1. Fossilfri Brændstof
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen fra
kommunens biler med omstilling til fossilfri drift.
Bæredygtig transport – fossilfri brændstof
Det er Furesø Kommunes intention, at alle kommunale biler kører på el i 2030.
Nogle biler udskiftes naturligt grundet slitage. De resterende fossildrevne køretøjer
antages at blive erstattet inden 2030.
Status:

Vedtaget. Indgår i Trafik- og mobilitetsplan for Furesø Kommune.

CO2-effekt:

En udskiftning af fossilt drevne kommunale køretøjer til fossilfrie vil lede til en
CO2-besparelse på 100 ton i 2030. Da el antages at være fossilfrit på nationalt
niveau i 2030, vil CO2-besparelsen være ækvivalent med udledningen fra det
erstattede benzin- og dieselforbrug.

Kommunens
rolle:

• Aktivt udskifte fossildrevne biler til fordel for fossilfrie køretøjer.
• Sikre en god infrastruktur og hensigtsmæssig placering af ladestandere til
brug for kommunens fossilfrie biler.
• Afmystificere fordomme om fossilfrie bilers kunnen samt sikre, at nye brugere
besidder kompetencerne til at anvende bilen korrekt.
• Sørge for, at eksempelvis True Energy app’en anvendes, der sikrer intelligent
og smart ladning af fossilfrie biler, således de kun lader på grøn og billig strøm.

Effekt [ton CO2] i 2030
100 T
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Effektvurderingen for Furesø Kommune

Økonomi:

Dette er en kommunal omkostning. Fossilfrie biler er typisk dyrere i indkøb end
diesel- eller benzinbiler, men til gengæld billigere i drift. Samlet over levetiden
er fossilfrie biler typisk billigere end diesel/benzin hvilket bl.a. skyldes, at fossilfrie biler er pålagt lavere afgifter. Udover lavere CO2-udledning vil fossilfrie biler
reducere mængden af støj og luftforurening, hvilket tillægges en positiv værdi
for samfundsøkonomien.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over
levetid

Furesø
Kommune

Investere i fossilfrie biler

Det er antaget, at der ikke vil være en meromkostning ved at købe fossilfrie biler sammenlignet med traditionelle modeller. Der vil sandsynligvis være besparelser på brændsel, vægtafgift og
andet.

<0 kr/ton CO2.

Borgere

Ingen

Ingen

Ingen

Virksomheder

Ingen

Ingen

Ingen

Forsyningsselskaber

Ingen

Ingen

Ingen

Beregningsforudsætninger:

CO2-besparelsen er udregnet på baggrund af den nuværende bilflådes brændselsforbrug i 2019, da brændselsforbruget i 2020 er steget kraftigt grundet COVID-19. Dette er estimeret til at være ca. 35.000 liter benzin og diesel, hvilket giver
omkring
100 tons CO2 udledning om året.
Furesø Kommune, ejer ca. 50 benzin- og dieselbiler som hovedsageligt er Ford
Transit modeller eller lignende. Bilerne vil kunne kunne erstattes af nye fossilfrie
modeller. Det er antaget, at en ny Ford E-Transit koster ca. 300.000 kr. 2 ex moms
og der skal købes 50 af disse. Ifølge en prisliste over traditionelle dieseldrevne
Ford Transit modeller, ligger investeringsomkostningen på det samme niveau3.
Der findes et yderligere brændselsforbrug til store maskiner, f.eks. fejemaskiner,
i kommunens benzin- og dieselforbrugs opgørelse på det, som svarer til 90 tons
CO2. Det er uvist, hvornår fossilfrie muligheder vil være tilgængelige til at omstille
disse maskiner til fossilfri drift.
https://fdm.dk/alt-om-biler/bilen-hverdagen/braendstof-oekonomi/undersoegelse-afsloerer-denne-biltype-er-billigst

2
https://www.greencarreports.com/news/1132149_2022-ford-e-transit-electric-van-gets-43-295base-price-build-configuration-details

3

http://brochurer.ford.dk/Prisliste/Varebiler/transit-2019/?fmccmp=other:nwp:vhp:overlay::view%20
interactive%20pricelist:ford%20transit
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2. Fossilfri Brændstof
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
med fossilfrie renovationskøretøjer
Bæredygtig transport – fossilfri brændstof
Furesø Kommune har ansvaret for de renovationskøretøjer der kører på kommunes
gader, som på nuværende tidspunkt er dieseldrevne. Udskiftes disse til fossilfrie
køretøjer, vil der opnås en CO2-besparelse, da dieselforbruget erstattes med el, som
forventes at være 100 % grøn senest i 2030. Reducerede støjgener i bymiljøer og
på landet samt en lavere udledning af eksempelvis NOx og andre farlige partikler er
andre væsentlige fordele ved at erstatte med fossilfrie renovationskøretøjer.
Status:

Delvis indfasning forventes fra 2023.

CO2-effekt:

Omstillingen af renovationskøretøjer til grønne løsninger vil have en
CO2-effekt på 240 ton CO2 i 2030.

Kommunens
rolle:

• Kommunen har en direkte rolle med hensyn til omstillingen af renovationskøretøjer. Furesø Kommune har en ejerandel i renovationsselskabet og
dermed kan kommunen potentielt fremskynde en omstilling.

Effekt [ton CO2] i 2030
240 T
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Økonomi:

Omkostningen ved omstillingen af renovationskøretøjer ligger hos Kommunen.
En nyere analyse peger på, at indhentningsordninger med fossilfrie renovationskøretøjer i dag er ca. 15 % dyrere end en dieselløsning4. Udover lavere CO2-udledning vil el-renovationskøretøjer reducere mængden af støj og luftforurening,
hvilket tillægges værdi i samfundsøkonomiske analyser. Over tid vil meromkostningen til indkøb af fossilfrie renovationskøretøjer formentligt falde.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over
levetid

Furesø
Kommune

Facilitere omstilling
af renovationskøretøjer gennem
ejerskab.

Ingen

Ingen

Borgere

Ingen

Formentlig højere takst for afhentning af affald.

Op mod 1720 kr./ton
CO2 i 2021. Billigere
fremadrettet.

Virksomheder

Ingen

Se ovenfor

Se ovenfor

Forsyningsselskaber

Anskaffe fossilfrie
renovationskøretøjer.

Meromkostning på 2,1 millioner kr. 5 per køretøj
for omstilling af nuværende renovationskøretøjer
til fossilfrie køretøjer. Opvejes i et vist omfang af
brændstofbesparelser

Ingen

Beregningsforudsætninger:

Det er forudsat, at Furesø Kommune i dag har 9 fuldtidsrenovationskøretøjer,
som tilsammen udfører et trafikarbejde på 117.000 køretøjskilometer (kkm er en
enhed inden for transportsektoren, der angiver antallet af tilbagelagte kilometer
for et køretøj) og har et dieselforbrug på 97.500 liter og et energiforbrug på 3,5
TJ. Det er antaget, at et fuldtidsrenovationskøretøj kører 50 km per hverdag og
har en brændstofeffektivitet på 1,2 km/l. Antages alle renovationskøretøjer at
blive konverteret til at være fossilfri, vil det reducere CO2 udledningen. Beregnes
på emmissionsfri el, vil det have en CO2-effekt på 240 ton sparet CO2.

”Vurdering af drivmidler til renovationsbiler”, COWI 2021, https://renodjurs.
dk/sites/default/files/Bilag%2010.7_Alternative%20drivmidler.pd
4

”Vurdering af drivmidler til renovationsbiler”, COWI 2021, https://renodjurs.
dk/sites/default/files/Bilag%2010.7_Alternative%20drivmidler.pd
5
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3. Fossilfri Brændstof
Inspiration til at nedbringe
CO2-udledningen med fossilfrie busser
Bæredygtig transport – fossilfri brændstof
Movia er ansvarlig for busdriften i Hovedstadsområdet og er derfor hovedaktør for
en grøn omstilling af den kollektive bustransport i Furesø Kommune. I forbindelse
med et udbud af busruter kan Furesø Kommune stille krav til indkøb af fossilfrie
køretøjer på lokale ruter.
Reducerede støjgener i bymiljøer og på landet samt en lavere udledning af eksempelvis NOx og andre farlige partikler er desuden fordele ved at erstatte de nuværende busser, der kører på fossile brændsler med fossilfrie busser. Lige nu er ingen busser
i Furesø Kommune fossilfrie, så det vil kræve en komplet omstilling af alle busser. Det
er besluttet, at knap halvdelen af busserne i Furesø Kommune blive konverteret fra
diesel til at være fossilfri ultimo 2022.
Status:

Vedtaget. Indgår i Trafik- og mobilitetsplan for Furesø Kommune.

CO2-effekt:

Omstillingen af kollektive busser til grønne løsninger vil have en CO2-effekt
på cirka 180 ton CO2 i 2030. Da el antages at være fossilfrit på nationalt
niveau i 2030, vil CO2-besparelsen være ækvivalent med udledningen fra
det erstattede benzin- og dieselforbrug.

Effekt [ton CO2] i 2030
180 T
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Kommunens
rolle:

• Kommunen kan samarbejde med nabokommuner og Movia om, at vælge busser
på fossilfrit brændstof eller andre grønne løsninger, efterhånden som busruterne i
kommunen skal i udbud.

Økonomi:

Elbusser er dyrere i indkøb men billigere i drift. Samlet set – opgjort per kørt km
- vurderes elbusser at have 6-7% højere omkostninger svarende til en CO2reduktionsomkostning på ca. 1600 kr./ton.6 De seneste udbud fra Movia har dog
vist, at elbaseret busdrift kan indkøbes til næsten samme pris som dieselbusser.
Teknologiudviklingen kan føre prisen på elbusser yderligere ned, mens det omvendt kan blive relativt dyrere at elektrificere ruter med længere kørselsafstande.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Furesø
Kommune

Partnerskabssamarbejde med
nabokommuner
og Movia.

Ingen

Ingen

Borgere

Ingen

Ingen

Ingen

Virksomheder

Ingen

Ingen

Ingen

Forsyningsselskaber
(Movia)

Omstilling af busflåden til eldrift.

