksomheder kan Københavns Kommune 
fremme væksten i solcellebranchen yderligere. 

Københavns Kommune ønsker derfor at spille en proaktiv rolle for 
eksempel i forbindelse med byggesagsbehandling for at motivere 
og blandt andet via sine selskaber understøtte, at københavnerne 
installerer solceller. Kommunen vil udarbejde arkitektoniske retnings-
linjer for solceller på byens tage og i forskellig sammenhæng infor-
mere om mulighederne for opsætning af solceller. Samtidig vil kom-
munen bruge byfornyelsesmidler til at udvikle solcelleløsninger, der 
både er indpasset i byens arkitektur og har en god energiøkonomi. 
Derudover kan Københavns Energi opbygge et forretningskoncept, 
der skal understøtte opsætningen af solceller på byens bygninger, 
såfremt der er et kommercielt forretningsgrundlag for konceptet.

innoVation og profilering

Der har i mange år været fokus på energiforbruget i byggeriet, hvil-
ket har betydet, at energibehovet i både de eksisterende bygninger 
og i nybyggeriet er reduceret. Der er dog stadig et stort uforløst 
potentiale, og der er fortsat behov for videndeling og udvikling inden 
for lavenergibyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Der skal i 
højere grad tænkes i helhedsløsninger for den samlede bygning. 

videnopbygning og erfaringsudveksling
Københavns Kommune vil etablere nye partnerskaber med bl.a. rele-
vante organisationer med henblik på at opbygge og sprede viden og 
erfaringer med gode løsninger inden for nybyggeri og renoveringer. 

I samarbejde med videninstitutioner og de relevante aktører i 
bygningssektoren vil kommunen tage initiativ til at lave et katalog 
over de gode løsninger, der giver energibesparelser og økonomiske 
fordele ved energirenoveringer alt efter bygningernes alder og stand. 

Københavns Kommune har udarbejdet et inspirationskatalog til byg-
herrer om energiforsyning af nye byområder og om lavenergibyggeri, 
og Københavns Kommune vil arbejde på at indgå aftaler med bygher-
rer, der kan sikre, at så mange som muligt følger anbefalingerne.

Fyrtårnsprojekter
Københavns Kommune vil gennemføre fyrtårnsprojekter, der kan vise 
vejen for, hvordan man bygger energirigtige bygninger, og hvordan 
man udfører energirenovering. De er designet og udført optimalt 
mht. energiforbrug, indeklima, brugeroplevelse og økonomi. Og der 
er fokus på byggeproces og samarbejde mellem byggeriets parter. 

Københavns Kommune vil desuden etablere et grønt vækst-part-
nerskab med udviklere og entreprenører omkring fyrtårnsprojekter 
for at få flere eksempelbyggerier inden for det private byggeri, som 
bidrager til udviklingen indenfor energirigtigt nybyggeri og energi-
renovering. 

I forbindelse med nye byudviklingsområder ønsker Københavns 
Kommune at afprøve, hvordan byplanlægning kan give gode energi-
løsninger. Myndigheder, arkitekter, ingeniører, investorer m.fl. skal 
arbejde sammen om at designe og implementere lavenergibyggeri, 
der kan overholde de stramme energikrav og samtidig sikre optimale 
løsninger til energiforsyningen. 
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den smarte by

København som den smarte by betyder, at Københavns Kommune 
udvikler byen, så vi både tager hensyn til brugervenlighed og reduce-
rer ressourceforbruget. Udgangspunktet for den smarte by er helhe-
den. Og det betyder, at både kapacitetsbegrænsninger, vedvarende 
energiproduktion, forbrugsmønstre og forbrugsbehov integreres i de 
løsninger, der bliver implementeret.

Københavns Kommune ønsker med den smarte by at vælge de mest 
energieffektive løsninger herunder at prioritere strøm med en stor 
andel af vedvarende energi og sikre, at potentialet for fleksibelt 
energiforbrug udnyttes. Kommunen vil anvende egne køretøjer og 
bygninger til at teste og implementere ny teknologi. 

digital infrastruktur
I den smarte by følger vi energiforbruget – bl.a. gennem overvågning 
og styring af energiforbruget i bygninger – og lærer af det. Adgangen 
til offentlige energiforbrugsdata giver mulighed for nye tjenester 
og ny information til gavn for både københavnere og virksomheder. 
Københavns Kommune vil samarbejde med relevante partnere for 
at sikre en åben digital infrastruktur, så København får en åben 
platform for nye innovative løsninger.

Konkret anvendes Nordhavns Energipartnerskab som pilotprojekt for 
offentliggørelse af energiforbrugsdata på bygningsniveau. Fremover 
skal energi- og vandforbrug i Københavns Kommunes bygninger 
fjernaflæses og synliggøres, så kommunen i samarbejde med 
relevante aktører kan optimere og innovere hovedstadens digitale 
infrastruktur.

Fleksibelt forbrug og smart grid
Fremtiden byder på en øget mængde af vedvarende energi i den 
danske energiforsyning. Det kræver et mere fleksibelt forbrug og 
Smart Grid, der sammen kan bidrage til at indpasse mere vedva-
rende energi i systemet. Et Smart Grid skal være bindeleddet mellem 
energiproduktionen og forbrugeren.

Københavns Kommune vil sammen med eksterne aktører være med 
til at undersøge mulighederne for at implementere en ordning, hvor 
københavnere, virksomheder og myndigheder får bedre mulighed 
for at vælge at bruge strøm, når andelen af vedvarende energi i 
energiproduktionen er høj.

Københavns Kommune vil også igangsætte flere initiativer for 
at sikre intelligent opladning af kommunens egne elbiler. For at 
minimere produktionen af fjernvarme på anlæg, der kun producerer 
varme, hvilket blandt andet sker i meget kolde perioder, vil kom-
munen i samarbejde med Københavns Energi undersøge, hvorvidt 
varmesystemet kan blive mere fleksibelt. 

den smarte bygning
Den smarte bygning er et overordnet koncept, der indebærer en ræk-
ke elementer inden for energieffektivitet, fleksibilitet og energisty-
ring. Konceptet vil blive afprøvet på to af kommunens ejendomme, 
inden det vil blive udbredt til forskellige sektorer i København. 

smart CPH2 
I et demonstrationsprojekt skal der på en placering i København 
produceres brint vha. overskydende energi fra vind. Brinten kan f.eks. 
bruges til transportformål, hvilket vil give en meget synlig kobling 
mellem vedvarende energiproduktion og grøn mobilitet i København. 

landstrøm til krydstogtskibe i København
København er et populært mål for krydstogtskibe, som lægger til ved 
kommunens havne. I dag forsynes skibene, når de ligger i havn med 
energi fra deres egne motorer, hvilket betyder støj, luftforurening, et 
højt olieforbrug og dermed CO2-udledning. 

I Nordhavnens Energipartnerskab er der sat fokus på problematikken, 
og her søges at finde en løsning på at forsyne skibene med land-
strøm. Københavns Kommune vil arbejde for at forbedre rammerne 
til forsyning af krydstogtskibene med landsstrøm, hvilket har positiv 
effekt på både lokalmiljøet i form af reduceret luftforurening og på 
den globale CO2-udledning.

i 2025 er KøbenHavn en  

smart by, Hvor der tages Hensyn 

til brugervenligHed samtidig 

med at ressourCeForbruget 

reduCeres
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4  
energiproduKtion

OVERORDNEDE Mål FOR 2025 

//  FjERNVARMEN I KØBENHAVN ER CO2-NEUTRAl.

//  ElpRODUKTIONEN ER BASERET på VIND OG BIOMASSE  

OG OVERSTIGER SAMlET ElFORBRUGET I KØBENHAVN.

//  plAST FRA HUSHOlDNINGER OG VIRKSOMHEDER  

BlIVER UDSORTERET.

//  BIOFORGASNING AF ORGANISK AFFAlD. 

Energiproduktion

Nye initiativer

Kommunen som  
klimavirksomhed

Grøn mobilitet

Energiforbrug
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I 2025 vil produktionen af strøm, varme og køling i København 
primært være baseret på vind, biomasse, geotermi og affald. Målet 
er, at fjernvarmen er CO2-neutral i 2025, og at København er med 
til at etablere vedvarende elproduktion, der samlet overstiger byens 
elforbrug. På den måde får København en unik position nationalt og 
internationalt. Dette har en række klare fordele. 

For det første bliver energiproduktionen baseret på flere forskellige 
vedvarende energikilder, hvilket giver fleksibilitet i energisystemet. 
Københavnernes og københavnske virksomheders energibehov 
varierer over døgnet og over året. En fleksibel energiproduktion giver 
mulighed for at opfylde det varierende energibehov på en måde, 
hvor energiressourcerne bliver udnyttet bedst muligt. Samtidig 
bliver afhængigheden af enkelte energikilder reduceret.

For det andet giver omstillingen mulighed for grønne job. Dels i 
forhold til omstillingen til allerede udviklede energiteknologier, dels 
i forhold til udvikling og demonstration af fremtidens grønne energi-
løsninger i verdens storbyer.

4.1 
Hovedudfordringer

København står i dag og de kommende år over for en række hovedudfor-
dringer i forhold til grøn energiproduktion. Udfordringerne er bl.a. mang-
lende grundlast, liberalisering af affaldssektoren, behov for et fleksibelt 
energisystem samt behov for strategisk energiplanlægning på tværs af 
kommunerne i hovedstadsområdet. Herudover ventes både økonomisk 
vækst og en betydelig befolkningstilvækst i København. 

CO2-neutral fjernvarme kræver, at spidslasten bliver omstillet til 
CO2-neutrale brændsler, og at plasten bliver udsorteret fra affaldet. 
Elforbrug til varmepumper til bl.a. geotermianlæg udleder desuden 
CO2, indtil elproduktionen er omstillet til vedvarende energiproduk-
tion, hvilket ifølge regeringen vil være gennemført i 2035. 

ændringer i energiproduktionen i årene frem

I 2014 forventes det, at kraftvarmeblokken på Svanemølleværket er 
taget ud af drift, og på H.C. Ørstedsværket forventes de to kraftvar-
meblokke at blive taget ud af drift med udgangen af hhv. 2015 og 
2023. Svanemølleværket og H.C. Ørstedsværket vil dog fortsætte 
som spids- og reservelastværker.

Herudover forventes varmeproduktionen fra affaldsforbrænding 
at blive mindre end tidligere pga. bedre sortering og brug af andre 
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figur 10 // Reduktion af CO2-udledning fra energi-
produktion ud af den samlede reduktion og fordelt 
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Frem mod 2015 bliver der endvidere gennemført udviklings- og pilot-
projekter om øget udsortering af plast fra affaldet samt om udnyttelse 
af det organiske affald. Københavns Kommunes Agenda 21-plan for  
2012-2015 ’Grøn hverdag og Livskvalitet’ har en aktivitet vedrørende 
affald, hvor det drejer sig om at øge genanvendelse gennem bedre af-
faldsløsninger, som udvikles og testes sammen med borgerne. 

udVikling i afgifter og priser

Afgiftsstrukturen er et centralt redskab til at understøtte den grønne 
vækst både samfundsøkonomisk og hos forbrugerne. For at staten 
kan fastholde sine indtægter, når afgiftsprovenuet fra fossile brændsler 
falder, bliver der indført en såkaldt forsyningssikkerhedsafgift på 
brændsler til rumvarme, herunder biomasse.

Prisen på biomasse forventes at stige, fordi efterspørgslen stiger, og 
udbuddet falder. Ud over efterspørgslen til energiproduktion forven-
tes transportsektoren også i stigende grad at efterspørge biomasse-
ressourcer i takt med, at de fossile brændstoffer bliver udfaset. 

