
• Parisaftalen 

• C40 de store byer tager 
klimastafetten

• Mindre byer i dansk kontekst 
med DK2020

Baggrund
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DK2020-klimaplanen og C40’s Climate Action 
Planning Framework (CAPF)
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CAP

SOCIAL INKLUSION OG AFLEDTE

EFFEKTER

Klimaindsatsen fører til sociale, 

økonomiske og miljømæssige

gevinster for kommunens borgere

UDLEDNINGSNEUTRAL

Der skal udvikles en strategi for 
en udledningsneutral kommune

senest i 2050 og sættes ambitiøse
delmål

KLIMATILPASNING

Kommuner skal ruste sig mod 

klimakrisens effekter og have 

effektive modsvar på plads

STYRING OG SAMARBEJDE

Der skal sikres bred forankring af

klimaindsatsen



Adresserer alle aspekter af 
klimaindsatsen
Fokus (også) på processen i 

udviklingen af planen
Opbygger og styrker 

implementeringskraften internt og 
eksternt – administrativt og politisk

Lægger sporene til forpligtende 
handling i lang 
implementeringsperiode

Planerne godkendes af C40 efter 
indstilling fra Concito

CAPF som redskab   

3



DK2020-Klimaplanen skal vise vejen til klimaneutralitet senest i 2050 for 
kommunen som geografisk område.

Klimaneutralitet betyder:

• Netto-nuludledning fra energiforbrug i bygninger, transport, landbrug 
og industri (scope 1)

• Netto-nuludledning fra anvendelse af energi (scope 2)

• Netto-nuludledning fra håndtering af kommunens affald (scope 1 og 3)

• Hvor muligt: Mindsket udledning af drivhusgasser sin følge af varer og 
tjenester produceret udenfor kommunens grænser, der forbruges af 
kommunes indbyggere, virksomheder og kommunen som virksomhed 
(scope 3)

Klimaneutralitet
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Tidsplan DK2020 – klimaplaner for hele Danmark
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2020 2021 2022 2023

1. runde (46 kommuner) Implementering

26.11.20 
National 
opstarts-

konference

Lokal sparring, peer learning og workshops 

2. runde (op til 31 kommuner) 

Pilot (20 kommuner) Implementering



Mobilitet og klimaplaner

• Kortlægning af transportens CO2 udledning
• Køretøjstyper

• Vejtyper

• Fremskrive til 2030 og 2050 

• Indregne forventet udvikling

og de statslige initiativer



Strategier overfor transportens klimaeffekter

Kilde:  https://slocat.net/2011-2/

ELIMINERE TRANSPORT OVERFLYTTE TRANSPORT FORBEDRE TRANSPORT



Transport

Fra Sønderborg kommunes klimaplan

• Sætte kommunale mål

• Hvilke områder har størst potentiale

• Hvilke konkrete tiltag 

• Hvem er partnerkredsen

• Hvad er politisk acceptabelt



Indflydelse og potentiale i reduktionsindsatsen
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Reduktionspotentiale

Kommunen som 
virksomhed

Kommunen som 
selskabsejer

Kommunen som 
facilitator

Kommunen som 
myndighed



Kommunen som virksomhed

• Egne køretøjer

• Indkøb af transport

• Transport i forbindelse med indkøb af varer 

og tjenesteydelser

• Medarbejdernes rejser

• Medarbejdernes pendling?



Kommunen som myndighed
• Kommune og lokalplanlægning

• Reducere bilafhængighed
• Delekoncepter
• P-normer

• Parkeringspolitik

• Bedre sammenhæng i mobilitetsystemet
• Begrænsninger for biltrafik 
• Bedre kollektiv og fleksible former

• Trafikregulering 
• Miljø og nulemissionszoner
• Hastigheder

• Infrastrukturudbygning
• Ladeinfrastruktur
• Veje, cykelstier, BRT/letbaner

V46 nulemissionsbane



Kommunen som selskabsejer

Trafikselskab:

• Elektrificere bustrafik

• Arbejde med fleksible mobilitetsformer

• Terminaler

El-netselskab

Elforsyning til ladestander udbygning



Kommunen som facilitator

• Mobility Management (virksomheder)
• Medarbejdernes rejser

• Varetransport

• Medarbejderes pendling

• Samkørsel og deletjenester

• Kampagner og konkurrencer

• Forsøg og test