Elbusser er dyrere i indkøb men billigere
i drift. Samlet set – opgjort per kørt km
- vurderes elbusser at have 6-7% højere
omkostninger. 7

Op mod 1600 kr./ton i dag.
Billigere fremadrettet.
Eventuel medfinansiering af
kommuner eller fra borgere
og virksomheder i form af
højere takster.

https://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.
dk%5CCMS01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5Cdagsordener%5CUdvalg_for_regional_%202020%5C10-08-2020%5CAaben_dagsorden&appendixId=277920 og https://www.moviatrafik.dk/presse/presse-og-nyheder?vis=426149636863792
6

7
https://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.
dk%5CCMS01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5Cdagsordener%5CUdvalg_for_regional_%202020%5C10-08-2020%5CAaben_dagsorden&appendixId=277920 og https://www.moviatrafik.dk/presse/presse-og-nyheder?vis=426149636863792
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4. Infrastruktur- veje,
bygninger og forsyningsstruktur
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen ved

at Indfrie Trafik og mobilitetsplanens overordnede
mål om at 70 % af alle ture foregår til fods, på
cykel, i den kollektive trafik og samkørsel
Bæredygtig transport – adfærd og fremkommelighed
Målsætningen omfatter at 70 % af alle ture foregår til fods, på cykel, i den kollektive
trafik og samkørsel. Det svarer til at ture med personbil som fører, der i dag udgør 41 %
af det samlede antal ture, skal reduceres til 30 %. Dette kan oversættes til en 27 % reduktion i trafikarbejdet med personbiler. Det er her antaget, at det er ture af gennemsnitlig
længde som flyttes fra personbil til mere bæredygtige transportformer.
Antal køretøjskilometer (kkm er en enhed inden for transportsektoren, der angiver antallet af tilbagelagte kilometer for et køretøj) med personbil ligger i dag på ca. 274 mio.
kkm, og en 27 % reduktion i trafikarbejdet svarer derfor til en reduktion på 74 mio. kkm
Status:

Vedtaget. Indgår i Trafik- og mobilitetsplan for Furesø Kommune.

CO2-effekt:

CO2-effekten beregnes til ca. 11.100 ton CO2 i 2018 og 7.400 ton CO2 i 2030
med cirka 1/3 fossilfrie biler i bilflåden. Beregningen er foretaget under forudsætning af, at der for kollektiv transport ikke forekommer en øget CO2-udledning ved flere passagerer, idet kapaciteten ved eksisterende kollektiv transport
antages tilstrækkelig (Trafik- og mobilitetsplan, 2021, s.8).

Kommunens
rolle:

Målet indfris via en række indsatser som er beskrevet i Furesø Kommunes Trafik- og
mobilitetsplan (se tabel næste side). Samlet set indebærer tiltagene omkostninger
på ca. 7,745 mio. kr. over 5-årsperioden 2021 til 2025, svarende til en årlig omkostning på 1,55 mio. kr.

Effekt [ton CO2] i 2030
7.400 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune
Effektvurderingen for Furesø Kommune

Indsatser i mobilitetsplan

Omkostning
2021-2025

Der kan opsættes oplysningstavler, der viser, hvor lang transporttiden er i bil og på cykel til København
Kommunen gennemgår alle signalanlæg for mulige optimeringer, så der undgås unødigt rødt, og at busser
og cyklister prioriteres.
Kommunen vil forbedre cykelkulturen og informere nye tilflyttere og virksomheder om bæredygtige mobilitetsmuligheder i kommunen.
Kommunen vil arbejde for at understøtte samkørsel gennem støtte til en app., f.eks. ”Nabo go”.
Kommunen vil sammen med Movia og omegnskommunerne udarbejde og implementere en langsigtet
serviceplan for at styrke korridorer og sammenhænge, også på tværs i kommunen, hvor mange, herunder
seniorer har brug for bussen, og for at der sikres god korrespondance mellem de forskellige buslinjer og
S-toget.
Kommunen vil etablere gode adgangsforhold og cykel-gangforbindelser og opsætte cykelstativer ved trafikknudepunkter i en prioriteret rækkefølge.
Farum station ombygges, så busterminalen bliver mere overskuelig, og der kan etableres flere p-pladser for
biler.
Der etableres aflåsningsmuligheder, overvågning samt god belysning ved cykelparkering ved trafikknudepunkter.
Der gennemføres kampagner med fokus på fordelene ved den kollektive trafik: Klima, sundhed, og reduceret trængsel. Kampagnerne skal udbredes og målrettes til borgere, erhvervsliv og skoleelever. Det indarbejdes i undervisningen i skolerne.
Der afholdes informationsmøder med borgerne om flextrafik og plustur.
I alt

7.745.000

Økonomi:
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over
levetid

Furesø
Kommune

Facilitere indsatser som
beskrevet i trafik- og mobilitetsstrategi

Udgifter på ca. 1,55 mio. kr.
Indtægter i form af bl.a. sundere borgere
(højere skatteindtægter, lavere sygefravær, lavere sundhedsomkostninger) er
ikke estimeret.

210 kr./ton
(beregnet ud fra
CO2-reduktionseffekt
i 2030).

Borgere

Ændre adfærd således at
personbilkørsel fravælges til
fordel for at gå, cykle eller
benytte kollektiv transport.

Omkostningen forbundet med befordring Lidt lavere omkostnini personbil vil typisk være lidt højere end
ger til transport
ved anvendelse af kollektiv trafik.

Virksomheder

Opfordre medarbejdere til at
gå, cykle eller benytte kollektiv trafik til og fra arbejde.

Ingen

Beregningsforudsætninger:

Ingen

Årlige udgifter på 1,55 mio. kr. til at fremme grøn mobilitet medfører en CO2-effekt
på 7.400 ton i 2030 svarende til en CO2-reduktionsomkostning for Furesø Kommune
på ca. 210 kr./ton. Det skal understreges at effekten af tiltagene og muligheden for at
indfri Trafik- og mobilitetsplanens mål om at 70 % af alle ture foregår til fods, på cykel,
i den kollektive trafik og samkørsel er behæftet med væsentlig usikkerhed.

5. Fossilfri Brændstof
Inspiration til at nedbringe
CO2-udledningen med realiseringen
af strategi for ladeinfrastruktur
Bæredygtig transport – fossilfri brændstof
Ladestandere til fossilfrie biler i det offentlige rum skal være med til at fremme overgangen til fossilfrie biler. Ved indgangen til 2021 kunne 3% af bilerne i Furesø Kommunes oplades. Ifølge Klimarådet skal antallet op på 1 mio. fossilfrie biler for at indfri
de nationale 2030 mål, hvilket svarer til ca. 30% af bilparken. Furesø Kommune har
gode forudsætninger for at sikre en høj fossilfri bilandel, fordi 78% af Furesøs borgere
har mulighed for at opsætte en ladestander på egen grund, sammenlignet med 67%
på landsplan. Furesø Kommune har udarbejdet Strategi for ladestandere til fossilfrie
biler, som skal sikre gode opladningsmuligheder i Kommunen ved etageejendomme,
kommunale bygninger, indkøbscentre og virksomheder bl.a. for at gøre opladning
lettere tilgængelige for borgere, som bor i rækkehus eller etageboliger.
Det er forudsat, at indsatsen kan øge andelen af fossilfrie biler i Furesø Kommune med
5-procentpoint i 2030 fra ca. 27,5 % til cirka 32,5 %.
Status:

Vedtaget. Indgår i Strategi for ladestandere til el-biler for Furesø Kommune og
Furesø Kommunes Trafik- og mobilitetsplan.

CO2-effekt:

Hvis andelen af fossilfrie biler i Furesø Kommune øges til 27,5 % - omtrent svarende til 743.000 fossilfrie biler på nationalt niveau i 2030 baseret på Klimafremskrivning 2021- vil det medføre en CO2-reduktion på 12.900 tons. Her er det
medregnet, at Furesø Kommune vil opleve en stigning i antal biler, som følger
befolkningsvæksten frem mod 2030.
Strategi for ladeinfrastruktur vurderes at kunne øge andelen af fossilfrie biler
yderligere fra ca. 27,5% til 32,5 % hvilket medfører en CO2 reduktion på 2.600
tons CO2.

Effekt [ton CO2] i 2030
2.600 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Kommunens
rolle:

•

•
•
•
•

Etablere et samarbejde med udbydere af ladestandere, virksomheder, boligforeninger, borgere med fokus på at udbygge ladeinfrastrukturen i det offentlige rum.
Informations- og kampagnemateriale samt skiltning af offentligt tilgængelige ladestandere.
Sikre en hensigtsmæssig placering af ladestandere.
Være opsøgende ift. tilskudsordninger til ladeinfrastruktur, demoprojekter etc
Etablere tilstrækkelig ladeinfrastruktur til egne køretøjer og på kommunale
arbejdspladser.

Udfordringer

Den nuværende regulering forhindrer kommunerne i at etablere ladeinfrastruktur på
eget initiativ, medmindre der er tale om ladestandere som betjener kommunens egne
køretøjer. Kommunerne er derfor afhængige af at indgå partnerskaber med private
leverandører.

Økonomi:

Investeringen til etablering af en passende offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur vurderes til omkring 15 mio. kr. Heraf er omkostningerne til ladestanderne ved de ca. 50
kommunalt ejede bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, anslået til ca. 3 mio. kr.
Investeringen i en ladestander til husstand på egen grund er anslået til ca. 20.000 kr. på
lader.
Furesøs Kommunes omkostninger til at facilitere bedre ladeinfrastruktur estimeres til
et halvt årsværk svarende til 300.000 kr. årligt. Dertil eventuelt yderligere omkostninger på ca. 3 mio. kr. til at etablere tilstrækkelig ladeinfrastruktur til egne køretøjer og
på kommunale arbejdspladser.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Furesø
Kommune

Investere i ladeinfrastruktur
Facilitere investeringer.

Investering: 3 mio. kr.
300.000 kr./årligt

690 kr./ton

Borgere

Investere i ladeinfrastruktur

Ca. 20.000 kr. per ladestander

Ikke beregnet

Virksomheder

Investere i ladeinfrastruktur

Se ovenfor

Ikke beregnet

Investering: Ca. 12 mio. kr.

690 kr./ton

Forsyningsselskaber
Investere i ladeinfrastruktur
(udbydere af ladestandere)

Beregningsforudsætninger:

3.100 tons CO2 reduktion opnås hvis andelen af fossilfrie biler blandt personbiler
øges med 5 procentpoint fra ca. 27,5 % til 32,5 %.
Investeringsomkostninger til ladeinfrastruktur er baseret på Furesø Kommunes
beregninger, der fremgår af rapporten ”Strategi for ladestandere til elbiler”.
Link: https://www.furesoe.dk/media/8881/strategi-for-ladestandere-til-el-biler.pdf

Investeringer i ladeinfrastruktur på i alt 15 år antages afskrevet over 10 år. Dermed
bliver den årlige omkostning 1,5 mio. kr. plus 300.000 kr. til facilitering og partnerskaber, dvs. 1,8 mio. kr. årligt. Holdt op imod CO2-besparelsen på 2.600 tons årligt
svarer det til en CO2-reduktionsomkostning på 690 kr./ton for aktørerne under et.