Den stigende efterspørgsel betyder også, at fokus på biomassens 
bæredygtighed skal skærpes, og at der skal udvikles alternativer til 
biomasse. I København vil især mulighederne for at bruge geotermi 
blive undersøgt nærmere.

strategisk energiplanlægning

Fjernvarmenettet i København hænger sammen med nettet i de 
andre kommuner i hovedstadsregionen, og elnettet er en del af det 
europæiske net. Målet om CO2-neutralitet kræver, at Københavns 
Kommune og de andre kommuner i Hovedstadsområdet har en 
samlet vision for omstilling af energiforsyningen. Derfor samarbejder 
København med en række aktører om strategisk energiplanlægning 
for hovedstadsområdet. Kun gennem samarbejde på tværs af kom-
munerne får København en CO2-neutral energiproduktion i 2025.

behandlingsteknologier. Resultatet er, at der kommer til at mangle 
grundlastkapacitet allerede i 2015. Behovet for ny grundlastkapa-
citet efter 2015 skal derfor vurderes og efterfølgende etableres i 
samarbejde med varmeselskaberne. Den nye grundlastkapacitet 
bliver sandsynligvis bygget på Amager.

Amagerværkets blok 3 og Avedøreværkets blok 1 vil, hvis deres 
levetid bliver forlænget, kunne være i drift frem til 2027-2030, hvor 
anlæggene vil være ca. 35 år. Avedøreværkets blok 2 og Amagervær-
kets blok 1 kan levetidsforlænges og vil sandsynligvis kunne være i 
drift til omkring 2040.

Københavns Kommune vil i den forbindelse fortsat reservere en 
kraftværksgrund	på	Amager	(Kraftværkshalvøen).	Grunden	kan	
enten anvendes til en kraftvarmeblok på kort sigt, hvis der ikke kan 
findes plads på de gamle kraftværker, eller hvis omstilling til bio-
masse på de gamle værker bliver uforholdsmæssig dyr. Alternativt 
reserveres grunden på langt sigt, da det er den eneste tilbagevæ-
rende kraftværksposition til forsyning af København.

fleksibelt energisystem

En stigende mængde vind i energisystemet giver behov for større 
grad af fleksibilitet i den resterende del af energiproduktionen og 
hos forbrugerne. Det er nødvendigt at satse på flere teknologier som 
f.eks. lagring, varmepumper og biomassebaseret kraftvarme, der kan 
tilpasses forbruget. 

I Varmeplan Hovedstaden 2 er det vurderet, at de selskabs- og sam-
fundsøkonomiske betingelser for at bruge varmepumper i større skala 
i hovedstadsregionen næppe vil være til stede frem mod 2025. Hoved-
stadsområdets fjernvarmesystem kan sandsynligvis bidrage bedre til 
energisystemets fleksibilitet gennem øget dynamik på kraftværkerne 
og ved etablering af øget mulighed for varmelagring, så energien kan 
gemmes og bruges, når der er brug for den. Københavns Kommune vil 
undersøge grundlaget for at bruge store varmepumper i fjernvarme-
nettet i større skala for at balancere det samlede energisystem.

liberalisering af affald

I december 2010 blev markedet for import og eksport af erhvervsaf-
fald liberaliseret. Sker det samme for husholdningsaffaldet, vil det få 
store konsekvenser for behandlingen af affald. 

Regeringen fremlægger i 2012 en ny ressourcestrategi og har 
allerede peget på, at Danmark fremover i højere grad skal opfatte 
affald som en ressource, og at genanvendeligt affald skal nyttiggø-
res. Affald er derfor i øjeblikket en usikker faktor – både i forhold til 
mængden af affald til energiproduktion og i forhold til CO2-udledningen 
fra forbrænding af affald.
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4.2 
mål og initiativer i KøBenHavn frem mod 2025

Inden for både el- og varmeproduktionen har Københavns Kom-
mune igennem de seneste år taget de første skridt på vejen mod 
CO2-neutralitet ved at omstille og udvikle energiproduktion til vind, 
biomasse, affald og i mindre skala geotermi og fjernkøling.

Omstillingen til en CO2-neutral hovedstad sker gradvist og gennem 
centrale infrastrukturelle prioriteringer og investeringer inden for ener-
giproduktionen. Derfor igangsætter Københavns Kommune sammen 
med centrale aktører i perioden frem mod 2017 en række hovedindsat-
ser inden for energiproduktionen for at mindske CO2-udledningen. 

Vindmøller

Co2

med en realistisk udbygningstakt af Vindmøller opnår køben-
haVn en årlig Co2-fortrængning på 360.000 ton i 2025.

København har iværksat et ambitiøst vindmølleprojekt, hvor målet 
er, at der i 2025 skal være opstillet over 100 vindmøller. Arbejdet 
omfatter både opstilling af vindmøller inden for og uden for kom-
munegrænsen og både til lands og til vands. Københavns Energi er 
bygherre på vindmøllerne, og Borgerrepræsentationen har besluttet 
at stille lånegaranti for rentable vindmølleprojekter inden for en 
ramme af 5,5 mia. kr. 

Kommunen lægger også stor vægt på lokal forankring og borgerind-
dragelse. Københavns Kommune og Københavns Energi vil derfor 
give københavnerne mulighed for at købe vindmølleandele – i første 
omgang i vindmøllerne i København. Det skal også undersøges, 
hvordan københavnske virksomheder kan få mulighed for at bidrage 
aktivt til udbygningen af vedvarende energi.  
 
økonomi
Københavns Energis anlægsudgift for 360 MW vindmøller anslås at være 
5,5 mia. kr. Borgerrepræsentationens garanti for Københavns Energis 
låntagning til rentable vindmølleprojekter bliver udmøntet i takt med, 
at de enkelte projekter modner.   

mål For 2025 Hovedindsatser 
Frem mod 2025

initiativer til og 
med 2016

initiativer Frem 
mod 2025

der oprettes laug 
til vindmølleande-
le solgt til borgere 
og virksomheder i 
København

der er opstillet 
360 mW  (100 
vindmøller) til 
havs og til lands

vindmøller til 
lands inden  
for kommune-
grænsen

Fire egnede lokali-
teter er udpeget, 
og planproces for 
i alt 7 vindmøller 
på Prøvestenen 
og Kalvebod syd 
ventes afsluttet i 
2012/13

arbejdet med kon-
krete projekter på 
de fire lokaliteter 
fortsætter

vindmøller i  
andre kommuner

Københavns 
energi forhandler 
med lodsejere om 
lokaliteter, og de 
respektive kom-
muner opfordres 
til at begynde 
planlægning af 
områderne

indsatsen 
fortsætter med 
fastlæggelse af 
lokaliteter, kom-
munale lokaliteter, 
kommunale plan-
processer, udvik-
ling og modning af 
projekter m.v.

Kystnære  
havvindmøller

egnede lokali-
teter er fundet 
i øresund, og 
energiaftale 2012-
2020 omfatter i alt 
500 mW kystnære 
havvindmøller. 
afregningsmodel-
len er dog endnu 
ikke er fastlagt

arbejdet  
fortsætter

Partnerskab til 
bud på statslige 
havvindmølle-
projekter

borgerrepræ-
sentationen har 
givet Københavns 
energi mandat til 
at deltage i f.eks. 
joint ventures, 
der kan byde på 
statslige udbud af 
havvindmøller

energiaftale  
2012-2020 fastslår, 
at der frem mod 
2020 udbygges 
med 1.000 mW 
vindkraft; udbud 
2013-2015 med 
forventet drift fra 
2017-2020

Varmeforsyning og biomasse

Co2

den samlede reduktion af Co2-udledningen fra indsatsen  
omkring Varmeforsyning og biomasse er Vurderet til  
395.000 ton pr. år i 2025. 

elproduktionen fra et nyt flisfyret kraftVarmeVærk kan 
reduCere den årlige Co2-udledning med op til 365.000 ton. 
omstilling af spids- og reserVekraft til produktion på  
Co2-neutrale brændsler Vil kunne reduCere Co2-udledningen  
med Ca. 30.000 ton pr. år. omstillingen af de eksisterende 
kraft VarmeVærker til biomasse er en del af københaVns kom-
munes klimaplan 2009 og er derfor regnet med som forud-
sætning i Co2-fremskriVningen.
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I forlængelse af den første klimaplan fra 2009 har København via var-
meselskaberne bl.a. arbejdet på at omstille kraftvarme til biomasse. 
En del af Amagerværket blev i 2010 omstillet til kun at fyre med 
biomasse, og varmeselskaberne forhandler om omstillingen af den 
anden del af Amagerværket samt Avedøreværket.

Det er med Energiaftale 2012-2020 besluttet, at der vil ske en 
ændring af varmeforsyningsloven, så el- og varmeproducenter og 
varmeaftagere kan indgå frivillige aftaler om fordelingen af den 
afgiftsmæssige fordel ved omstilling til biomasse. Her er det vigtigt, 
at forbrugerne også tilgodeses.

Biomasse til el- og varmeproduktion i hovedstaden er i dag hoved-
sageligt træpiller. Københavns Kommune ønsker, at der vedtages 
internationale krav til bæredygtighed for biomasse til energiproduk-
tion i takt med den stigende efterspørgsel. Biomasse vil spille en 
stor rolle i energiproduktionen i hovedstaden mange år frem, men 
Københavns Kommune forventer, at behovet vil aftage i takt med, 
at de store kraftvarmeværker bliver udfaset. Andre energikilder som 
vindkraft og geotermi forventes i højere grad at tage over.

Københavns Kommune anser det desuden for vigtigt, at biomassen anven-
des effektivt og i de anlæg, hvor ressourcen udnyttes bedst.

Der er i dag et geotermisk demonstrationsanlæg ved Amagervær-
ket. Anlægget har været i drift siden 2005, og der er efterhånden 
samlet en række driftserfaringer, der kan bruges ved de fremtidige 
anlæg. Inden for de kommende år skal der tages endelig beslutning 
om geotermiens rolle i energiproduktionen i København, herunder 
Københavns Energis rolle i en eventuel produktion.

Københavns Kommune har et mål om, at varmeforbruget i 2025 er 
reduceret med 20 pct., mens elforbruget er reduceret med 20 pct. 
for handel- og servicevirksomheder og 10 pct. for husholdninger i 
forhold til 2010. Dette nedbringer behovet for energi, hvilket der skal 
tages højde for i den fremtidige planlægning af produktionskapaciteten.

I 2025 skal København forsynes med CO2-neutral fjernvarme, pri-
mært baseret på biomasse, affald og geotermi. Amagerværket og  
Avedøreværket skal omstilles til biomasse, og der skal etableres 
ny biomassefyret kraftvarmekapacitet i København. Den nye 
kraftvarmekapacitet skal imødekomme mangel på grundlastkapa-
citet i København frem mod 2025. Ud over ny kraftvarmekapacitet 
er særligt geotermi, men også store varmepumper og varmelagre 
interessante muligheder. 

Københavns Kommune ønsker, at der bliver etableret et energisy-
stem med flere energikilder, der kan supplere hinanden, så byen får 
en fleksibel el- og varmeforsyning. Det betyder bl.a., at biomassefy-
rede kraftvarmeanlæg i højere grad skal tilpasses energiproduktio-
nen, når det ikke blæser, og vindmøllerne derfor producerer mindre 

energi. Der vil blive set på mulighederne for at reducere behovet for 
spidslast og omstille resten af denne til CO2-neutrale brændsler. 