Effektvurderingen for Furesø Kommune

6. Infrastruktur- veje,
bygninger og forsyningsstruktur
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
ved at forlænge S-tog til Hillerød
Bæredygtig transport – infrastruktur
En stor del af indbyggerne i Furesø Kommune pendler til Hillerød på daglig basis.
En mulig CO2-reduktion kan sikres ved at forlænge Farumbanen til Hillerød, således
at det vil blive muligt at tage toget i stedet for bilen. Beslutningen om at etablere
S-tog og/eller BRT-linjer langs motorvejen til Hillerød er truffet. Atkins rapport
”Forlængelse af Farumbanen til Nordbanen” (2012) har estimeret, at 700-800 bilture pr. døgn kan spares ved at forlænge Farumbanen til Hillerød.
Dette svarer til ca. 3 mio. kørte kilometrer på årsbasis.
Status:

I Aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat 5 mio. kr. til en forundersøgelse
til en forlængelse af Farumbanen til Hillerød. Indsatsen for at fremme projektet
indgår i Furesø Kommunes Trafik- og mobilitetsplan.

CO2-effekt:

Med den nuværende fossilfrie bil andel på 3% af alle personbiler vil denne CO2-reduktion være lig 450 tons CO2. Denne effekt vil være reduceret til 300 tons CO2 i
2030, hvis den fossilfrie bil andel stiger til 1/3.

Kommunens
rolle:

•

Dialog og tilkendegivelse af ønske om udbygning af Farumbanen til Hillerød
med potentielt forslag til DSB.

Effekt [ton CO2] i 2030
300 T
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Økonomi:

Investeringen i en potentiel udvidelse af Farumbanen til Hillerød varetages af DSB, der
er en selvstændig offentlig virksomhed. Foreløbige analyser peger på at forbindelsen
er attraktivt sammenlignet med sammenlignelige projekter i offentlig trafikinfrastruktur.
Eventuelt kommunale omkostninger forbundet med at lobbye for linjen.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over
levetid

Furesø
Kommune

Belyse fordele ved projektet

50.000 kr./årligt

170 kr./ton CO2.

Borgere

Ingen

Ingen

Ingen

Virksomheder

Ingen

Ingen

Ingen

Forsyningsselskaber
(DSB)

Investere i forlænget S-togs linje. Investering på 1,7 milliarder kr.

Beregningsforudsætninger:

Ikke undersøgt

Dette forudsætter, at trafikarbejdet fra personbiler reduceres med 3 mio. køretøjskilometer.
Årlige omkostninger på 50.000 kr. for Furesø Kommune til at fremme projektet svarer til en CO2-reduktionsomkostning på ca. 170 kr./ton (50.000 kr. delt med 300 ton
CO2 som er besparelsen i 2030). CO2 besparelsen rækker ud over 2030, men falder i
takt med at bilflåden forventes omstillet til eldrift.

Effektvurderingen for Furesø Kommune

7. Infrastruktur- veje,
bygninger og forsyningsstruktur
Inspiration til at nedbringe
CO2-udledningen ved at indfri
delmål i Trafik- og mobilitetsplanen
Bæredygtig transport – adfærd og fremkommelighed
Furesø Kommune har udarbejdet ”Trafik- og mobilitetsplan juni 2021” der klarlægger mål, visioner og handlingsplaner for, hvorledes trafiksektoren i kommunen kan
sikres CO2-neutral senest i 2050 og medvirke til, at målene for 2030 efterleves.
Indsats 7 tager udgangspunkt i konkrete indsatser fra Trafik- og mobilitetsplanen,
hvilke der beregnes en CO2-effekt for. De konkrete indsatser nummereres med hhv.
7.a, 7 b mv.
Potentialerne overlapper hinanden, hvormed CO2-effekten for handlingerne ikke direkte kan summeres. Udgangspunktet for hver handling er, at den øgede mængde
af aktive, bæredygtige transportformer erstatter personbiltransport med fossil
brændstof.
Status

Vedtaget. Indgår i Trafik- og Mobilitetsplan for Furesø Kommune.

Effekt [ton CO2] i 2030
200 T 650 T

3.000 - 3.900 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Beregningsforudsætninger:
(Samlet
indsats 8):

Trafikstatistik for Furesø Kommune er indhentet fra Transportvaneundersøgelsen
af DTU for perioden 2017-2019 (TU, 2020). I statistikken er antallet af trafikanter i
Furesø Kommune angivet som andelen af indbyggere i Kommunen med en alder på
over 6 år. Dermed benyttes antallet på 38.077 indbyggere i Furesø Kommune, som er
befolkningsantallet over 6 år 2020 (Bilag til befolkningsprognose 2020)8 .
CO2-effekten for en reduceret personbiltransport i 2018 er bestemt til 0,15 kg/
køretøjskilometer og 0,1 kg/køretøjskilometer i 2030, ud fra forudsætningen om,
at 1/3 af personbilerne i 2030 kører på el. CO2-udledningen ved togtransport er i
2018 på 0,123 ton/GJ og på 0 ton/GJ i 2030, idet elproduktionen er CO2-neutral. Det
forudsættes, at 6,6 % af brændslet til busser i 2018 er biobrændsel. Den resterende
mængde er olie, hvilket har en CO2-udledning på 0,075 ton/GJ, hvortil biobrændsel
udleder 0 ton/GJ.

8
Furesø Kommune (2020), ”Faktisk udvikling i befolkningstallet fra 2019-2020”,
Bilag til befolkningsprognose 2020.
Link: https://www.furesoe.dk/media/8198/faktisk-udvikling-i-befolkningstallet-fra-2019-2020.pdf

Effektvurderingen for Furesø Kommune

7a. Infrastruktur- veje,
bygninger og forsyningsstruktur
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen ved
at 60 % af alle pendlerture foregår med bæredygtige og aktive transportformer
Bæredygtig transport – adfærd
Pendlerture foregår i høj grad med personbiler i Furesø Kommune. På nuværende tidspunkt dækker personbiltransporten 70 % af pendlerkørslen i Furesø Kommune, kollektiv trafik (bus og tog) 15 % og bløde transportformer ligeledes 15 % (gå og cykel). Det
ville have en stor effekt på CO2-udledningen, med en stor del af denne personbiltransport foregår med fossilfrit brændstof, bæredygtige og aktive transportformer.
Status:

Vedtaget. Indgår i Trafik- og mobilitetsplan for Furesø Kommune.

CO2-effekt:

CO2-effekten ved indsatsen er 5.800 ton CO2 i 2018 og 3.900 ton CO2 i 2030.
Dette er under forudsætning af, at der for kollektiv transport ikke forekommer
en øget CO2-udledning ved flere passagerer, idet kapaciteten ved eksisterende
kollektiv transport antages tilstrækkelig (Trafik og mobilitetsplanen, 2021, s.8).

Kommunens
rolle:

•

•

Løbende opretholde/forbedre trafikforholdene for bløde trafikanter i Furesø
Kommune ved blandt andet at optimere signalanlæg og øge fremkommeligheden i kommunen.
Opfordre og informere pendlere i kommunen om fordelene ved bæredygtige og aktive transportformer.

Effekt [ton CO2] i 2030
3.900 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Økonomi:

Furesø
Kommune

Det vurderes i Trafik og mobilitetsplanen, at ”Der er stor uudnyttet kapacitet i
den kollektive trafik” (s.8), hvorfor der ikke skal investeres i øget kapacitet for den
eksisterende kollektive transport. Indtægter til driften af busser og tog forventes
omvendt at stige, idet antallet af passagerer øges. Finansiering i forbedrede forhold
for kollektiv trafik og bløde trafikanter søges der på nuværende tidspunkt midler til
fra Staten (Trafik og mobilitetsplanen, 2020, s. 22).
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Informere om fordelene ved bæredygtige transportformer.

100.000 kr.

Optimere signalanlæg med fokus på
at styrke forholdene for gående og
cykellister.

3.000.000 kr.

Angivne omkostninger er
indhentet fra Trafik og mobilitetsplanen 2021. Hensigten
er at konkretisere for hvilke
indsatser, investeringerne vil
have en fremmende effekt.

Opsætte oplysningstavler om transporttiden ved hhv. cykel og personbil
til og fra eks. København.

500.000 kr.

I alt

3.600.000 kr.

Investeringerne foretages for
perioden 2021-2025.

Borgere

Ændre adfærd således at personOmkostningen forbundet Lidt lavere
bilkørsel fravælges til fordel for at gå, med at pendle i personbil
cykle eller benytte kollektiv transport. vil typisk være lidt højere
end ved anvendelse af
kollektiv trafik.

Virksomheder

Opfordre medarbejdere til at gå,
cykle eller benytte kollektiv trafik til
og fra arbejde.

Ingen

Ingen

*Under forudsætningen, at omkostningen ved 1 kørselskilometer for en benzinbil er 3,20 kr. Beregnet af FDM i sin udersøgelse
”Motor nr. 8/2018”. Link: https://fdm.dk/alt-om-biler/bilen-hverdagen/braendstof-oekonomi/det-koster-det-koere-din-bil
Årlig omkostning for en pendler: 8,4 km * 230 arbejdsdage * 3,2kr/km = 8.602 kr.
**Prisen for en rejse med rejsekort mellem Værløse st. og Ballerup st. er på 13,2 kr., ifølge Rejseplanen.dk. Ballerup st. er valgt,
idet dette er en af de hyppige rejsedestinationer for Furesø Kommunes pendlere, samt dækker rejselængden næsten den
gennemsnitlige pendlerafstand på 8,4 km, ved at være på 7 km. (Trafik og mobilitetsplanen, 2021). Varierende omkostninger
ved valg af pendlerkort er ikke indregnet. Samtidigt forudsættes det, at pendlerne besidder et rejsekort. Årlig omkostning for
en pendler: 13,2 kr.*2 (retur)*230 arbejdsdage = 6.072 kr.
*** omkostningerne afskrives og antages at have effekt over en 5 årig periode. Dvs. årlig omkostning på 360.000 kr. for Furesø
Kommune. Holdt op i mod i reduktionen på 3.900 ton CO2 i 2030 fås en CO2-reduktionsomkostning på cirka 90 kr./ton

Beregningsforudsætninger:

På nuværende tidspunkt dækker personbiltransporten 70 % af pendlerkørslen
i Furesø Kommune, kollektiv trafik (bus og tog) 15 % og bløde transportformer
ligeledes 15 % (gå og cykel) (TU 2020, Tabel 20). Skal målet om, at 60 % af alle
pendlerture foretages med bæredygtige og aktive transportformer, opnås, kræver
det, at maksimalt 40 % foregår med personbiler i 2030. Dette er en reduktion på
30 procentpoint ift. perioden 2017-2019. I alt dækker pendlerture 47 % af den
samlede kørselsmængde på 274 mio. km/år i Furesø Kommune. Dette svarer til
129 mio. km/år. Må maksimalt 40 % af de 129 mio. km/år fortsat køres af personbiler, skal 77 mio. kørselskilometer/år fremover foregå enten via kollektiv transport, til fods eller på cykel. Det er i den forbindelse forudsat at det er pendlerture af
gennemsnitlig længde, som flyttes fra personbil til bæredygtige og aktive transportformer. De resterende 52 mio. kørselskilometer/år må foregå med personbil.
Dette er en reduktion på 38,7 mio. kørselskilometer/år.
Effektvurderingen for Furesø Kommune

7b. Infrastruktur- veje,
bygninger og forsyningsstruktur
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
ved at 80 % af alle ture under 4 km. foretages
til fods eller på cykel
Bæredygtig transport – adfærd
Ifølge DTUs Transportvaneundersøgelse for Furesø Kommune tilbagelægges 24 %
af turene på mindre end 2 km med personbil og 38 % af turene i intervallet 2-3,9 km
med personbil. På disse korte ture vil gang og cykel ofte være et godt alternativ til
bilen. Hvis målsætningen skal opfyldes, kræver det, at antallet af kørte kilometer i
bil på de korte afstande reduceres med 69 %.
Status:

Indgår i Trafik- og mobilitetsplan for Furesø Kommune.