Fjernkøling
Københavns Energi har i dag etableret fjernkøling til virksomheder 
omkring Kgs. Nytorv og Rådhuspladsen, og har planer om at etablere 
fjernkøling til Københavns Universitet, Rigshospitalet og Panum Instituttet.

Fjernkøling er mere energieffektiv, når den erstatter individuelle kom-
pressorkøleanlæg i virksomhederne. I vintermånederne producerer anlæg-
get køling ved hjælp af havvand, og i sommermånederne sker kølingen ved 
hjælp af damp fra kraftværkerne og med eldrevne kølekompressorer.

Københavns Kommune vurderer løbende energieffektiviteten, økono-
mien og miljøgevinsten ved fjernkøling.

økonomi
Investeringer i el- og varmeproduktion er dels finansieret af ener-
giselskaberne, dels finansieret via fjernvarmetaksterne. Dog kan 
Københavns Kommune vælge at stille lånegaranti til: 
•	 Et	flisfyret	kraftvarmeværk	på	115-350	MW,	hvilket	svarer	til 

en investering på 1,5-4 mia.kr. 
•	 Et	geotermianlæg	(65	MW),	hvilket	svarer	til	en	investering	 

på ca. 1 mia. kr.
•	 Et	varmelager	(kapacitet	200	MW),	hvilket	svarer	til	en	 

investering på 0,2 mia. kr.

i 2025 vil  

energiProduKtionen  

i KøbenHavn være baseret  

På vind, sol, biomasse,  

geotermi og aFFald
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mål For 2025 Hovedindsatser 
Frem mod 2025

initiativer til 
og med 2016

initiativer Frem 
mod 2025

Københavns 
kraftvarmepro-
duktion er omstil-
let til biomasse

der er etableret 
et nyt flisfyret. 
kraftvarmeanlæg

der er etableret 
et geotermian-
læg på mindst 50 
mW og endnu et 
inden 2030

spidslast er 
omstillet til 
Co2-neutrale 
brændsler

biomasse på 
kraftvarmevær-
kerne

Forhandling 
om omstilling 
til biomasse på 
amagerværket og 
avedøreværket

implementering

teknisk og økono-
misk vurdering, 
planlægning 
samt projektering 
af nyt flisfyret 
kraftvarmeværk

etablering af 
flisfyret kraftvar-
meværk

nye varmepro-
duktionsenheder 
i København

beslutnings-
grundlag vedrø-
rende etablering 
af geotermianlæg 
udarbejdes

implementering

der laves en 
samlet beslut-
nings- og tidslinje 
for etablering af 
varmeproduce-
rende ve-anlæg i 
København, herun-
der varmepumper 
og evt. solvarme

implementering

omstilling 
af spids- og 
reservelast til 
produktion på 
Co2-neutrale 
brændsler

udarbejdelse af 
plan for omstil-
ling

implementering 

affald og energiforsyning 

Co2

den samlede Co2-reduktion Vurderes at Være 100.000 ton i 2025 
grundet udsortering af plast.

Affaldsforbrænding vil også fremover være en del af hovedstadens varme-
produktion. De kommende ressource- og affaldsplaner fra både regeringen 
og Københavns Kommune vil sætte rammerne for øget genanvendelse og 
vil formentlig betyde reducerede affaldsmængder til forbrænding.

Der er en nøje sammenhæng mellem initiativer inden for affaldsfor-
brænding og den øvrige fjernvarmeforsyning i Hovedstadsområdet. Det 
gælder både i forhold til forbrændingskapacitet og i relation til sortering 
og genanvendelse samt i relation til nye behandlingsmetoder  
i affaldshåndteringen.

Amagerforbrænding er ved at være nedslidt, og der arbejdes derfor 
på at lave et nyt anlæg, hvor forbrænding bliver suppleret med an-
dre teknologier, der kan øge genanvendelse af plast og produktion af 
biogas. Hvis der tages nye teknologier og løsninger i brug til affalds-
bortskaffelse, vil det kunne give større fleksibilitet i energisystemet.

Når plast i affaldet forbrændes, bidrager det til energiforsyningen, men det 
udleder også CO2, fordi plast er et olieprodukt. Med uændret plastindhold i 
affaldet, forventes CO2-udledningen fra affaldsforbrænding i 2025 at 
udgøre 100.000 ton. Desuden er plast energikrævende at fremstille. 
København skal i højere grad forebygge, udsortere og genanvende 
plast fra husholdninger og erhverv – en indsats Københavns Kommune 
allerede har igangsat i 2011.

økonomi
Indsatser på affaldsområdet er takstfinansieret. Det skønnes, at et 
REnescience-anlæg med en kapacitet på 80.000 ton affald pr. år 
koster 0,8 mia. kr. i anlægsudgifter, mens et biogasanlæg på 50.000 
ton affald pr. år skønnes at koste 120-150 mio. kr. i anlægsudgifter. 

mål For 2025 Hovedind-
satser
Frem mod 
2025

initiativer til og med 2016 initiativer 
Frem mod 
2025

organisk 
affald til bio-
forgasning
 
der er etable-
ret et fuldskala 
renescience- 
eller biogas-
anlæg
 
Plast fra 
husholdninger 
og virksom-
heder bliver 
udsorteret

nyt affalds-
behandlings-
center 

der udarbejdes beslut-
ningsgrundlag vedrørende 
etablering af nyt affaldsbe-
handlingscenter

implemente-
ring

behandling 
af organisk 
affald

vurdering af renescience-
anlæg og andre behand-
lingsteknologier til biofor-
gasning af organisk affald

etablering 
af enten 
renescience 
eller anden 
behandlings-
teknologi, så 
ressourcerne i 
det organiske 
affald kan 
udnyttes

undersøgelse af forskellige 
aspekter vedrørende ind-
samling af organisk affald i 
København

udnyttelse 
af organisk 
affald, hvis 
resultatet er 
positivt

Forebyggelse, 
udsortering 
og genanven-
delse af plast 
i affaldet

etablering af tre nye 
indsamlingsordninger 
for hård plast, metal og 
småt elektronik fra byens 
etageboliger

arbejdet 
fortsætter

afklare metoder til 
forebyggelse, sortering og 
genanvendelse af plast via 
deltagelse i liFe projektet 
Plastic Zero – projektet om 
klimavenligt affald

implemente-
ring
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Københavns Kommune har fokus på, at det skal være mest attrak-
tivt at cykle, gå eller tage den kollektive transport, når man som 
københavner skal rundt i byen. Hvis københavnerne transporterer 
sig med bil, er målet, at så mange som muligt bruger el-, brint-, og 
hydridbiler eller nye drivmidler som biobrændstoffer. Transporten i 
København skal bidrage til, at byen er grønnere, smartere og sun-
dere i 2025, hvor flere cykler, går og bruger kollektiv transport. Nye 
drivmidler og delebilsordninger er ligeledes mere udbredt. 

Københavns Kommunes Agenda 21-plan ’Grøn hverdag og Livskvalitet’ 
har tre transportaktiviteter som alle har til formål at påvirke københav-
nernes adfærd mod mere grøn mobilitet. Blandt andet får københavner-
ne information om og mulighed for at prøve andre transportformer som 
elbiler og delebiler. En anden aktivitet handler om at gøre det lettere at 
være cyklist og få flere op på cyklen.

udbygning af indsatsen
Kommuneplan 2011 indeholder visionen om, at trafikken i København 
skal fordeles med mindst 1/3 af turene på cykel, mindst 1/3 med kollek-
tiv trafik og højest 1/3 med bil. Kommunen styrker løbende cyklisternes 
forhold, ligesom bl.a. udbygning af metroen og optimering af busnettet 
har forbedret den kollektive trafik. Alligevel bliver det en stor udfordring 
at opfylde målene i 2025. Det kræver investeringer i alt fra infrastruktur 
til cykler, el- og hybridbiler og biobrændstoffer til kollektiv transport, 
trafikknudepunkter og intelligent trafikstyring.

Flere forskellige indsatser understøtter udviklingen frem mod en 
grønnere transport, som det også er beskrevet i ’Handlingsplan for 
Grøn Mobilitet’, der er politisk vedtaget i Københavns Kommune i 
2012. Det gælder udbygningen af metroen, suppleret med letbaner 
og prioriterede buslinjer, udbygning af det overordnede sammen-
hængende cykelstinet PLUSnettet og cykelsuperstier, der forbinder 
København og omegnskommunerne, it-styrede signalsystemer, 
større stationsombygninger samt et bedre samspil mellem trans-
portformerne. Desuden skal trafikanter ikke blot opfatte sig som 
bilister, cyklister eller folk, der anvender kollektiv transport – alle er 
det hele, men på forskellige tidspunkter. Derfor vil Københavns Kom-
mune tilbyde trafikanterne den bedst mulige information, så de til 
hver en tid kan træffe et optimalt valg af transportform.

Der er fokus på elbiler i København. Københavns Kommune har et 
mål om, at 85 pct. af kommunens egne personbiler skal køre på el  
eller brint i 2015. Det betyder, at Københavns Kommune skal anskaffe 
over 500 elbiler. For at udbrede infrastrukturen til elbiler i byen er 
der etableret mere end 200 p-pladser inden udgangen af 2012 og 
500 p-pladser til elbiler senest i 2015. Og eventuelt yderligere 500-
1000 elbilpladser, hvis behovet opstår. Initiativerne skal være med til 
at understøtte et marked for brug af nye drivmidler i transportsektoren. 

5 
grøn moBilitet

OVERORDNEDE Mål FOR 2025

// 75 pCT. AF AllE TURE I KØBENHAVN FOREGåR I GANG,  

på CyKEl EllER MED KOllEKTIV TRAFIK.

// 50 pCT. AF TURE TIl ARBEjDE EllER UDDANNElSE  

I KØBENHAVN FOREGåR på CyKEl.

// 20 pCT. FlERE pASSAGERER I KOllEKTIV TRAFIK IFT. 2009.

// DEN KOllEKTIVE TRANSpORT ER CO2-NEUTRAl.

// 20-30 pCT. AF AllE lETTE KØRETØjER BRUGER NyE  

DRIVMIDlER SOM El, BRINT, BIOGAS EllER BIOETHANOl.

// 30-40 pCT. AF AllE TUNGE KØRETØjER BRUGER NyE  

DRIVMIDlER.

74%
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11%
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figur 11 // Reduktion af CO2-udledningen fra grøn mobili-
tet ud af den samlede reduktion og fordelt på indsatser.

8 
andel aF den samlede reduKtion

Fordeling aF reduKtion Fra grøn mobilitet

Cyklernes by

Nye drivmidler

Kollektiv transport

ITS og mobilitets-
planlægning

30%

18%
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Energiproduktion

Nye initiativer

Kommunen som  
klimavirksomhed

Grøn mobilitet

Energiforbrug

1,2 mio.
ton Co2

135.000
ton Co2
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transportbehoV og driVmidler 

Forbedringer af kollektiv trafik, bedre cykelforhold, flere delebiler, 
bedre samspil mellem transportformerne og målrettet information 
skal give bedst mulig mobilitet for de fleste. Men også fremover vil 
der være behov for biler og tunge køretøjer. Da køretøjerne i 2025 
stadig fortrinsvis kører på benzin og diesel, vil transport fortsat være 
årsag til en markant CO2-udledning og lokal luftforurening. Derfor 
er det nødvendigt i videst mulige omfang at omlægge transporten fra 
benzin og diesel til grønnere drivmidler som el, brint og biobrændstoffer. 

Prisen på de fossile drivmidler forventes at stige, mens den forment-
lig vil falde på grønnere drivmidler og de nye lovende teknologier, 
der benytter dem. På den måde kan en investering i grønnere 
drivmidler blive en gevinst på længere sigt – både i form af billigere 
drivmidler til transport og udvikling af nye teknologier.