CO2-effekt:

Indfries målsætningen, om at 80 % af alle ture under 4 km. foretages til fods eller
på cykel, vil det medføre en CO2-reduktion på ca. 300 ton i 2018 og 200 ton i
2030.

Kommunens
rolle:

•
•

Informere trafikanter i Furesø Kommune, gennem eksempelvis kampagner,
om økonomiske, sociale og miljømæssige fordele ved at gå eller cykle.
Implementere nudgende elementer i trafikken, der fremmer interessen for
at gå eller cykle.

Effekt [ton CO2] i 2030
200 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Økonomi:

Udgifter til at gennemføre kampagner, der kan informere om fordelene ved
at gå eller cykle og fremme delecykelordninger. Investeringer i leasing- eller
delecykelordninger vil særligt styrke den private økonomi, hos den ansatte
eller borgeren.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Adfærdsændrende kampagner for
folkeskoler omhandlende fordelene
ved at gå eller cykle.

1.000.000 kr.

Gennemfører kampagner, etablere
leasingordninger og sikre adgang til
delecykel-ordninger blandt ansatte.

250.000 kr.**

Angivne omkostninger er indhentet fra Trafik og mobilitetsplanen 2021. Hensigten er at
konkretisere for hvilke indsatser,
investeringerne vil have en fremmende effekt.

I alt

1.250.000 kr.

Borgere

Gå eller cykle frem for at benytte
andre transportformer.

Årlig gennemsnitlig
besparelse:
+160 kr./år/person*

Årlig gennemsnitlig besparelse:
+160 kr./år/person*

Virksomheder

Leasingordninger for cykler gennem
lønordninger.

50.000 kr.

Investeringen foretages for perioden 2021-2025.

Furesø
Kommune

Investeringerne foretages for
perioden 2021-2025.

*Under forudsætningen, at omkostningen ved 1 kørselskilometer for en benzinbil er 3,20 kr. beregnet af FDM i sin undersøgelse ”Motor nr. 8/2018”. Link: https://fdm.dk/alt-om-biler/bilen-hverdagen/braendstof-oekonomi/det-koster-det-koere-din-bil.
Regnestykke: (2,0 mio. km/år*3,2 kr./km)/41.000 = 160 kr./år/person.
** Udgiften forventes delt mellem kommunen, relevante erhvervsvirksomheder eller Gate 21 ved samarbejde efter intern
aftale.

Beregningsforudsætninger:

Det fremgår af Tabel 11 (TU, 2020), at den gennemsnitlige borger i Furesø Kommune hver dag tilbagelægger 0,13 ture på mindre end 2 km og 0,18 ture
på 2-3,9 km. I alt tilbagelægges 24 % af turene på mindre end 2 km. med personbil og 38 % af turene i intervallet 2-3,9 km med personbil. Skal målsætningen
efterleves, må kun 0,03 ture i alt for de to distancer foretages med personbil.
Reduktion er beregnet: I udgangspunktet foretages i alt 0,31 mio. ture dagligt
heraf 0,1 mio. bil. Antallet af ture i bil må maksimalt udgøre 10% svarende til
0,031 mio. dagligt. Dermed skal antallet af ture i bil reduceres med 69 % fra 0,10
til 0,031 mio. dagligt. Dette svarer til en reduktion på i alt 2,0 mio. kkm.

Effektvurderingen for Furesø Kommune

7c. Infrastruktur- veje,
bygninger og forsyningsstruktur
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
ved at antallet af kombinationsrejser stiger
med 50 %
Bæredygtig transport – adfærd
Kombinationsrejser af bus og tog eller tog og cykel kan være en effektiv og hurtig
transportform, da man kan komme langt med disse kombinationer, fordi mange stationer ligger i cykel afstand rundt omkring i Hovedstadsområdet. Anvendelse af denne
transportform kan have en stor påvirkning på CO2 aftrykket for den enkelte borger.
Status:

Indgår i Trafik- og mobilitetsplan for Furesø Kommune.

CO2-effekt:

En CO2-reduktion på ca. 5.205 ton for 2018 og omkring 3.470 ton for 2030 kan
realiseres, hvis antallet af kombinationsrejser stiger med 50 %. Det forudsætter,
at passagerkapaciteten i den offentlige trafik ikke øges.

Kommunens
rolle:

•
•

Føre kampagner for kombinationsrejser i samarbejde med erhvervsliv og
eventuelt Gate 21.
Forbedre adgangsforhold og etablere flere cykelstativer ved stationer

Effekt [ton CO2] i 2030
3.470 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Økonomi:

Investeringer i flere cykelstativer indgår, som investeringsomkostning. Dog er
omkostningerne ved at indarbejde øget kapacitet til parkering af cykler i Furesø
Kommune uden yderligere omkostninger.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Fører kampagner for kombinationsrejser.

500.000 kr.*

Beregnet til ca. 220 kr./ton
i 2020.

Forbedre adgangsforhold og etablere flere
cykelstativer ved stationer.

250.000 kr.*

i alt

750.000 kr.

Borgere

Ingen

Ikke opgjort

Ikke opgjort

Virksomheder

Fører kampagner for kombinationsrejser.

-*

Ingen

Movia

Forbedre adgangsforhold og etablere flere
cykelstativer ved stationer.

-*

Investeringen foretages i
perioden 2021-2025

Furesø
Kommune

*Udgiften forventes delt mellem Furesø Kommune, Movia, Gate 21 og andre relevante virksomheder efter intern aftale.

Beregningsforudsætninger:

Kombinationsrejser med hhv. tog/bus i kombination med cykel og tog/bus i
kombination med bil udgør 4 % af transporten i Furesø Kommune. For at opnå
den størst mulige CO2-reduktion, skal de 50 % flere kombinationsrejser udgøres
af en rejse med tog/bus i kombination med cykel. Der foretages 0,09 kombinationsrejser pr. person pr. dag i Furesø Kommune. Skal der foretages 50 % flere
kombinationsrejser, svarer det til ca. 0,05 flere ture pr. person pr. dag. Dette er en
stigning på 1.904 flere kombinationsrejser dagligt i Furesø Kommune, hvilket i alt
giver 5.331 ture med kombinationsrejser pr. år.
Ifølge Tabel 11 (TU, 2020) benyttes kombinationsrejser hovedsageligt, når rejselængden er over 50 km. Af den grund anvendes der ved følgende beregninger
en gennemsnitlig rejselængde på 50 km. for kombinationsrejser.
Dermed vil der ved indsatsen tilbagelægges 34,7 mio. køretøjskilometer/år flere
kombinationsrejser i Furesø Kommune med indsatsen. Det antages at kombinationsrejserne erstatter rejser med personbil.

Effektvurderingen for Furesø Kommune

7d. Infrastruktur- veje,
bygninger og forsyningsstruktur
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
ved at mindst 20% af borgernes daglige ture
foretages i den kollektive trafik
Bæredygtig transport – adfærd
13% af borgernes daglige ture foretages i den kollektive trafik i Furesø
Kommune. Hvis man fik flere mennesker til at benytte mulighederne
i den kollektive trafik, ville man kunne sænke CO2 udledningen fra
personbiler.
Status:

Indgår i Trafik- og mobilitetsplan for Furesø Kommune.

CO2-effekt:

CO2-effekten, ved at mindst 20% af borgernes daglige ture foretages med kollektiv trafik frem for med personbil, vil under forudsætningen, af at tog og busser i
forvejen skal køre, være på 4.500 ton CO2 i 2018 og ca. 3.000 ton i 2030.

Kommunens
rolle:

•

Forbedre forholdene for passagerer i kollektiv trafik

Effekt [ton CO2] i 2030
3.000 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Økonomi:
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Furesø
Kommune

Flere passagerer i kollektiv transport
og øget tilfredshed.

100.000 kr.*

Investeringen foretages i perioden 2021-2025.

Borgere

Ingen

Personbil:
+2.521 kr./år/person

Afhænger af distance og antallet
af zoner på rejsen.

Movia

Flere passagerer i kollektiv transport
og øget tilfredshed herfor.

-*

Investeringen foretages i perioden 2021-2025

*Udgiften forventes delt mellem Furesø Kommune og Movia efter intern aftale.

Beregningsforudsætninger:

Trafikdata for Furesø Kommune tager udgangspunkt i TU fra 2020. I statistikken
er der kun lavet beregninger for indbyggere over 6 år. Dermed er det samlede
antal trafikanter/pendlere i Furesø Kommune på 38.077 for 2020 (Befolkningsprognose 2020, Furesø Kommune, Tabel 7). Antagelsen er, at transportarbejdet
ikke ændrer sig over denne periode.
CO2-effekten for en reduceret personbiltransport for 2018 er bestemt til 0,15 kg/
køretøjskilometer og 0,1 kg/køretøjskilometer i 2030 ud fra forventningen om,
at 1/3 personbilerne i 2030 kører på el. CO2-udledningen ved togtransport er i
2018 på 0,123 ton/gigajoule (GJ) og på 0 ton/GJ, når al elproduktion forventes
CO2-neutral. Det forudsættes, at 6,6 % af al brændsel for busser i 2018 dækker
over biobrændsel. Den resterende mængde er olie, der giver en CO2-udledning
på 0,075 ton/GJ, hvorimod biobrændsel er på 0 ton/GJ.
13 % af borgernes daglige ture foretages i dag med kollektiv trafik. Trafik og mobilitetsplanen har et mål om at mindst 20 % af borgernes daglige ture skal foretages med kollektiv trafik, det kræver en stigning på 7 procentpoint, svarende
til en forøgelse på omtrent 50 %. En CO2-reduktion vil kun finde sted, hvis disse
hentes fra borgere, der på nuværende tidspunkt benytter personbiltransport.
Den gennemsnitlige rejselængde i Furesø Kommune er 31 km., hvormed der i alt
må tilbagelægges 431 mio. køretøjskilometer/år i Furesø Kommune (Beregnet
for 365 dage om året). For at målet efterleves, kræver det, at ca. 30 mio. flere
km. pr. år tilbagelægges med kollektiv trafik.

Effektvurderingen for Furesø Kommune

7e. Infrastruktur- veje,
bygninger og forsyningsstruktur
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
ved at fremme samkørsel og delebilsordninger
Bæredygtig transport – adfærd og fremkommelighed
I Hovedstadsregionen sidder der i gennemsnit 1,05 personer i personbiler
anvendt til pendlerkørsel til og fra arbejde. Ved at understøtte samkørsel
og delebilsordninger kan trafikken og dermed CO2-udledningen fra personbiler reduceres. Konkret undersøges effekten af at indfri målet fra Furesø
Kommunes Trafik og mobilitetsplan om, at 10 % af alle bilpendlerture er
samkørselsture.
Status:

Indgår i Trafik- og mobilitetsplan for Furesø Kommune.

CO2-effekt:

Hvis 10 % af alle bilpendlerture er samkørselsture vil CO2-effekten være 650 ton
CO2 i 2030.

Kommunens
rolle:

•
•
•

Facilitere udrulningen af en samkørsels app hos borgere og virksomheder,
evt. GoMore.
Oplysningskampagner for at fremme samkørsel og promovere fordele heraf.
Udpege holdepladser med skiltning for biler til samkørsel såsom ved Kommunes tre S-togstationer.

Effekt [ton CO2] i 2030
650 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Økonomi:

Højere belægningsgrad kan eksempelvis fremmes via samkørsel. Der er en række
organisationer og private virksomheder, som tilbyder løsninger til samkørsel,
eksempelvis kan nævnes FDM’s App ”Ta’ med” og GoMore.
Furesø Kommune deltager i regi af KKR-hovedstaden i et nyt initiativ om Grønne
Pendlervaner, som har fokus på, at borgerne i hovedstadsregionen skal køre
mere sammen. I efteråret 2021 gennemføres en kampagne, hvor kommuner,
virksomheder og andre aktører på området går sammen om at fremme samkørsel.
Indsatsen vurderes på baggrund af Trafik og mobilitetsplanen at indebære omkostninger på ca. 270.000 kr. over perioden 2021 til 2025.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Furesø
Kommune

Facilitere og oplyse

54.000 kr. årligt
(270.000 over 5 år)

80 kr./ton CO2.

Borgere

Udnytte muligheder for samkørsel og
delebiler

Ingen

Ikke belyst. Borgere og virksomheder, der anvender samkørsel/
delebiler, vil dog som hovedregel
opnå en lavere omkostning til
transport.

Virksomheder

Udnytte muligheder for samkørsel og
delebiler

Ingen

Se ovenfor.

Forsyningsselskaber

Ingen

Ingen

Ingen

Beregningsforudsætninger:

47% af trafikarbejdet fra personbiler i Furesø Kommune vedrører pendlerture,
svarende til 129 mio. køretøjskilometer (Køretøjskilometer er en enhed inden for
transportsektoren, der angiver antallet af tilbagelagte kilometer for et køretøj).
Vi betragter her trafikarbejde udført i Furesø Kommune, hvoraf en stor del
udføres af borgere i andre kommuner, men da indsatsen antages at fokusere på
både borgere og virksomheder i Furesø Kommune vælges denne afgrænsning.
Det er forudsat at 10% samkørsel til/fra kommunen vil reducere trafikarbejdet
med 5%, da både fører og den samkørende sidder i bilen, svarende til en reduktion på 6,5 mio. kkm, hvilket svarer til 2,4% af det samlede trafikarbejde i
kommunen. Den reelle reduktion bliver dog lidt mindre, fordi de borgere der
anvender samkørslen har behov for at transportere sig til/fra opsamlingsstedet.
Derfor skønnes faldet i trafikarbejde, dvs. det kørte antal kilometer med bil, at
falde med 2,1% svarende til 5,8 mio. kkm.
Indsatsen på 270.000 kr. over 5 år vurderes at medføre en CO2-reduktion på 650
ton årligt i 2030 svarende til en CO2-reduktionsomkostning på godt 80 kr./ton
CO2 set fra kommunens side.
Borgere og virksomheder, der anvender samkørsel/delebiler, vil som hovedregel
opnå en lavere omkostning til transport.

Effektvurderingen for Furesø Kommune

8. Infrastruktur- veje,
bygninger og forsyningsstruktur
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
ved at få BRT på Ring 4
Bæredygtig transport - infrastruktur
BRT (Bus rapid transit), er et busbaseret kollektivt transportsystem, der er designet til
at forbedre kapaciteten og pålideligheden i forhold til et konventionelt bussystem. Et
BRT-system har typisk et specialiseret design, services og infrastruktur, som giver en
bedre kvalitet og er med til at undgå trafikale forsinkelser.
Tiltaget vedrører etablering af en BRT-løsning på Ring 4 mellem Lyngby og Ishøj,
gennem Ballerup, Hareskovby og Bagsværd. BRT-løsningen kan være et attraktivt
transporttilbud for pendlere, blandt andet fra Hareskovby, og vil gøre det lettere at
rejse på tværs mellem S-togslinjerne i regionen. BRT-løsningen vil mindske trængsel
og potentielt også støj fra Ring 4.
Status:

I aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat midler (950 millioner kr.) til
etablering af BRT på Ring 4 med henblik på, at projektet kan igangsættes i 2026.
Furesø Kommune samarbejder i overensstemmelse med Trafik- og mobilitetsplanens Regionale indsats med Movia, andre kommuner og Region Hovedstaden om at øge hurtigbussernes attraktivitet.

CO2-effekt:

Movia har estimeret, at den årlige gevinst i dag vil være mellem 700 og 1.600 ton
årligt. Det er forudsat, at BRT på Ring 4 betjenes med fossilfrie busser, hvor emissionen af CO2 er nul. Med øget trafik på Ring 4 kan CO2-reduktionen potentielt stige
til over 5.000 tons årligt.
CO2-effekten i Furesø Kommune er ikke bestemt, men skønnes til i størrelsesordenen
1/5 heraf.

Effekt [ton CO2] i 2030
230 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Kommunens
rolle:

•

Økonomi:

Samlet er anlægget estimeret til at koste 1,87 mia. kr. men vil medføre en økonomiske gevinst, når det er i drift på 6-9 mio. kr. årligt sammenlignet med en situation uden etablering af BRT. Den driftsøkonomiske vurdering tager ikke hensyn
til fremtidens trængsel.

Sikre projektets fremdrift bl.a. via ejerskabet til Movia

Den samfundsøkonomiske skyggepris ved BRT, der fortrænger biltrafik, er af
COWI opgjort til mellem 750 – 2.200 kr./ton CO2.

Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Furesø
Kommune

Sikre projektets fremdrift
bl.a. via ejerskabet til MOVIA

Ingen

Ingen

Borgere

Ingen

Ingen

Ikke belyst

Virksomheder

Ingen

Ingen

Ikke belyst

Forsyningsselskaber
(Movia)

Ingen

Anlægget estimeres at koste 1,87
mia. kr.
I Infrastrukturplan 2035 er der afsat
950 millioner kr. til etableringen.

Ikke undersøgt
BRTs samfundsøkonomisk
skyggepris er opgjort til mellem 700 og 2200 kr./ton

Efter etableringen forventer Movia,
at BRT-systemet vil have en positiv
driftsøkonomi på 6-9 mio. kr.

Beregningsforudsætninger:

Effektvurderingen baserer sig på oplysninger fra Movia.
https://www.moviatrafik.dk/media/8432/klimaeffekt-af-brt-projekter-case-ring4-ishoej-lyngby.pdf
https://www.moviatrafik.dk/brt-klimavenlig-kollektiv-transport/brt-og-klima
https://www.moviatrafik.dk/media/8274/brt-400s-i-ring-4-ishoej-lyngby-komprimeret.pdf
https://www.moviatrafik.dk/media/7645/fremtidens-transport-januar-2020-hvordan-skal-den-kollektive-trafik-bidrage-til-klimaneutralitet.pdf

Effektvurderingen for Furesø Kommune

9. Infrastruktur- veje,
bygninger og forsyningsstruktur
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
ved at reducere flytransport
Bæredygtig transport – adfærd og fremkommelighed.
Flytransport er en kilde til CO2 udledning og i Furesø Kommune udleder borgernes
flytransport omkring 36.000 tons CO2 hvert år. Til sammenligning udgør CO2 udledningen i Furesø Kommune som geografisk område 186.000 tons i 2018 (ekskl. udenrigs
flytransport).
Denne indsats handler om at nudge borgerne i Furesø Kommunen til at reducere deres
brug af flytransport ved at inspirere, motivere og gøre det synligt og nemt at vælge
andre transporttyper eller planlægge aktiviteten uden fly. CO2 udledningen varierer
ved forskellige transportmidler og forudsætninger. Det fremgår af figuren nedenfor at
CO2-udledningen forbundet med hhv. bil, tog og bus er væsentligt lavere end for fly.
For biltransport afhænger udledningen af, hvor mange der rejser sammen.
Status:

Ny potentiel indsats.

CO2-effekt:

Ved at erstatte 5% af borgernes flytransport med bus eller tog kan der reduceres omkring 1.600 tons CO2. Besparelsen afhænger af, hvilken transportform der skiftes til.

Kommunens
rolle:

•

Informationskampagner for at gøre folk bevidste omkring de klimapåvirkninger, som flytransport har og gøre det nemt at finde alternativer til
flytransport eller vælge en anden mødeform, rejse eller ferie.

Effekt [ton CO2] i 2030
1610 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Økonomi:

Der er regnet på, at der afsættes 150.000 kr. svarende til et kvart årsværk årligt
til informationskampagner, som kan gennemføres af medarbejdere i Furesø
Kommune eller med ekstern assistance. Det skal understreges, at det er forbundet med stor usikkerhed, om den estimerede effekt kan opnås vha. oplysning og
kampagner.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Furesø
Kommune

Oplysningsindsats rettet mod
borgere og eventuelt virksomheder

150.000 kr. årligt

90 kr./ton CO2.

Borgere

Erstatte flyrejser med fx tog eller
busrejser

Ikke belyst

Afhænger af den konkrete
destination.

Virksomheder

Erstatte flyrejser med fx tog eller
busrejser

Ikke belyst

Afhænger af den konkrete
destination.

Forsyningsselskaber

Ingen

Ingen

Ingen

Beregningsforudsætninger:

Ifølge Energistyrelsens Energi og CO2 regnskab (2018) udleder borgerne i Furesø
Kommune 35.776 tons CO2 hvert år, som er relateret til flytransport. Langt
størstedelen vedrører udenrigsluftfart. En 5 procent reduktion af dette giver
en CO2-besparelse på op til 1.890 tons CO2. Størstedelen af flyrejserne antages
at vedrøre ferieophold. CO2-reduktionen vil afhænge af om borgerne ændrer
feriedestination, fx til Danmark, eller om de transporterer sig til feriedestinationen
med et andet transportmiddel. Hvis der skiftes fra fly til bus eller tog vil CO2-udledningen typisk være omkring 85% lavere når der bruges en CO2 emmissionsfaktor
der er beregnet for tog og bus i EU. Denne antagelse er lagt til grund for beregningen således, at CO2-reduktionen udgør 1610 tons (1.890 tons CO2 * 85 %).
Effektvurderingen for Furesø Kommune

10. CO2-bevidsthed
ved grøn adfærd
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
ved at lade byplanlægning fremme nærhed til
offentlig transport
Byplanlægning – infrastruktur
Furesø Kommune har mulighed for at planlægge byudvikling ud fra et nærhedsprincip
til offentlig transport. Dette vil skabe et større incitament for borgerne til at benytte
offentlig transport i stedet for personbil. Planlægningen af nye boligområder eller erhverv i Furesø Kommune, efter et nærhedsprincip til offentlig transport, kan være
med til at indfri dele af Trafik og mobilitetsplanen.
Status:

Ikke vedtaget.