Behovet for vejtrafik stiller også krav til udvikling og afprøvning af nye 
trafikløsninger, der kan forbedre styringen af trafikken, skabe bedre sam-
menhæng mellem transportformerne og bidrage til ny grøn vækst. 

Med andre ord er transportområdet en stor udfordring, hvis Køben-
havn skal nå målet om at blive CO2-neutral i 2025. Det kommer til at 
kræve nye, store indsatser, der kan skabe mere fleksibel mobilitet, 
mindre trængsel, mindre forurening og bedre sundhed samt bidrage 
til grøn vækst, så København vinder både klimamæssigt og økono-
misk på at tage ansvar for klimaet. 

Co2-udledning uden nye initiatiVer    

målt i 1.000 ton Co2 2010 2025

personbiler 254 229

Varebiler  67 56

lastbiler 25 27

Busser 29 22

Motorcykler 2 1

Vej i alt 377 335

Dieseltog 3 5

Eltog 41 49

bane i alt 44 54

Søfart 42 42

luftfart i alt, indenrigs 15 18

Non road industri 63 51

Non road hus/have 3 3

øvrige i alt 123 114

total 544 503

tabel 1 // CO2-udledning inden for transportsektoren i København i 2010  
og fremskrivning for 2025 uden nye initiativer. Kilde: COWI, 2012.

Derudover arbejder Københavns Kommune med at fremme brugen  
af el- og brintbiler, herunder promovering, information og dialogba-
serede aktiviteter til københavnerne, virksomheder og andre myn-
digheder, ligesom der er samarbejde i Øresundsregionen og omkring 
klimastrategien for hovedstadsregionen på dette område.

Der er en række usikkerheder på transportområdet. Regeringens 
transportstrategi vil give svar på en række spørgsmål, og det må 
forventes, at EU-Kommissionen kommer med direktivforslag, der 
støtter op om deres langsigtede transportstrategi.

I København vil der blive igangsat en række udviklings projekter på 
transportområdet i 2013 og 2014, ligesom regeringens Trængsels-
kommission afleverer sit forslag til en samlet strategi i august 2013. 
De forskellige tiltag og projekter vil blive evalueret i slutningen af 
2015. På baggrund af erfaringerne og evalueringen vil der blive 
foretaget en revision af indsatsen på transportområdet frem til 2025. 
Københavns Kommune vil bidrage aktivt til arbejdet med regerin-
gens trængselsstrategi og er indstillet på at indgå  
i mulige demonstrationsprojekter.

5.1 
Hovedudfordringer

Co2-udledningen fra transport 

Transport er årsag til en stor del af den samlede CO2-udledning  
i både Danmark og i Europa. I 2010 udledte transportsektoren  
i København 544.000 ton CO2, hvilket svarer til 22 pct. af byens 
samlede CO2-udledning. Heraf udgjorde vejtrafikken alene 70 pct.  
af udledningen fra transport.

Den procentvise andel vil formentlig stige i de kommende år, da ud-
ledningen fra de øvrige sektorer vil falde. Samtidig stiger behovet for 
transport. Forventningen er, at København i 2025 har 110.000 flere 
indbyggere, mens 20.000 nye arbejdspladser er kommet til. Flere 
københavnere skaber øget trængsel, øget CO2-udledning og øget 
støj. Desuden er det afgørende for byens liv og vækst, at mobiliteten 
fortsat er høj, og at den sparsomme plads i byens rum bliver udnyt-
tet optimalt. Med andre ord er CO2-udfordringen på transportområ-
det ikke bare stor i dag. Den vil blive større over de næste mange år.
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5.2
mål og initiativer i KøBenHavn frem mod 2025

For at styrke mobiliteten i København bliver der frem mod 2025 
igangsat en lang række indsatser.

Det gælder særligt i forbindelse med at videreudvikle cyklernes by, 
benytte nye drivmidler i transportsektoren, udvikle den kollektive 
transport, implementere intelligent trafikstyring og trafikinformation 
samt gennemføre mobilitetsplanlægning.   

Cyklernes by

Co2 

københaVns mange Cyklister er en Væsentlig grund til, at 
byens Co2-udledning fra trafikken er relatiVt laV i forhold til 
andre storbyer. i dag foregår 35 pCt. af alle ture til arbejde 
og uddannelse på Cykel. hVis halVdelen af alle ture til arbejde 
og uddannelsessted i 2025 foregår på Cykel, Vil det medføre 
en reduktion i Co2-udledningen på 40.000 ton Co2 om året i 
forhold til 2010. 

København er allerede cyklernes by. Cykelkulturen er udbredt, og de 
seneste års initiativer med særlige cykelruter og bredere cykelstier har 
fået københavnerne til at vælge cyklen til. Men potentialet er til mere, 
og nye initiativer er nødvendige for at få endnu flere til at cykle. 

Trængslen på cykelstierne vokser i takt med, at både byens indbyg-
gertal og tilvæksten i arbejdspladser stiger. Derfor er der behov for 
at udvikle og forbedre mulighederne for at bruge cyklen – både i og 
til byen – hvis København også i fremtiden skal være cyklernes by.

Københavns Kommune vil sætte indsatser i gang, der kan udvikle 
cykelforbindelserne og udbrede både almindelige cykler og elcykler 
blandt virksomheder.

økonomi
Københavns Kommune forventer, at det vil koste omkring 560 mio. 
kr. frem mod 2025 at realisere indsatserne for cyklernes by i KBH 
2025 Klimaplanen. Heraf er 520 mio. kr. udgifter til PLUSnettet.

Udover de tiltag, der er knyttet til KBH 2025 Klimaplanen, vil 
Københavns Kommune have udgifter på ca. 1 mia. kr. til at udvikle 
cykelbyen yderligere. 

figur 12 // Forskellige transportmidlers aktuelle CO2-udledning målt i gram CO2 pr. 
personkilometer. Kilde: Metroselskabets Miljørapport, 2010.

gram Co2 Pr. PersonKilometer
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alle Personture Fordelt På transPortmidler

 figur 13 // personture i København fordelt på transportmidler i 2010. Målet for 
2025 er, at bilturene kun må andrage 25pct. Kilde: Københavns Miljøregnskab 2011.

figur 14 // Andel af ture til arbejde, der foregår med cykel i forskellige byer.  
Kilde: Copenhagen Solutions. 
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nye driVmidler i transportsektoren

 
Co2

samlet set bidrager nye driVmidler i transportsektoren med 
en Co2-reduktion på 30.000 ton.

med 20-30 pCt. af alle lette køretøjer der anVender nye driV-
midler kan opnås en Co2-reduktion på omkring 20.000 ton.

med 30-40 pCt. af alle tunge køretøjer der anVender nye driV-
midler kan opnås en Co2-reduktion på omkring 10.000 ton.

Københavns Kommune vil arbejde for at øge brugen af elbiler, 
brintelektriske biler og biler, der bruger biobrændstoffer. København 
skal være kendt som et grønt laboratorium for nye teknologier og 
produkter på transportområdet, hvor de nyeste løsninger og produk-
ter bliver testet i stor skala.

Hovedindsatserne er udviklingsprojekter, infrastruktur, samarbejde 
og rammebetingelser. Arbejdet vil forfølge tre spor:

el-biler: I 2025 vil elbiler være relevante for køretøjer, der kører 
kortere afstande. 96 pct. af alle bilture i Danmark er under 50 km, 
så der er basis for et stort marked for elbiler. En landsdækkende og 
differentieret infrastruktur vil give elbiler mulighed for at dække det 
mere sjældne kørselsbehov til længere køreture.

brintelektriske biler: Forventningen er, at brintelektriske biler vil 
udvikle sig de kommende år, så de på længere sigt kan indgå på mar-
kedsvilkår. København ønsker at være med til at udvikle og demon-
strere teknologien, bl.a. ved at sikre en tilstrækkelig infrastruktur, 
men også ved at afprøve brintteknologier i relation til det samlede 
energisystem. 

biobrændstoffer: Biobrændstoffer som biogas og bioethanol er vel-
egnede til tunge køretøjer som større varebiler, lastbiler og busser, 
da disse tunge køretøjer er både teknisk og økonomisk vanskelige at 
elektrificere. Bioethanol kan i dag indgå i den eksisterende infra-
struktur af tankstationer, da den kan iblandes almindelig benzin op 
til 20 pct.

mål For 2025 Hovedindsatser Frem 
mod 2025

initiativer til og med 
2016

mindst 50 pct. af alle 
ture til arbejde eller 
uddannelse skal foregå 
på cykel

mindst 75 pct. af alle 
ture foregår til fods, 
med cykel eller med 
kollektiv trafik

udvikling af cykelfor-
bindelserne i og til 
København

etablering af Plusnettet, 
der forbinder det over-
ordnede sammenhæn-
gende cykelnet med dele 
af Cykelsuperstinettet og 
det grønne Cykelstinet. 
80 pct. af Plusnettet skal 
have tre baner

udvikling af partnerska-
ber og grøn vækst på 
cykelområdet

etablering af et netværk 
for virksomheder 
og institutioner, der 
arbejder inden for cykel-
området og etablering 
af strukturer internt 
(og eksternt), der kan 
understøtte innovation 
på cykelområdet.

udbredelse af brug af 
elcykler til længere ture 
i københavnsområdet

analyse af behovet for 
infrastruktur til elcykler. 
samarbejde med 
300-600 virksomheder 
i København om forsøg 
med udlån af elcykler, 
der kan promovere 
den og informere om 
dens muligheder som 
transportmiddel

udvikling af koncept om 
forbedrede cykelforhold, 
der kan promovere cyk-
ling på arbejdspladser

udvikling og implemen-
tering af et koncept, så 
virksomheder nemt kan 
engagere sig i arbejdet 
med at få medarbejdere 
til i højere grad at bruge 
cyklen til/fra arbejde og 
som transportmiddel i 
arbejdstiden, herunder 
kontakt og samarbejde 
med 600-1.000 virksom-
heder.
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økonomi
Elbiler, brintelektriske biler og biobrændstoffer forventes at blive 
betydeligt billigere de kommende årtier. Da fossile brændstoffer 
samtidig forventes at stige i pris, bliver de samlede omkostninger 
ved at anvende nye drivmidler i stedet for benzin og diesel betydeligt 
mindre. Nogle af de nye drivmidler kan endda vise sig at blive bil-
ligere end de konventionelle. 

Energistyrelsen har i foråret 2012 opdateret sin analyse om alterna-
tive drivmidler. Ifølge den nye rapport vil elbiler og biler drevet af 
biogas omkostningsmæssigt ligge på niveau med benzin- og diesel-
biler allerede i 2020 - også uden de nuværende tilskud og afgiftsfri-
tagelser. I 2030 forventes det, at elbiler og biler drevet af biogas vil 
være billigere end konventionelle biler både ift. indkøb og drift. 

Omkostningsmæssigt forventes brintelektriske biler frem mod 2030 
ikke at blive så konkurrencedygtige som andre af de nye drivmidler. 
De brintelektriske biler har til gengæld en række andre fordele, som 
længere rækkevidde og hurtigere tankning. Derudover kan udviklingen 
af de brændselsceller, som anvendes i de brintelektriske biler være 
vigtig for andre dele af transportsektoren samt energiforsyningen. 
 

kollektiV transport

Co2

i forhold til busser skal tiltagene sikre en Co2-reduktion på 
30.000 ton i 2025.

uden nye tiltag Vil Co2-udledningen fra s-tog og metro – ifølge 
fremskriVningerne – Være på 49.000 ton Co2 i 2025. Co2-udled-
ningen Vil falde mod nul efter 2030, efterhånden som VedVa-
rende energi Vinder større indpas i energiforsyningen.