CO2-effekt:

Byudvikling koncentreret om nærhed til offentlig transport vil have en CO2-effekt på
300 ton CO2 i 2030.

Kommunens
rolle:

•

•

Følge et nærhedsprincip for byudvikling således eksempelvis et nyt boligområde eller en ny arbejdsplads med over 100 medarbejdere anlægges maks.
500 m. fra en station.
Samarbejde med Movia om at sikre busruter med fordelagtige kørselstider
til og fra boligområder og arbejdspladser i Kommunen og ind til nærtliggende stationer og centrum.

Effekt [ton CO2] i 2030
300 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Økonomi:

Arbejdsressourcer til planlægningen af et nærhedsprincip og efterlevelsen heraf
er påkrævet. Stationsnærhedsprincippet kan betyde, at stationsfjerne byggegrunde ikke kan udnyttes med potentielle tabte indtægter til følge for både
Furesø Kommune og projektudviklere.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Furesø
Kommune

Fokus på byplanlægning
med nærhedsprincip Partnerskab med Movia

Eventuelt tabte indtægter fra salg
af byggegrunde.

Ikke opgjort.

Borgere

Ingen

Lavere omkostninger til transport.

Ikke opgjort.

Virksomheder

Ingen

Eventuelt tabte indtægter fra salg
af byggegrunde

Ikke opgjort.

Forsyningsselskaber

Ingen

Ingen

Ingen

Beregningsforudsætninger:

Frem mod 2030 antages Furesø Kommunes befolkning at stige med ligegodt
2.000 personer. Den gennemsnitlige Furesø borger transporterer sig 6.700
køretøjskilometer (kkm er en enhed inden for transportsektoren, der angiver
antallet af tilbagelagte kilometer for et køretøj årligt i bil, svarende til ca. 18 km
dagligt.)
For borgere, der bor stationsnært, vil det være mere attraktivt at anvende kollektiv trafik og gang/cykel frem for bil med fossilt brændstof. Som en grov approksimation antages det, at borgere, som bor stationsnært, vil transportere sig 25%
mindre i bil end den gennemsnitlige Furesø borger i dag. Samtidigt vil borgere,
der ikke bor stationsnært, transportere sig 10% mere i bil end den gennemsnitlige Furesø borger i dag. Forudsættes endvidere, at indsatsen vil omfatte 30%
af de nye borgere i Furesø Kommune – dvs. at yderligere 600 personer vil leve
stationsnært frem mod 2030 – vil indsatsen medføre en reduktion i bilkøretøjsarbejdet på 3 mio. kkm. Forudsættes samtidigt, at ca. 30 % af transportarbejdet
udføres med fossilfrie biler
i 2030 vil indsatsen medføre en CO2-reduktion på 300 ton CO2.
Der er ikke forudsat emissioner ved fossilfri bildrift og anvendelse af kollektiv
transport i 2030 grundet fossilfri el på nationalt niveau.

Effektvurderingen for Furesø Kommune

11. Grøn energi og
varmeforsyning
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
ved energirenovering af kommunale bygninger
El og varme
Furesø Kommune har afsat en pulje på ca. 22,5 mio. kr. til energirenoveringer hvert år. Pengene er lånefinansieret til projekterne og tjener sig ind via
de besparelser, der opnås på indkøb af energi. Den overordnede tilgang til
energirenoveringerne er en kombination af vedligehold og besparelser i bygningerne, således at de bygningsdele og tekniske anlæg, som trænger mest,
bliver opgraderet energimæssigt når de udskiftes. Dette resulterer i en kombination af forskellige tiltag til hver renovering, således at meget rentable
tiltag som udskiftning af LED-lys, bliver kombineret med større tiltag såsom
udskiftning af vinduer, døre eller facadeisolering.
Mange af energiprojekterne har en direkte effekt på indeklimaet og komforten i bygningerne. Det vil brugerne/ borgerne typisk kunne mærke i form
af mindre træk, mere jævn varme, bedre lys og mere frisk luft.
Status:

Vedtaget. Indgår i Facility Management-handlingsplan for Furesø Kommune.

CO2-effekt:

Med nuværende forsyning opgøres CO2-reduktionseffekten som følge af el og
varmebesparelser til ca. 340 tons CO2 per år.
Effekten vil falde frem mod 2030, i takt med at el- og fjernvarmeforsyningen
omstilles til grøn energi.

Effekt [ton CO2] i 2030
340 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Økonomi:

Investeringerne er lånefinansieret, og projekterne skal derfor skabe økonomiske
besparelser ud over energibesparelserne. Den typiske økonomiske tilbagebetalingstid på hvert renoveringsprojekt er 20 år. Denne tilbagebetalingstid vil muligvis blive højere om 5-10 år i takt med, at de billigste energirenoveringstiltag er
gennemført.
Rolle

Furesø
Kommune

Udgifter og indtægter

Investere i energibesparende Investeringer på ca. 22,5 mio. kr.
tiltag
Årlige besparelser på indkøb af
energi, ca.1,2 mio. kr.

Borgere

Samlet økonomi over levetid
Ca. 0 kr./ton
Balancerer efter 19 år (baseret
på erfaringer fra allerede
gennemførte projekter).

Ingen

Ikke opgjort.

Virksomheder

Ingen

Ingen

Ikke opgjort.

Forsyningsselskaber

Ingen

Ingen

Ingen

Beregningsforudsætninger:

Tidligere analyser har vist, at energimidler på 48 mio. kr. afsat i 2019 og 2020 har
medført en CO2-reduktion på 725 tons CO2. Effekten omfatter de kommunale
renoveringsprojekter i 2019 og 2020. Dette resultat er normaliseret per år, så
hvis 22,5 mio. kr. bliver investeret, vil der opnås en besparelse på (725 ton/48
mio. kr. ) *22,5 mio. kr. =340 tons CO2 per år.

Effektvurderingen for Furesø Kommune

12. Grøn energi og
varmeforsyning
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
ved at energirenovere boliger
El og varme

Der foretages energirenovering af bygninger primært i forlængelse af den generelle
vedligeholdelsesindsats. Ea Energianalyse har tidligere vurderet, at der nationalt er
et samfundsøkonomisk potentiale for varmebesparelser i tilknytning til energirenoveringer på ca. 7% frem mod 2030 i den eksisterende bygningsmasse.
Det totale boligareal i Furesø Kommune er på ca. 2,1 millioner m2. Derudover kan
der ligge et væsentligt besparelsespotentiale i kraft af intelligent energistyring. Varmebesparelser kan bidrage til omstilling af fx fjernvarmen, da store varmepumper
nemmere integreres i systemer med lave temperaturer i nettet, og dette kan lettere
muliggøres, hvis bygningerne er velisolerede.
Frem mod 2030 vil den direkte CO2-effekt af varmebesparelser være faldende, da
varmeforsyningen forventes at blive grønnere (grøn fjernvarme, udfasning af gasog oliefyr). Dette tiltag er specifikt rettet imod energibesparelser i husholdninger.
Status:

Ny potentiel indsats.

CO2-effekt:

CO2-effekten af 7% varmebesparelser vil ved varmemixet i 2018 have en effekt på
2.900 ton CO2/år, men effekten kan i 2030 falde til 110 ton CO2/år, hvis Furesø
Kommune lykkes med at konvertere naturgas- og oliefyr til grøn fjernvarme og
varmepumper.

Effekt [ton CO2] i 2030
110 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Kommunens
rolle:

Virkemidler og økonomitræk for kommunen er årsværk til energirådgivning og
informationskampagner. Eksempler på indsatser er fx:
•
•

•
•
•
•

Økonomi:

Rådgivning af borgere i forbindelse med byggesagsbehandling
Information/kampagner målrettet bygningsejere, hvis bygninger ligger i de
dårligere energiklasser, fx for-enden-af-vejen-arrangementer i grundejerforeninger og via den årlige energimarkedsplads i samarbejde med nabokommuner.
Formidle mulighed for at søge tilskud gennem Energistyrelsens Bygningspulje.
Partnerskaber med virksomheder, om at fremme energirenoveringer i
boliger
Partnerskaber med boligforeninger og store bygningsejere om at fremme energirenoveringer i husholdninger.
Energitjek af boliger ifm. med henvendelse fra borgere, f.eks. gennem
en ekstern konsulent.

Indsatsen anslås at kræve et ressourcetræk på et årsværk á 600.000 kr./år.
For varmeforbrugeren vil økonomien afhænge af det konkrete projekt, men som
udgangspunkt kan det forventes, at de fleste borgere og virksomheder vil have
fornuftige tilbagebetalingstider på energibesparelserne, såfremt de gennemføres i forbindelse med den generelle bygningsrenovering. Borgere har mulighed
for at få tilskud til energirenoveringer gennem Energistyrelsens Bygningspulje.
Der vil ligeledes være mulighed for at få håndværkerfradrag ved energirenovering.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Furesø
Kommune

Rådgivning og informationskampagner

600.000 kr./år

200 kr./ton CO2 i 2018.
5.500 kr./ton CO2 i 2030.

Borgere

Investere i energibesparende tiltag

Det antages, at den gennemsnitlige
økonomiske besparelse over tid som
minimum vil modsvare investeringsomkostningen

0 kr./ton CO2

Virksomheder

Ingen

Ingen

Ingen

Forsyningsselskaber

Ingen

Ingen

Ingen

Beregningsforudsætninger:

7% reduktion i energiforbruget til opvarmning. CO2-effekten er beregnet med
forsyningen til opvarmning i dag (2018) og et scenarie for 2030, hvor Furesø
Kommune lykkes med at konvertere naturgas- og oliefyr til grøn fjernvarme og
varmepumper. Det er forudsat, at varmebesparelser fordeler sig ligeligt mellem
opvarmningsformer.