Den kollektive transport er meget synlig i det københavnske bybillede, 
og der er omkring 750.000 daglige brugere af bus, metro eller S-tog. 
Københavns Kommune vil derfor via udvikling af busnettet og via 
anlægsprojekter forbedre sammenhængen i den kollektive trafik, så 
den samlet set bliver mere attraktiv at bruge. Busnettet skal tilpasses 
den fortløbende udvikling af metro- og S-togssystemet, og fremkom-
melighedsprojekter og forbedring af trafikknudepunkter skal sikre, at 
busserne let og hurtigt kommer gennem byen. Målet er, at endnu flere 
bruger den kollektive transport, og at den kollektive bustransport er 
CO2-neutral i 2025. Denne omstilling bidrager også til mindre støj og 
bedre luft. Erfaringerne fra bl.a. Sverige, Norge og Tyskland viser, at 
det er teknologisk muligt og økonomisk overkommeligt at omstille den 

mål For 2025 Hovedindsatser 
Frem mod 2025

initiativer til og med 2016

20-30 pct. af de lette 
køretøjer (under 3,5 
tons) kører på el, 
biogas, bioethanol 
eller brint i 2025

der er oprettet 
500-1.000 offent-
ligt tilgængelige 
ladestandere og 5.000 
ladestandere til el- og 
hybridbiler, der kun er 
delvist offentlige

der er oprettet 5-10 
tankstationer til 
brintelektriske biler i 
takt med udviklingen 
af markedet

30-40 pct. af de tunge 
køretøjer i København 
dækkes af  biobrænd-
stoffer

mindst 10 pct. af de 
private virksomheders 
kørsel med varebiler 
og tunge køretøjer i 
2025 dækkes af nye 
drivmidler

udviklingspro-
jekter

medvirke til at forbedre rammerne 
for el- og brintelektriske biler 
gennem byplanlægningen og nye 
byudviklingsområder

sætte tre-fem demonstrationspro-
jekter i gang med fokus på brug af 
biogas og bioethanol

etablere samarbejde med virksom-
heder og forskningsinstitutioner 
for at stimulere markedet for 
biobrændstoffer. bl.a. gennem 
udviklingsprojekter med fokus 
på omlægning af større flåder af 
køretøjer i virksomheder

infrastruktur arbejde aktivt for at opstille flere 
ladestandere og brinttankstatio-
ner. i lyset af energiforliget samar-
bejde med staten om en national 
handlingsplan for udrulning af en 
intelligent infrastruktur

etablere en sikker forsynings- og 
infrastruktur til biobrændstoffer. 
bl.a. gennem opbygning af et 
produktions- og distributionssystem 
i samarbejde med relevante aktører

samarbejde med energiselska-
berne om brug af naturgasnettet 
til distribution af biogas

arbejde for etablering af et certifi-
ceringssystem for grøn gas

samarbejde styrke samarbejdet med erhvervsli-
vet og andre offentlige myndighe-
der, herunder finde incitamenter, 
der fremmer erhvervslivets indkøb 
af elektriske biler – og gøre Køben-
havn kendt som byen med verdens 
grønneste taxier og delebiler

Forsøg og kampagner der kan lade 
københavnere og virksomheder te-
ste og afprøve elbiler, delebiler og 
brintelektriske biler. tiltagene skal 
ske i samarbejde med producenter 
og underleverandører af køretøjer, 
komponenter og drivmidler

rammebetin-
gelser

arbejde for, at de statslige rammebe-
tingelser sikrer en langsigtet afgifts-
struktur, der belønner grønne biler og 
strammer miljøzonereglerne

arbejde for at der kan tilbydes sær-
lige vilkår for parkering af biler, 
der anvender nye drivmidler
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intelligent trafikstyring 

Co2

forVentningen er, at optimering af signalanlæg, trafik-
ledelsesCenteret og eCo-driVing samlet kan bidrage med en 
reduktion på omkring 25.000 ton Co2.

Den teknologiske udvikling sker med stor fart i disse år og skaber nye 
muligheder for trafikplanlægning og trafikledelse. Københavns Kom-
mune vil forsøge at skabe forudsætningerne for øget trafikstyring. 
Indsatsen vil blandt andet ske gennem planlægning og implemente-
ring af en indgået leverandøraftale om byens trafiksignaler. Aftalen 
skal sikre pålidelig drift, vedligehold og udvikling af byens trafiksig-
naler fra 1. januar 2012 og 8-10 år frem.

Københavns Kommune vil sætte forskellige tiltag i værk, der kan 
forbedre trafikafviklingen og nedsætte CO2-udledningen. Det gælder 
bl.a. en trafikledelsesplan, der skal skabe overblik over, hvor i byen vi 
kan opnå de største reduktioner i CO2-udledningen ved at optimere 
trafikafviklingen for cykler, busser og biler.

Kommunen vil monitorere data over rejsetider og etablere et egent-
ligt trafikledelsessystem, der kan forebygge forudsete forstyrrelser 
af trafikken som vejarbejde og omdirigere ved uventede forstyrrelser 
som ulykker mm.

Dertil kommer, at Københavns Kommune vil understøtte ECO-driving, 
der allerede er udbredt blandt busentreprenører, som bl.a. benytter så-
kaldt ECO-overvågning. Samtidig vil Københavns Kommune forsøge at 
støtte og udvikle forskellige pilotprojekter uden for kommunens regi. 
 
økonomi
Kommunens samlede investering inden for intelligent trafikstyring 
og trafikledelse forventes at blive ca. 300 mio. kr. for perioden 2013-
2025. Dette omfatter ikke etablering af trafikledelsessystem.

kollektive transport til biogas og bio-brændstoffer samt el og hybrid-
busser. Københavns Kommune vil gennem miljøkrav og forsøg vise, 
hvordan en grøn omstilling kan ske i den kollektive transport. Metro 
og S-tog kører allerede på el. Det betyder, at de bliver CO2-neutrale, 
efterhånden som hele energiforsyningen bliver omstillet til vedvarende 
energi. Københavns Kommune vil løbende være i dialog med DSB S-tog 
og Metroselskabet for at sikre, at S-tog og metro bliver mere ressour-
ceeffektive og bidrager til at nedsætte det samlede elforbrug.

økonomi
De årlige omkostninger for busdriften i og gennem Københavns 
Kommune er i dag 930 mio. kr. Heraf yder Københavns Kommune 
400 mio. kr. Det er vurderet, at kommunen skal afsætte omkring 290 
mio. kr. til bl.a. at gennemføre demonstrationsprojekter og forbedre 
infrastrukturen, så den kollektiv transport bliver CO2-neutral frem til 
2025. 

mål For 2025 Hovedindsatser 
Frem mod 2025

initiativer til og med 2016

den kollektive 
transport er  
Co2-neutral
 
20 pct. flere 
passagerer i den 
kollektive trafik i 
forhold til 2009

drivmidler gennemføre forsøg med el som 
drivmiddel i store busser

udbrede brugen af biobrændsler  
i busser gennem driftsforsøg  
sammen med movia

infrastruktur Fortsat forbedring af det kollektive 
transportsystem gennem imple-
mentering af bynet 2018

indsatsen fortsætter frem mod 
2025 og vil ligeledes forbedre
forhold ved trafikknudepunkter 
samt indebære tiltag for fremkom-
melighed, busplantilpasning og 
trafikinformation

metro og s-tog effektiv brug af energien i metro 
og s-tog
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mobilitetsplanlægning

Investeringerne i kollektiv trafik, cykelstier og teknologier for nye kø-
retøjer vil gøre de CO2-neutrale transportformer mere attraktive. Det 
er dog nødvendigt at udbrede og understøtte brugen af disse gennem 
information, kampagner og direkte påvirkning af trafikanterne. Mobi-
litetsplanlægning skal sikre en målrettet og tværgående påvirkning af 
transportadfærd på tværs af de andre indsatser på transportområdet. 
Desuden skal mobilitetsplanlægningen understøtte udbredelse af 
alternative bilformer som delebiler og samkørsel.

Mobilitetsplanlægning handler om at påvirke efterspørgslen efter 
grøn transport og om at få målgrupperne til at vælge grønnere 
transportformer. Målene tager udgangspunkt i virksomheder, lokal-
områder og målgrupper som eksempelvis tilflyttere. 

økonomi
Den samlede investering til mobilitetsprogram og langsigtet hold-
ningspåvirkning forventes frem til 2025 at være 50 mio. kr.  

mål For 2025 Hovedindsatser Frem 
mod 2025

initiativer til og med 
2016

10 pct. af medarbej-
derne i virksomheder 
med transportplan har 
ændret transportvaner i 
forhold til før, transport-
planen blev gennemført

10 pct. af alle, der flytter 
inden for kommune-
grænsen, ændrer adfærd

75 pct. af tilflyttere til 
København vælger grøn 
transport

Højst 15 pct. af skole-
børn i København bliver 
kørt til og fra skole i bil

25 pct. af turistbus-
selskaber, som kører 
i København, bruger 
ruteoptimering, ingen 
tomgang, eCo-kørsel mv.

den almindelige hold-
ning til valg af transport 
i byen har ændret sig, 
så grønne transportfor-
mer opfattes som det 
naturlige valg

etablering af mobilitets-
program. Programmet 
skal synliggøre de 
grønne transport-
muligheder over for 
forskellige målgrupper 
og bidrage til at ændre 
deres transportadfærd

etablere erhvervs-
netværk og hjælpe 
virksomheder med at 
lave transportplaner

samarbejde med lokale 
kræfter om direkte til-
bud og information til 
borgerne om transport-
muligheder

direkte påvirkning af 
målgrupper som f.eks. 
tilflyttere, turister, sko-
lestartsfamilier m.fl.

langsigtet holdningspå-
virkning, der skal gøre 
det naturligt at vælge de 
grønne transportformer. 
Københavns Kommune 
vil gennemføre indsat-
sen i samarbejde med 
andre myndigheder og 
forskere

mål For 2025 Hovedindsatser Frem 
mod 2025

initiativer til og med 
2016

alle trafikanter (bus, 
tog, bil, cykel, fodgæn-
ger) har adgang til 
realtidsinformation om 
deres rejse

bussernes rejsetid er 
reduceret med 10 pct. 
og busserne regularitet 
er forbedret med 20 pct. 
i fht. 2011

brændstofforbruget for 
lastbiler er reduceret 
med 10 pct. ift. 2011 på 
grund af færre stop og 
accelerationer

Plan for trafikledelse skabe overblik over mu-
ligheder for Co2-reduk-
tioner ved optimering af 
trafikken

monitorering af trafik-
ledelse

sikre troværdige data 
for trafikken ved hjælp 
af f.eks. bluetooth-
enheder, der i dag 
findes i ca. 20 pct. af alle 
motorkøretøjer

optimering af signal-
anlæg

samordninger af sig-
naler, der kan forbedre 
bussernes muligheder 
for at komme frem, 
tilpasse signaler til 
trafikken, så den afvikles 
mere glidende (adaptiv 
styring) samt en mere 
glidende afvikling af 
tung trafik

etablering af et system 
til fælles trafikledelse 
og trafikinformation

udarbejdelse af koncept 
for strategisk trafikledelse 
i København. relevante 
aktører som vejdirektora-
tet inddrages

eCo-driving gennemføre kurser, som 
uddanner chaufførerne 
i, hvordan den rigtige 
kørsel kan spare op til 
10 pct. af brændstof-
forbruget

automatisk hastig-
hedstilpasning – bl.a. 
elektronisk skiltning
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Energiproduktion

Nye initiativer

Kommunen som  
klimavirksomhed

Grøn mobilitet

Energiforbrug

1,2 mio.
ton Co2

20.000
ton Co2

Københavns Kommune går forrest for klimaet, og der er betydelige 
gevinster ved at mindske energiforbruget og udvikle kommunen som 
klimavirksomhed. Med indsatserne vil Københavns Kommune de-
monstrere, at det er muligt at flytte grænserne for CO2-reduktioner 
og energioptimering.