Effektvurderingen for Furesø Kommune

13. Grøn energi og
varmeforsyning
Inspiration til at nedbringe
CO2-udledningen ved at understøtte
energibesparelser hos virksomheder

El og varme

Der foretages energirenovering af bygninger primært i forlængelse af den generelle
vedligeholdelsesindsats. Ea Energianalyse har tidligere vurderet, at der nationalt er
et samfundsøkonomisk potentiale for varmebesparelser i tilknytning til energirenoveringer på ca. 7% frem mod 2030 i den eksisterende bygningsmasse. Derudover kan
der ligge et væsentligt besparelsespotentiale i kraft af intelligent energistyring.
Varmebesparelser kan bidrage til omstilling af fx fjernvarmen, da store varmepumper
nemmere integreres i systemer med lave temperaturer i nettet, og dette kan lettere
muliggøres, hvis bygningerne er velisolerede. Frem mod 2030 vil den direkte CO2effekt af varmebesparelser være faldende, da varmeforsyningen forventes at blive
grønnere (grøn fjernvarme, udfasning af gas- og oliefyr). Indsats 13 omhandler vejledning og rådgivning af virksomheder i Furesø Kommune om tiltag inden for energibesparelser og energieffektivisering. Nyeste BBR-data viser, at der i Furesø Kommune
er ca. 522.000 m2 opvarmet bygningsareal til service og erhverv. Kommunen har
mulighed for at videregive information i forbindelse med myndighedsbehandling af
byggeansøgninger. Dette kan kombineres med partnerskaber med virksomheder.
Status:

Ny potentiel indsats.

CO2-effekt:

CO2-effekten af 5% varmebesparelser vil ved forsyningen til opvarmning i 2018
have en effekt på 570 ton CO2/år, men effekten kan i 2030 falde til 50 ton CO2/
år, hvis Furesø Kommune lykkes med at konvertere naturgas- og oliefyr til grøn
fjernvarme og varmepumper.

Effekt [ton CO2] i 2030
50 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Bemærkninger:

Effekten er afhængig af, hvor hurtigt den grønne omstilling på forsyningssiden vil ske.

Kommunens
rolle:

•

Økonomi:

Omkostninger og gevinster ved denne indsats vedrører primært virksomheder,
forretninger og serviceerhverv.
Furesøs Kommunes omkostninger til rådgivning/partnerskaber estimeres til et
halvt årsværk årligt svarende til 300.000 kr. årligt.

Informere virksomheder og forretninger om, hvordan de kan reducere deres
el- og varmeforbrug, og om muligheden for at søge tilskud gennem Energistyrelsens Erhvervspulje til energispareprojekter.

Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Furesø
Kommune

Partnerskab med virksomheder og informationskampagner

300.000 kr./år

530 kr./ton CO2 i 2018.
5.000 kr./ton CO2 i 2030.

Borgere

Ingen

Ingen

Ingen

Virksomheder

Investere i energibesparende
tiltag

Det antages, at den gennemsnitlige
økonomiske besparelse over tid som
minimum vil modsvare vil gå i nul
med investeringsomkostningen eller
blive større.

0 kr./ton CO2

Forsyningsselskaber

Ingen

Ingen

Ingen

Effektvurderingen for Furesø Kommune

14. Grøn energi og
varmeforsyning
Inspiration til at nedbringe
CO2-udledningen ved at understøtte konvertering af ”grønne” områder til fjernvarme
El og varme
Farum Fjernvarme, Vestforbrænding og Furesø Kommune har som mål at understøtte
den grønne omstilling og vil derfor medvirke til at udbrede fjernvarmen, hvor dette er
samfundsøkonomisk attraktivt. Varmeplanen har identificeret ”grønne” områder, som
med fordel kan konverteres fra naturgas til fjernvarme. Disse områder drejer sig om
5.130 bygninger i alt i både Farum, Værløse, Hareskovby og dele af Jonstrup. Denne
indsats vurderer effekten af at konvertere alle disse områder.
Status:

Ikke vedtaget. Indgår i Forslag til Varmeplan for Furesø Kommune 2021.

CO2-effekt:

Konverteres samtlige ”grønne områder” til fjernvarme, opnås en CO-reduktion
på 15.900 ton i 2030. Det er antaget, at det yderligere fjernvarmeforbrug er
CO2-neutralt, samt at der kan opnås en tilslutningsandel på 70 %.

Kommunens
rolle:

•
•

•
•

Myndighed for udbygningen af fjernvarmenettet i samarbejde med kommunens fjernvarmeleverandører.
Oplyse borgerne om de samfundsøkonomiske og klimamæssige fordele ved
at konvertere fra gas- eller oliefyr til fjernvarme bl.a. på den årlige energimarkedsplads og andre klima- og miljøarrangementer.
Bidrage til informationsindsatser i forbindelse med de konkrete fjernvarmeprojekter.
Tilslutte kommunale bygninger til fjernvarmen, hvor det er muligt.

Effekt [ton CO2] i 2030
15.900 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Økonomi:

Udbygningen af fjernvarmenettet forestås af fjernvarmeselskaberne eventuelt
finansieret med kommunegaranti. Bygningsejerne vil typisk få en lidt lavere varmeregning ved at konvertere til fjernvarme.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Furesø
Kommune

Myndighed og partnerskab med kommunes
fjernvarmeleverandører.
Facilitere konvertering fra
gasfyr til fjernvarme gennem
oplysning.

Øget ressourcetræk i forhold til sags- 20 kr./ton CO2
behandling svarende til ½ årsværk
(300.000 kr.).

Borgere

Ingen

Typisk lidt forbedret brugerøkonomi
ved konvertering af gasfyr til fjernvarme på 100-200 kr. per år.

<0 kr./ton CO2

Virksomheder

Ingen

Se ovenfor

Se ovenfor

Forsyningsselskaber

Udførelse og planlægning
af udbygning af fjernvarmenettet.

Investering i fjernvarmenet og ny
kapacitet, dette afskrives gennem
fjernvarmeprisen over tid.

0 kr./ton CO2. Fjernvarmeselskabernes økonomi antages
at hvile i sig selv.

Eksempel på brugerøkonomien ved fjernvarme i et parcelhuskvarter er vist i nedenstående figur. Det ses, at fjernvarme typisk giver den billigste brugerøkonomi,
men den er forholdsvis tæt på naturgas.

Brugerøkonomi

Bemærkninger:

Brugerøkonomien er vist eksklusive tilskud fra bygningspuljen og fjernvarmepuljen. Det er antaget, at 15.900 tons CO2 fra naturgasfyr og oliefyr bliver fortrængt
ved konvertering til CO2-neutral fjernvarme. Beregningen forudsætter en tilslutningsprocent på 70% af de grønne områder. Den fulde effekt, ved 100% tilslutning i de grønne områder, er 22.700 tons CO2.

Effektvurderingen for Furesø Kommune

15. Grøn energi og
varmeforsyning
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
ved at understøtte konvertering af ”gule” og
”røde” områder til fjernvarme eller varmepumper

El og varme

Denne indsats vurderer effekten af at sikre en fossilfri varmeforsyning til de borgere
og virksomheder, der hverken ligger i varmeplanens ”grønne” områder eller har fjernvarme i dag. I varmeplanens ”røde” områder kan eldrevne varmepumper erstatte
naturgas- og oliefyr og derigennem sikre en fossilfri varmeforsyning. I varmeplanens
”gule” områder skal det afklares, om fjernvarme eller individuelle varmepumper er den
mest attraktive løsning. Endelig er der behov for de sikre fuld tilslutning til fjernvarmen
i de eksisterende fjernvarmeområder. De ”gule” områder omfatter 1.040 bygninger
i alt i Kirke Værløse, et delområde i Jonstrup, Farum og Værløse. CO2-udledningen fra
naturgas- og oliefyr i de ”gule” områder ligger i alt på ca. 3.800 tons årligt. Udledningen fra bygningerne i de ”røde” områder og fra fossile fyr i de eksisterende fjernvarmeområder udgør i alt ca. 2.600 tons.
Status:

Ikke vedtaget. Indgår i Forslag til Varmeplan for Furesø Kommune 2021.

CO2-effekt:

Olie- og naturgasopvarmede bygninger i de relevante områder giver anledning til en
CO2-udledning på i alt ca. 6400 ton. Det vurderes vanskeligt at indfri det fulde potentiale
inden 2030, da borgere med velfungerende gasfyr formentligt vil være tilbageholdende med at investere i en ny varmeløsning. Konverteres 70 % af bygningerne til enten
fjernvarme eller varmepumper opnås en CO2-reduktion på 4500 ton. Det er antaget,
at yderligere fjernvarmeforbrug er baseret på en CO2-neutral forsyning, og at eldrevne
varmepumper forsynes med grøn strøm.

Kommunens
rolle:

•
•

•

Myndighed for udbygningen af fjernvarmenettet i samarbejde med kommunens
fjernvarmeleverandører.
Oplyse borgerne og virksomheder om de miljømæssige og økonomiske fordele ved
konvertering fra olie- og naturgasfyr til fjernvarme og varmepumper, herunder fx
åbent hus-arrangementer, hvor borgere kan udveksle viden og erfaringer, via den
årlige energimarkedsplads i samarbejde med nabokommuner og Furesøs egne miljø
og eller klimaarrangementer. Bidrage til informationsindsatser i forbindelse med de
konkrete fjernvarmeprojekter.
Formidle statslige tilskud som tilskud til varmepumper gennem Energistyrelsens
Bygningspulje. Virksomheder kan søge tilskud gennem Energistyrelsens Erhvervspulje til energispareprojekter herunder varmepumper.

Effekt [ton CO2] i 2030

Effektvurderingen for Furesø Kommune
4.500 T

•
•

Økonomi:

Konvertere kommunale bygninger til fjernvarme eller varmepumper afhængigt
af bygningernes beliggenhed.
Samarbejde med boligforeninger omkring at udbrede og etablere varmepumper, fx som klyngeløsninger, hvor flere bygninger forsynes fra én større varmepumpe.

Udbygningen af fjernvarmenettet forestås af fjernvarmeselskaberne eventuelt
finansieret med kommunegaranti. Bygningsejerne vil typisk have en lidt lavere eller
uændret varmeregning, hvis de konverterer til fjernvarme eller varmepumper.
Investeringerne i varmepumper (ca. 100.000 kr. for investering i en luft-vand varmepumpe for et typisk enfamiliehus) forestås af borgerne. Borgere har mulighed for at
få tilskud til varmepumpe gennem Energistyrelsens Bygningspulje.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over
levetid

Furesø
Kommune

Myndighed og partnerskab
Øget ressourcetræk i forhold til sagsmed kommunes fjernvarmel- behandling svarende til 1/2 årsværk.
everandører.
(300.000 kr.)
Oplysningskampagner
omkring fjernvarme og varmepumper.
Facilitere samarbejde i boligforeninger vedrørende varmepumpe klyngeløsninger

70 kr./ton CO2

Borgere

Konvertere til fjernvarme eller
varmepumper.

Uændret eller lidt forbedret bru0 kr./ton CO2
gerøkonomi over tid med nuværende
rammer.

Virksomheder

Ingen

Se ovenfor.

Se ovenfor.

Forsyningsselskaber
(Fjernvarme)

Udførelse og planlægning af
udbygning af fjernvarmenettet.

Investering i fjernvarmenet og ny
kapacitet, dette afskrives gennem
fjernvarmeprisen over tid.