I 2025 har Københavns Kommune nedsat energiforbruget til byg-
ningsdrift og gadebelysning markant. Og alle kommunale køretøjer 
drives på enten el, brint eller andre nye drivmidler. 

6 
KøBenHavns Kommune som KlimavirKsomHed 

OVERORDNEDE Mål FOR 2025

// ENERGIFORBRUGET I KOMMUNAlE ByGNINGER  

ER REDUCERET MED 40 pCT. IFT. 2010. 

// KOMMUNAlT NyByGGERI OpFØRES INDTIl 2015  

EFTER KRAVENE TIl lAVENERGIKlASSE 2015 OG  

INDTIl 2020 EFTER ByGNINGSKlASSE 2020.

// AllE KØBENHAVNS KOMMUNES KØRETØjER KØRER  

på El, BRINT EllER BIOBRæNDSTOFFER.

// ENERGIFORBRUGET TIl GADEBElySNINGEN I KØBENHAVN 

ER HAlVERET IFT. 2010.

// DER ER I AlT ETABlERET 60.000 M2 SOlCEllER på  

KOMMUNAlT NyByGGERI OG på EKSISTERENDE  

KOMMUNAlE ByGNINGER. 

74%

2%

11%

7%
6%

50%

37%

13%

Bygninger

Gadebelysning

Transport

andel aF den samlede 
reduKtion

Fordeling aF reduKtion Fra KøbenHavns Kommune  
som KlimavirKsomHed

figur 15 // Reduktion af CO2-udledning fra Københavns Kommune som 
virksomhed ud af den samlede reduktion og fordelt på indsatser.
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Styring af energiforbrug og energirigtig drift rummer et stort poten-
tiale for energibesparelser og er en forudsætning for at få det fulde 
udbytte af de store investeringer, kommunen vil foretage i energire-
novering og lavenergibyggeri. Derfor skal energistyring og energirigtig 
drift være en permanent og integreret del af driften af de kommunale 
bygninger. Den eksisterende energisparepulje, som støtter tiltag fore-
slået af brugere og driftspersonale, bliver ligeledes videreført. 

Arbejdet med energistyring betyder, at der skal opbygges ekspertise, 
og der skal etableres en organisation, der vurderer energiforbrugets 
udvikling og sikrer, at der foretages driftsjusteringer og andre forbed-
ringer på baggrund af de indsamlede data.

energieffektivt byggeri
Københavns Kommunes eksisterende bygninger og nybyggeri har et 
stort potentiale for at reducere energiforbruget. Alle energibesparen-
de tiltag med en tilbagebetalingstid på under 10 år fra energimærk-
ningen af de kommunale bygninger gennemføres allerede nu. Den 
hidtidige indsats for at gennemføre alle rentable energibesparelser 
bliver videreført. 

På grund af den voksende befolkning i København vil der blive opført 
meget nybyggeri i de kommende år. Kommunalt nybyggeri opføres 
som klimatilpasset lavenergibyggeri på forkant med udviklingen i 
bygningsreglementets krav – dvs. lavenergiklasse 2015 allerede i 
dag og bygningsklasse 2020 fra 2015. Indsatsen kan bidrage til at 
udbrede lavenergibyggeri generelt. 

Det er vigtigt at gennemføre de langsigtede investeringer i klimare-
novering, som sammen med anden renovering sikrer de nødvendige 
energibesparelser og forbereder bygningerne til fremtidens klimafor-
andringer. På den måde bliver de samlede udgifter mindre, hvilket 
gør det muligt også at sikre forbedringer på områder som indeklima 
m.m. Tilsvarende skal der gennemføres en indsats for at reducere 
energiforbruget i de mange private lejemål kommunen benytter. 

Københavns Kommune kan kun realisere det fulde potentiale for 
energibesparelser inden 2025, hvis hovedparten af den kommunale 
bygningsmasse bliver renoveret i perioden. 

solceller på kommunens ejendomme
Solcelleteknologien skal også bidrage til omstillingen. Københavns 
Kommune ønsker at fremme væksten inden for solcellebranchen, der 
udvikler sig hastigt i disse år på grund af kraftige prisfald. Derfor vil 
kommunen gå foran og installere 30.000 m2 solceller på hhv. nybyg-
geri og eksisterende byggeri – dvs. 60.000 m2 i alt.

Kommunen vil stille ambitiøse miljø- og klimakrav til egen drift og til 
leverandører. Kommunens store indkøbsvolumen bliver brugt aktivt 
til at bevæge markedet i en klimavenlig retning. Kommunen som 
bygherre og som ejendomsejer vil blive brugt til at samle erfaringer 
om bl.a. byggeprocesser, løsninger til energirenovering, klimatilpas-
set nybyggeri og brugernes adfærd. 

Derudover vil Københavns Kommune samarbejde med videninstitu-
tioner samt private og offentlige aktører om at skabe og formidle ny 
viden. Samarbejdet skal sikre grøn vækst gennem udvikling af ny tek-
nologi, ydelser og kompetencer på miljø- og klimaområdet. Gennem 
kommunikation, undervisning og adfærdskampagner vil kommunen 
også inspirere sine 45.000 ansatte til at handle klimavenligt. 

fakta om københaVns kommune som klimaVirksomhed

•	 Københavns	Kommune	udledte	i	2010	110.000	ton	Co2.
•	 driften	af	Københavns	Kommune	gav	i	2010	anledning	til	4	pCt.	 

af københaVns samlede Co2-udledning.
•	 Københavns	Kommune	ejer	Ca.	6	pCt.	af	det	samlede	etage-

areal i københaVn, hVilket udgør Ca. 2,2 mio. m2.

6.1 
mål og initiativer i KøBenHavn frem mod 2025

energiforbrug i kommunens bygninger

Driften af kommunens bygninger står for langt størstedelen af 
energiforbruget og dermed CO2-udledningen fra Københavns Kom-
mune som virksomhed. Det er et særdeles ambitiøst mål at reducere 
energiforbruget i bygningerne med 40 pct. frem mod 2025, hvilket 
kræver en fokuseret indsats for dels opgradering af bygningsmassen, 
dels brugen af dem. 

Forbrugskortlægning og energistyring
Det er nødvendigt at have et overblik over energiforbruget i de enkelte 
bygninger, for at kunne målrette indsatsen og for at kunne måle effekten 
af indsatsen. Der er derfor behov for valide og opdaterede oplysninger 
om energiforbrugets størrelse, sammensætning og udvikling.

Energiforbruget i Københavns Kommune er allerede kortlagt. I de 
kommende år skal der ske en forbedring af datagrundlaget, der skal 
baseres på data fra fjernaflæste målere, der etableres på kommunens 
bygninger. Det forbedrede datagrundlag giver mulighed for i højere 
grad at optimere driften. Desuden etablerer kommunen systemer til 
at indsamle energiforbrug på alle adresser og anlæg som kommunen 
benytter og driver.
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transport

Københavns Kommune besluttede allerede i 2009, at alle nyindkøbte 
kommunale personbiler fra 2011 skulle være el- eller brintkøretøjer. 
Samtidig satte kommunen et mål om, at 85 pct. af kommunens flåde af 
personbiler i 2015 skulle bestå af el- og brintkøretøjer. Målet gælder stadig 
og er samtidig udvidet til, at alle personbiler i 2025 drives af el eller 
brint.

Hvis kommunen skal nå målene og derved minimere CO2-udlednin-
gen fra transporten, er det nødvendigt med en udskiftningsplan for 
personbiler. Udskiftningsplanen skal sikre, at køretøjernes levetid 
ikke overstiger en alder, hvor driftsudgifterne til vedligehold bliver 
uforholdsmæssigt store. 

For at sikre den bedst mulige drift af vognparken ønsker Københavns 
Kommune at etablere en Fleet Management løsning og installere et 
GPS-system i samtlige af kommunens køretøjer. Forventningen er, at 
dette kan nedbringe vognparkens størrelse med ca. 1/4 pga. en højere 
udnyttelsesgrad af bilerne. Samtidig skal data fra GPS-systemet danne 
grundlag for udbygningen af infrastruktur for ladestandere til kommu-
nens køretøjer. En infrastruktur for Københavns Kommunes køretøjer 
er nødvendig, da planen er, at kommunen vil skifte til el- og brintbiler, 
inden infrastrukturen for ladestandere er fuldt udbygget i byen. 

Københavns Kommune skal på kort sigt have opbygget en infrastruktur 
af ladestandere til egne køretøjer. Ladestanderne skal placeres strate-
gisk og forberedes til, at elbilerne kan oplades intelligent. 

Kommunen undersøger muligheden for at benytte nye drivmidler til 
køretøjer over 3.500 kg. Det sker gennem en pilot- og demonstrations-
fase, der har til formål at sikre erfaringer med at bruge forskellige 
brændstofteknologier alt efter køretøj og kørselsbehov. Erfaringerne 
skal danne grundlag for, at hele kommunens flåde af større køretøjer 
bruger nye drivmidler. Kommunen stiller samtidig krav om brug af 
grønne drivmidler i alle nye kontrakter om kørselsopgaver.

mål For 2025 Hovedindsatser 
Frem mod 2025

initiativer til og med 2016

energiforbruget i kom-
munale bygninger er 
reduceret med 40 pct. 
ift 2010 

Kommunalt nybyggeri 
opføres indtil 2015 efter 
kravene til lavenergi-
klasse 2015 og indtil 
2020 efter bygnings-
klasse 2020

der er etableret 30.000 
m2 solceller på hhv. 
eksisterende kom-
munale bygninger og på 
kommunalt nybyggeri

systematisk for-
brugskortlægning, 
registrering af 
energiforbrug samt  
energistyring og 
klimarigtig drift

etablere fjernaflæste energi-
forbrugsmålere og etablering 
af systemer til indsamling af 
energiforbrug og energistyring

etablere organisation til vur-
dering af forbrugets udvikling

afrapportere om energifor-
bruget med anbefalinger 
om større investeringer og 
strategiske prioriteringer til 
koncernledelsen

energieffektivt 
byggeri

implementere alle energibe-
sparelser med kort tilbagebe-
talingstid

langsigtede energibesparel-
ser og klimatilpasning indgår 
ved alle større renoveringer 
og ombygninger

Kommunen opfører lavener-
gibyggeri og klimatilpasset 
byggeri

energikrav til private lejemål 
og andre ikke kommunale 
ejendomme anvendt til kom-
munale formål

revision af kommunens ret-
ningslinjer for miljø i byggeri 
og anlæg

Fortsætte energisparepulje

Fyrtårnsprojekter opførsel af pilotprojekter for 
klimarenovering og klimatil-
passet lavenergi-nybyggeri

solceller på 
kommunens 
ejendomme

Kortlægge solcellepotentiale

etablere solcelleanlæg
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KøbenHavns Kommune  

går Forrest For Klimaet og 

For grøn væKst

skal der være fokus på implementering og følge op på de aftaler, 
kommunen har indgået og fremover vil indgå. 

mål For 2025 Hovedindsatser Frem 
mod 2025

initiativer til og med 
2016

Klima- og miljøkrav på 
flere områder inden for 
indkøb end i dag (2012)

implementering af 
indkøbsstrategier 

Fokus på transport, energi-
forbrugende produkter og 
bygge- og anlægsområdet

nye metoder til afvikling 
af udbud

Fokus på implementering 
og opfølgning på aftaler

adfærd og uddannelse

Medarbejderne i Københavns Kommune spiller en stor rolle, når det 
gælder om at skabe en kultur, hvor klima og miljø er i fokus i hverda-
gen. Derfor vil kommunen stimulere medarbejdernes klimaadfærd og 
undervise kommunens driftspersonale inden for indkøb, transport og 
energirigtig drift og forbrug. 

Udviklingen af undervisningsforløb og kurser vil ske i tæt samar-
bejde med kommunens forvaltninger og ansatte. Både nuværende 
medarbejdere og nyansatte vil blive undervist i god klimaadfærd, så 

mål 2025 Hovedindsatser 
Frem mod 2025

initiativer til og med 2016

alle Københavns Kom-
munes køretøjer kører 
på nye drivmidler som 
el, brint eller biobrænd-
stoffer

alle eksterne kørsels-
opgaver for Køben-
havns Kommune sker 
uden brug af fossile 
drivmidler

omstilling af vogn-
parken af til el- og 
brint

udvikling og implemente-
ring af udskiftningsplan

implementering af manage-
mentsystem

opbygning af infrastruktur 
af ladestandere til kom-
munens egne køretøjer

nye drivmidler  
i køretøjer over 
3.500 kg.

etablering af pilot- og 
demon  strationsprojekter for 
brændstofteknologier til tunge 
køretøjer

Krav til eksterne 
leverandører om, at 
alle kørselsopgaver 
for Københavns 
Kommune skal ske 
på el, brint eller 
biobrændstoffer

Fastsættelse af krav i forbin-
delse udbud  

indkøb

Københavns Kommune stiller miljøkrav i fælles indkøbsaftaler.  
Indkøbsstrategien for 2011-2014 sætter rammerne for, hvordan  
Københavns Kommune konkret vil arbejde videre med at fremme 
grøn vækst og klima gennem indkøb. 

Grøn vækst skal fremover i endnu højere grad være en dimension 
i kommunens indkøb – både når det gælder kvalitet, miljø og 
økonomi. Københavns Kommunes indkøb skal i højere grad fokusere 
på indsatser, hvor reduktion af CO2-udledning og grøn vækst er en 
direkte følge af kommunens indkøb. Indsatserne bliver koncentreret 
inden for transport, energiforbrugende produkter og bygge- og 
anlægsområdet. 

Samtidig vil kommunen arbejde på at udvikle nye metoder til at 
afvikle udbud, f.eks. totalomkostninger og funktionsudbud. Endelig 
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eFter 2025  

Forventes indsatsen På  

Kommunens bygninger at give 

en årlig driFtsbesParelse  

På omKring 125 mio. Kr.

indsatserne bliver forankret bredt i Københavns Kommune.  

mål For 2025 Hovedindsatser Frem 
mod 2025

initiativer til og med 
2016

medarbejdere er i 
relevant omfang uddan-
net i klimavenlig adfærd 
og opgaveløsning samt 
energirigtig drift

alle nyansatte i kom-
munen er introduceret 
til kommunens Co2-mål 
samt klimavenlige vaner 
og arbejdsrutiner

adfærdskampagner og 
uddannelse

Kurser i klimavenlig 
adfærd og opgaveløs-
ning samt energirigtig 
drift fra 2012 og frem 
til 2025

nyansatte bliver intro-
duceret til kommunens 
Co2-mål og klimavaner 
fra 2013 og frem til 2025

gadebelysning

En del af Københavns Kommunes CO2-udledning stammer fra 
belysning af gader og veje. Københavns Kommune har fremlagt en 
plan for udskiftning af gadebelysningen i kommunen. Planen er 
blevet iværksat i 2011 og har til formål at nedbringe elforbruget til 
gadebelysning.

mål For 2025 Hovedindsatser Frem 
mod 2025

initiativer til og med 
2016

Halvering af elforbruget 
til gadebelysning ift. 
2010

udskiftning af gadebe-
lysning

i perioden 2011-2014 
foretager kommunen 
den lovpligtige udskift-
ning af omkring 11.000 
kviksølvarmaturer

Fra 2013 eller 2014 
foretager kommunen 
den øvrige udskiftning 
af ca. 20.000 lysrørs- og 
natriumarmaturer. 
Forventningen er, at 
udskiftningen vil ske 
over 3-4 år

byen som laboratorium

Københavns Kommune vil indgå et varigt samarbejde med videninsti-
tutioner i hovedstadsområdet om forskning, udvikling og undervisning 
inden for klima og grøn vækst. En del af samarbejdet vil bl.a. være at 
tilknytte erhvervs-PhD’er til aktiviteterne på centrale områder.

I samarbejde med eksterne parter vil kommunen lave større samlede 
bygge- og anlægsprojekter, der skal være spydspidsprojekter og fun-
gere som laboratorium og udstillingsvindue for fremtidens løsninger. 
Løsningerne bliver udviklet i samarbejde med eksterne parter inden 
for afgrænsede områder med særligt potentiale og udviklingsbehov, 
bl.a. nye løsninger inden for energirenovering, lavenergibyggeri og 
klimatilpasning. 

økonomi  
Den samlede kommunale udgift som klimavirksomhed er i størrel-
sesordenen 1 mia. kr. frem til 2025, når energibesparelser og andre 
reducerede driftsudgifter er trukket fra. 

De to væsentlige poster er klimarenovering og klimatilpasning af 
kommunens ejendomme og udskiftning af gadebelysningen. Udgiften 
til klimarenovering og -tilpasning vil frem til 2025 i alt være ca. 1,4 
mia. kr., hvilket giver en driftsbesparelse på i alt ca. 0,6 mia. kr. i 
perioden. Efter 2025 forventes indsatsen på kommunens bygninger 
at give en årlig besparelse på omkring 125 mio. kr. Udskiftning i 
forbindelse med gadebelysning på LED koster i alt ca. 270 mio. kr., 
og giver en samlet besparelse på elregningen i perioden på ca. 140 
mio. kr. 
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Først og fremmest skyldes det, at prisen på konventionelle energi-
kilder som kul, olie og gas forventes at stige fremover. Det gør grøn 
omstilling til en god investering set i lyset af, hvad den alternative 
omkostning ville være, hvis København fortsat fik dækket hovedpar-
ten af energibehovet fra fossile brændsler. Derudover har reduktion 
af drivhusgasudledninger generelt en bedre samfundsøkonomi i en 
by som København end i landet som helhed. Det skyldes, at mange 
klimatiltag også bidrager til at øge københavnernes sundhed og 
livskvalitet ved at reducere trængsel, støj og partikelforurening. 
Disse fordele er langt større i en by som København, hvor tiltagene 
har effekt på mange mennesker på én gang sammenlignet med 
andre byer i landet.  

Omkostningerne er endvidere holdt nede ved at bruge følgende 
principper i udarbejdelsen af KBH 2025 Klimaplanen:  
•	 Omstillingen	foregår	gradvist	og	over	lang	tid.	Det	betyder,	at	

eksisterende køretøjer og anlæg ikke bliver udskiftet, før de 
er udtjente, og at bygninger ikke bliver renoveret, før det er 
nødvendigt. Omvendt er det også centralt, at omstillingen går i 
gang nu, da en række af de værker, der indgår i energiforsyningen 
i København, er nedslidte og skal erstattes af ny kapacitet i de 
nærmeste år.

•	 Initiativer	med	god	økonomi	bliver	sat	i	gang	hurtigst	muligt,	
herunder energibesparelser og investeringer i vindmøller.

•	 Omlægningen	til	grøn	transport,	som	er	relativt	omkostnings-
tung, bliver i de fleste tilfælde indledt med udviklingsprojekter. 
Derefter bliver de nye teknologier ganske langsomt indfaset. 

•	 Initiativerne	tjener	i	videst	muligt	omfang	flere	formål	på	samme	
tid og har ikke kun CO2-reduktion for øje.

Der er betydelig usikkerhed om en række forudsætninger for øko-
nomiberegningerne – herunder bl.a. prisudviklingen for de fossile 
brændsler og den teknologiske udvikling inden for nye transport-
teknologier. Derfor er det også vanskeligt at slå fast, hvor store risici 
stigende og mere svingende energipriser udgør for københavnernes 
og kommunens økonomi. Til gengæld er der ingen tvivl om, at KBH 
2025 Klimaplanen reducerer disse risici betydeligt.  

7  
øKonomi og investeringer

ØKONOMISKE KONSEKVENSER I 2025  

//  KBH 2025 KlIMAplANEN GIVER EN pOSITIV SAMFUNDS-

ØKONOMI, FORDI GEVINSTEN VED ENERGIBESpARElSER 

OpVEjER DE ØGEDE OMKOSTNINGER TIl ENERGIpRODUK-

TION OG TRANSpORT. 

//  KBH 2025 KlIMAplANEN påVIRKER pOSITIVT KØBEN-

HAVNERNES pRIVATØKONOMI OG VIRKSOMHEDERNES 

ØKONOMI. ET pAR MED ET BARN, SOM BOR I lEjlIGHED 

OG HAR EN BIl, KAN SpARE OMKRING 6.500 KR. OM åRET.

//  KOMMUNENS SAMlEDE INVESTERING FREM MOD 2025 

ER CA. 2.7 MIA. KR. 

7.1 
Klimaplanens øKonomisKe KonseKvenser 

KBH 2025 Klimaplanen har samlet set en positiv samfundsøkonomi 
og vil medføre privatøkonomiske fordele for københavnerne. 
 
Budgetmæssigt forventes planen at medføre et investeringsbehov 
for Københavns Kommune på omkring 2,7 mia. i perioden frem mod 
2025. Investeringen skaber samtidig energibesparelser, der forbedrer 
kommunens økonomi mange årtier ud i fremtiden. 

Det kan virke overraskende, at det har en positiv samfundsøkonomi 
at gøre København CO2-neutral, og at konsekvenserne for kommune-
kassen ikke er større, end de er. Der er flere årsager til, at det 
forholder sig sådan.
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7.2 
Budgetmæssige KonseKvenser

At gennemføre KBH 2025 Klimaplanen vil medføre udgifter for  
kommunen på omkring 2,7 mia. kr. i perioden 2013-25. 

Finansieringen af energiproduktion sker ikke via kommunens budget. 
Derfor ligger de kommunale udgifter ved KBH 2025 Klimaplanen 
primært inden for transport og energiforbrug. 

Udgifter til klimatilpasning udenfor kommunens egne bygninger er 
ikke medtaget. 

Der er ikke afsat beløb i budgettet med vedtagelsen af denne plan. 
Initiativerne finansieres og igangsættes i det omfang, det bliver muligt 
via budgetaftaler eller andre bevillingsmæssige beslutninger. Hvorvidt 
målet om CO2-neutralitet kan nås, vil afhænge af de årlige investeringer 
og af, hvordan de kan indgå i relevante sammenhænge.

figur 16 // Samlede kommunale nettoinvesteringer i perioden 2013-25. 
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Udgifter og indtægter fordeler sig ikke jævnt over perioden, da energi-
besparelser i kommunens egne bygninger vil reducere de årlige 
udgifter markant, i takt med at besparelserne bliver gennemført. 
Investeringerne i energirenoveringer af kommunens egne bygninger 
har en forholdsvis kort tilbagebetalingstid, men da det tager tid at 
gennemføre projekterne, er der kun i begrænset omfang realiseret 
energibesparelser i perioden 2013-2016. Investeringen til energi-
renoveringerne af egne bygninger samt klimatilpasning af disse er på 
ca. 1,4 mia.kr. og udgør den største udgiftspost, mens udskiftning af 
gadebelysning med en udgift på ca. 270 mio. kr. også er en væsentlig 
post på budgettet. 

Når det gælder grøn mobilitet, er cyklisme den absolut største enkelt-
post med investeringer for ca. 600 mio. kr., mens forbedringerne af 
den kollektive transport, er på ca. 290 mio. kr. 
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Som det fremgår af skemaet, medfører omstillingen til en CO2-
neutral fjernvarmeproduktion betydelige samfundsøkonomiske 
omkostninger. Det skyldes, at træpiller og flis er væsentlig dyrere 
brændsler end kul. Fjernvarmekunderne vil dog i første omgang ikke 
mærke noget til omkostningerne, da biomasse er begunstiget med 
en afgiftsfritagelse, der kompenserer varmeproducenterne for de 
øgede omkostninger til brændsel.

Set fra en samfundsøkonomisk vinkel betyder de øgede brændsels-
omkostninger, at der er store gevinster at hente ved energibesparelser. Helt 
konkret vil de energibesparelser, der er planlagt i klimaplanen, mere end 
kompensere for de omkostninger, omstillingen til biomasse medfører.

Endelig er det værd at bemærke, at kommunens planlagte investe-
ringer i vindmøller – ud fra Energistyrelsens fremskrivning af elprisen 
– vil være en særdeles god forretning for samfundet.

7.4 
samfundsøKonomisKe KonseKvenser  

af trafiKinitiativerne

Initiativerne på trafikområdet har en række økonomiske konsekvenser, 
som ikke fremgår af de budgetmæssige udgifter. Det gælder bl.a. lavere 
sundhedsomkostninger og kortere rejsetider. Derfor er der foretaget en 
beregning af samfundsøkonomiske konsekvenser ved initiativerne.

Samfundsøkonomisk giver initiativerne på transportområdet en 
gevinst på 70 mio. kr., når de sundhedsøkonomiske gevinster tages 
med i beregningen. Økonomien ved de enkelte initiativer fremgår af 
skemaet herunder.

samfundsøkonomisk geVinst/omkostning  
Ved trafikinitiatiVer i mio. kr. (nutidsVærdi)

Elbiler  45

Brintbiler  -35

Nye drivmidler i kommunale køretøjer  -5

Nye drivmidler i busser  10

Øget cykling  55

i alt (mio kr.)  70

tabel 3 // Kilde: Beregninger udført af COWI.

7.3 
samfundsøKonomisKe KonseKvenser  

af energiBesparelser og omstillingen  

af energiproduKtionen

Københavns Kommune har foretaget en beregning af samfundsøko-
nomien af energibesparelser og ved omstillingen af energiproduktio-
nen for at kaste lys over de økonomiske konsekvenser. 

Samlet set medfører den omstilling af energiproduktionen, som ind-
går i KBH 2025 Klimaplanen, en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 
1,5 mia. kr. Økonomien ved de enkelte initiativer fremgår af skemaet 
herunder. 

samfundsøkonomisk geVinst/omkostning  
Ved energiinitiatiVer i mio. kr. (nutidsVærdi)

Omstilling til biomasse  -725

Spidslast på biomasse  - 80

Geotermi (foreløbig beregning fra KE)*  -500

Varmebesparelser  1.015

Elbesparelser   600

Vindmøller  1.425

i alt (mio. kr.)  1.735

tabel 2 // Kilde: Data fra Varmeplan Hovedstaden 2 og beregninger af COWI. 
*KE er pt. i gang med en detaljeret analyse af økonomien ved etablering af et 
geotermianlæg, der er ca. 6 gange så stort som det nuværende forsøgsanlæg på 
Margretheholm på Amager. Analysen forventes færdiggjort i 2012. 

De potentielle samfundsøkonomiske gevinster ved energibesparelser 
er taget med i beregningen for at afdække, hvilke ændringer der sker 
i samfundets samlede udgifter til energiområdet. For at tegne et 
fuldstændigt billede er de samfundsøkonomiske omkostninger ved 
omstillingen fra kul til biomasse på byens kraftvarmeværker også 
taget med i beregningen. Det er gjort, selvom omkostningen er en 
del af baseline-fremskrivningen og som sådan ikke er et initiativ i 
KBH 2025 Klimaplanen. Beregningerne for energiproduktionen er 
baseret på Varmeplan Hovedstaden 2. De samlede samfundsøkono-
miske omkostninger ved denne er justeret i forhold til den seneste 
udvikling og skaleret til København.
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KbH 2025 KlimaPlanen  

Har samlet set en Positiv  

samFundsøKonomi og vil med-

Føre PrivatøKonomisKe For-

dele For KøbenHavnerne

Som det fremgår af tabellen, medfører elbiler, nye drivmidler i 
bybusser	(primært	biogas)	og	øget	cykling	betydelige	samfundsøko-
nomiske gevinster. Til gengæld er brintbiler og kørsel på biobrænd-
stoffer forbundet med samfundsøkonomiske omkostninger, da 
disse teknologier er væsentligt dyrere end alternativerne. Gevinster 
som følge af teknologisk udvikling ift. brintelektriske biler er ikke 
medregnet. Efter 2025 ventes de samfundsøkonomiske omkostninger 
ved brint at komme på niveau med en række af de øvrige drivmidler. 
Når samfundsøkonomien ved nye drivmidler i kommunens køretøjer 
falder negativt ud, skyldes det, at et større antal tunge køretøjer 
forventes at køre på biodiesel. 

7.5 
KonseKvenser for KøBenHavnernes 

privatøKonomi

Forventningen er, at energipriserne for forbrugerne vil stige frem 
mod 2025. Det skyldes et stigende prispres på fossile brændsler og 
klimapolitiske tiltag på både nationalt og internationalt niveau. 

De energibesparende foranstaltninger, som KBH 2025 Klimaplanen 
forventes at sætte i gang, vil begrænse de privatøkonomiske konse-
kvenser for københavnerne betydeligt.

Endvidere vil forbedringerne af den kollektive trafik og byens cykel-
stier gøre det attraktivt for flere københavnere at cykle eller at tage 
bussen og metroen. De, som vælger en af disse transportformer frem 
for at tage bilen, vil opleve en privatøkonomisk gevinst som følge af 
forbedringerne af byens cykelstier og kollektive trafik.  

For et par med et barn, som har en bil og bor i lejlighed, vil øget 
cyklisme og investeringer i energibesparelser forventes at give 
anledning til en årlig nettobesparelse på omkring 6.500 kr. Heraf vil 
energibesparelser udgøre ca. 4.000 kr.
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renovering
Med den nuværende renoveringstakt vil 26 pct. af bygningsmassen, 
svarende til 11,3 mio. m2 blive renoveret frem mod 2025. Dette vil 
betyde investeringer for omkring 40 mia. kr. Øges renoveringstakten 
med et halvt procentpoint, som er klimaplanens mål, vil der blive 
renoveret 13,7 mio. m2. Dette vil medføre ekstra investeringer for 
omkring 8 mia. kr. Af disse vil investeringer i ekstra energirenovering 
udgøre 3,6 mia. kr.

energiproduktion
Frem til 2025 forventes det, at der skal investeres op til omkring 10-
15 mia. kr. på energiproduktionsanlæg.

Der er planlagt investeringer på 5,5 mia. kr. i vindprojekter, 1,5-4,0 
mia. kr i et flisfyret kraftvarmeværk, omkring 1 mia. kr. i geotermi, 
samt ombygning af spids- og reservelast til biomasse, udbygning af 
varmelager m.m. Disse investeringer vil blive gennemført af energi-
selskaberne. 

Dertil kommer investeringer til omlægningen til biomasse i de 
eksisterende kraftvarmeværker, og investeringer i et nyt affalds-
behandlingscenter på Amager.

Endelig forventes de private investeringer i solceller at udgøre 
omkring 0,5 mia. kr. frem mod 2025.

transport
Frem mod 2025 vil der blive investeret omkring 24 mia. kr. i nye personbiler 
i København. Dertil kommer investeringer i busser, lastbiler og varebiler.
Den forøgede anvendelse af nye drivmidler, som ligger i KBH 2025 
Klimaplanen, forventes ikke at ændre væsentligt på størrelsesorde-
nen af disse investeringer. Det skyldes, at kørsel på nye drivmidler 
frem mod 2025 omkostningsmæssigt forventes at falde til niveauet 
for konventionelle drivmidler. Elbiler og biler på biogas forventes 
endog at blive billigere end konventionelle biler i såvel anskaffelse 
som drift.

7.6 
private investeringer

I perioden frem til 2025 vil der, uafhængigt af Københavns Kom-
mune, blive foretaget en række investeringer inden for de områder, 
KBH 2025 Klimaplanen omfatter.

Der vil blive bygget nye bygninger, eksisterende bygninger vil blive re-
noveret, der vil blive investeret i nye energianlæg, købt nye biler m.m.

Inden for energiforbrug, energiproduktion og grøn mobilitet forven-
tes der under alle omstændigheder investeret omkring 200-250 mia. 
kr. frem til 2025. Klimaplanens initiativer lægger op til, at der vil ske 
en yderligere investering på omkring 20-25 mia. kr.. Disse beløb skal 
ses i sammenhæng med at den kommunale investering forventes at 
blive på omkring 2,7 mia. kr. frem til 2025.

nybyggeri
Frem mod 2025 forventes opført 6,8 mio. nye m2 i København, hvilket 
vil betyde en samlet investering på omkring 130 mia. kr. Når nybyg-
geriet bliver opført efter de højeste krav i bygningsreglementet kan det 
forøge omkostningerne med op til 5 pct., svarende til en merudgift på 
op til 6 mia. kr. Forventningen er dog at omkostningerne ved lavenergi-
byggeri hurtigt vil tilpasse sig det nuværende niveau.
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7.7 
BesKæftigelseseffeKt

Med indsatsen frem mod 2025 understøtter Københavns Kommune både 
direkte og indirekte massive investeringer i grøn vækst. Investeringerne vil 
have en betydelig beskæftigelseseffekt inden for den grønne sektor og give 
mulighed for en række innovationsprojekter i København i perioden.

I hvilken udstrækning investeringer skaber nye job vil afhænge af 
den generelle økonomiske udvikling og vil kunne vurderes for de 
enkelte projekter med en kortere tidshorisont.

Ud fra investeringsbeløb kan Københavns Kommune udarbejde et 
kvalificeret skøn over beskæftigelseseffekterne af initiativerne i 
et langsigtet perspektiv frem mod 2025. Beskæftigelseseffekten 
af Københavns Kommunes grønne investeringer er beregnet med 
udgangspunkt i initiativernes investeringsbeløb.

beskæftigelseseffekten af  
københaVns kommunes klimaplan 2025

grønne investeringer mio.Kr jobs Pr.  besKæFtigelseseFFeKt
  investeret (årsværK)
  mio. Kr

Kommunale investeringer 2.700 1,3 3.000

Nybyggeri: 
Merinvesteringer 
(private sektor) 6.000 1,3 8.000

Renovering: 
Ny investeringer  
i energirenovering 3.500 1,3 4.500

Energiproduktion 10.000-15.000 1,3 13.000-19.500

i alt 22.000-27.000  28.500-35.000

tabel 4 // Kilde: AE og 3F: Jf. ’Miljø, energi og beskæftigelse – Hovedrapport’,  
3F og Det Økologiske Råd, 2005.
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