0 kr./ton CO2. Fjernvarmeselskabernes økonomi
antages at hvile i sig selv.

Brugerøkonomi

Bemærkninger:

Brugerøkonomien er vist eksklusive tilskud fra bygningspuljen og fjernvarmepuljen.
Det er antaget, at 4.500 tons CO2 fra naturgasfyr og oliefyr bliver fortrængt ved konvertering til CO2-neutral fjernvarme eller varmepumper. Beregningen forudsætter at
70% gas- og oliefyrene konverteres. Den fulde effekt, ved 100% konvertering er 6.400
tons CO2.

16. Grøn energi og
varmeforsyning
Inspiration til at nedbringe
CO2-udledningen ved at etablere
CO2-lagring (CCS) på Vestforbrænding
El og varme
Omtrent en tredjedel af fjernvarmeforbruget i Furesø Kommune forsynes fra Vestforbrændings affaldskraftvarmeanlæg, som udover at levere fjernvarme også producerer el, som indgår i Furesø Kommunens energiregnskab. Med henblik på at sikre en
CO2-neutral fjernvarmeforsyning undersøger Vestforbrænding mulighederne for at
etablere CO2-lagring (CCS) i tilknytning til affaldsforbrændingsanlæggene. Vestforbrænding er bl.a. gået sammen med Hovedstadens og Storkøbenhavns største forsyningsselskaber om at fange 3 mio. tons CO2 om året. Det sker i klyngesamarbejdet C4
– Carbon Capture Copenhagen. Det skal bemærkes, at CCS en forholdsvist umoden
teknologi, som indebærer betydelige meromkostninger. Derfor et det fortsat usikkert,
hvilken rolle den kommer til at spille i den fremtidige energiforsyning.
Denne indsats forudsætter, at halvdelen af Vestforbrændings affaldskraftvarmekapacitet påmonteres CCS-teknologi. Indsatsen kan ligeledes sikre, at indsats 14 og 15
opnår et større CO2-reduktionspotentiale.
Status:

Ny potentiel indsats.

CO2-effekt:

Det samlede CO2-reduktionspotentiale 8.500 tons CO2 med det nuværende
fjernvarmegrundlag.

Kommunens
rolle:

Som medejer af Vestforbrænding har Furesø Kommune mulighed for at påvirke
selskabets investeringsstrategi.

Effekt [ton CO2] i 2030
8.500 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Økonomi:

Investeringen i CCS vil skulle forestås af Vestforbrænding. Den økonomiske
meromkostning forbundet med CCS ligger i størrelsesordenen 800-1200 kr./
ton (svarende til ca. 10 mio. kr. årligt for den CO2-reduktion som opnås i Furesø
Kommune). I hvilket omfang, etablering af CCS i praksis vil medføre meromkostninger for varme- og affaldskunder, vil afhænge af de nationale rammevilkår og
tilskudsordninger.
Rolle

Udgifter og indtægter

Furesø
Kommune

Medejer af
Vestforbrænding

Højere takster for affald og eventuelt Op til 800-1200 kr./ton
varme.

Borgere

Ingen

Højere takster for affald og eventuelt Op til 800-1200 kr./ton
varme.

Virksomheder

Ingen

Højere takster for affald og eventuelt Op til 800-1200 kr./ton
varme.

Forsyningsselskaber
(Vestforbrænding)

Udførelse og planlægning af CO2 fangst og
lagring på halvdelen af
anlægskapaciteten.

Ca. 10 millioner/år
Meromkostningen vil afhænge af
nationale rammevilkår og tilskudsordninger

Beregningsforudsætninger:

Samlet økonomi over levetid

Ingen – under antagelse af at
selskabet hviler i sig selv.

Anvendelse af CCS vil producere negative emissioner for både fjernvarme og
elproduktion for affaldskraftvarme. Mængden af brændsel til affaldskraftvarme i
fjernvarmeforsyningen er opgjort til 210 TJ og er antaget konstant. Det antages,
at Vestforbrænding installerer CCS på 50% af deres produktionskapacitet. 50% er
valgt på grund af usikkerhed vedrørende teknologiudvikling.
Hvis det fulde CCS-potentiale udnyttes vil effekten være det dobbelte, dvs. en
CO2 besparelse på 17.000 tons CO2.

Effektvurderingen for Furesø Kommune

17. Grøn energi og
varmeforsyning
Inspiration til at nedbringe
CO2-udledningen ved at skabe rammer
for CO2-neutral fjernvarmeforsyning
El og varme
Udbygning af fjernvarmen i Furesø Kommune vil skabe et behov for udvidelse
af fjernvarmeforsyningskapaciteten. Hvis både indsats 14 og 15 gennemføres, vil det resultere i en fordobling af selve fjernvarmeforbruget. Dette vil
skabe et yderligere behov for kapacitet til bæredygtig fjernvarmeproduktion,
hvilket f.eks. kunne være yderligere varmepumpekapacitet, varmelagre og
elkedelkapacitet.
Status:

Ny potentiel indsats.

CO2-effekt:

Effekten af denne indsats er inkorporeret i to andre indsatser omkring udbygning
af fjernvarmeområder, som antager, at fjernvarmeudbygningen bliver forsynet af
CO2-neutrale kilder.

Kommunens
rolle:

•

•
•

Kommunens rolle er at facilitere de rette rammevilkår for udbygningen af
fjernvarmeforsyningen i samarbejde med Kommunens fjernvarmeleverandører.
Samarbejde med fjernvarmeselskaberne om at undersøge, kortlægge og
identificere mulige lokale VE-kilder
Planlægningsarbejde til de nødvendige udvidelser i fjernvarmeforsyningskapacitet, dette kunne f.eks. være arealudpegninger og sagsbehandling.

Effekt [ton CO2] i 2030
400 T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Økonomi:

Det yderligere fjernvarmeforbrug som resultat af udbygning ville kunne dækkes
med en storskala varmepumpe af samme kapacitet som den eksisterende 16
MW varmepumpe, som Farum Fjernvarme har etableret. Dette anlæg er blevet
finansieret gennem et kommunegaranteret lån fra Furesø Kommune og henlagte
midler fra Farum Fjernvarme. Med de seneste ændringer i de økonomiske ramme
for varmeområdet – bl.a. de kraftige nedsættelser af elvarmeafgiften – vurderes
fjernvarme fra varmepumper at være konkurrencedygtig med naturgas- og
affaldskraftvarme.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Furesø
Kommune

Facilitatorrolle i samarbejde med forsyningsselskaber

Øget ressourcetræk i forhold til planlægning/sagsbehandling svarende til ¼
årsværk (150.000 kr.)

10- 15 kr./ton

Borgere

Ingen

Ingen

Ingen

Virksomheder

Ingen

Ingen

Ingen

Forsyningsselskaber
(Fjernvarme)

Udførelse og planlægning af udbygning af
fjernvarmeforsyningskapacitet

Investeringsomkostning i varmepumpekapacitet.
Opvejes af besparelser på brændsler og
afgifter.

Uændret eller bedre

Beregningsforudsætninger:

Fjernvarmeudbygning fra indsats 14 og 15 giver et yderligere fjernvarmeforbrug
på omkring 400 TJ.

Effektvurderingen for Furesø Kommune

18. Grøn energi
og varmeforsyning
Inspiration til at nedbringe
CO2-udledningen ved at etablere
solceller på kommunens tage
El og varme
Etablering af solceller på Furesø Kommunes tage skal fremme den lokale elproduktion i kommunen. I følgende indsats beregnes effekten ved installationen af 5
MW solceller, svarende til et tagareal på 27.500 m2, på kommunens tage. Tidligere
analyse fra DTU/Cenergia peger på et totalt potentiale på 9,1 MW, mens der undersøgt konkrete projekter i Furesø Kommune med en kapacitet på 1,1 MW. Denne
indsats forudsætter, at man ligger nogenlunde midt imellem. Furesø Kommune kan
bidrage til at efterleve det nationale krav om CO2-neutralitet og kan medvirke lokalt
til, at Danmark forsynes af 100 % grøn el i 2030.
Status:

Ny potentiel indsats.

CO2-effekt:

CO2-faktoren for importeret el ligger på 446 kg/MWh i 2018 og antages at falde
til 0 kg/MWh i 2030.
Dette giver en væsentlig kortsigtet CO2-reduktion på 2.200 ton, hvis det gennemføres med de tal vi har for 2018, der indtil 2030 taktvist vil falde til 0 ton.

Kommunens
rolle:

•
•
•

•

Oprettelse af forsyningsselskab til at sælge strømmen fra solceller.
Finansiering af solceller på kommunens tage.
Undersøge mulighed for at etablere solcelleanlæg ifm. enten renovering
af eksisterende kommunale bygninger eller ved potentielt nybyggeri.
- evt. indtænke synergi med andre optimeringsløsninger af kommunens
tage såsom grønne tage til forbedret afledning af regnvand.
Undersøge dispensationsmulighederne for kommunen til at spare på elafgifter ved egenproduktion af el fra et solcelleanlæg.

Effekt [ton CO2] i 2030
0T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Økonomi:

Investeringen i et solcelleanlæg afhænger af typen. Et husstandsanlæg på 6 MW
koster omkring 8.000 kr./kW (ekskl. Moms), hvortil et erhvervsanlæg på 100 kW
koster i nærheden af 5.500 kW. En tredje løsning er et markanlæg med en omkostning på 3.500 kr./kW. Dog er markanlæg grundet dets æstetiske udtryk ikke en
relevant løsning for Furesø Kommune.
Vælges et erhvervsanlæg vil investeringen i 5 MW solcellekapacitet anlæg have en
investeringsomkostning på 27,5 mio. kr. ekskl. moms. Antages erhvervsanlægget
at udleve sin forventede levetid på 25 år, vil det producere el til en omkostning
på 30 øre/kWh med en dertilhørende realrente på 2 %. Prisen herfor svarer til de
forventelige elmarkeds-engrospriser i Danmark.
Anlæggene dimensioneres dog normalvis med henblik på, at de kan levere el til
eget forbrug, hvorved kommunen sparer køb af markedsel, nettariffer og evt. afgifter. Besparelsen ved eget forbrug gælder dog kun den andel af den producerede
elektricitet, som egenproducenten kan forbruge øjeblikkeligt. Hvor meget el, der
kan forbruges øjeblikkeligt, afhænger af den konkrete bygnings forbrugsmønstre.
Energistyrelsen regner med, at egetforbruget i kommunale bygninger typisk vil
ligge på 70 %.

Beregningsforudsætninger:

Besparelsen af elafgifter, som udgør 89 øre/kWh, dækker over en betydelig indirekte støtte til solcelleanlæg. For at undgå dette indeholder elforsyningsloven krav
om, at kommunal elforsyningsvirksomhed skal udskilles i et selvstændigt selskab.
Dette betyder, at kommunerne som udgangspunkt ikke kan producere elektricitet til eget forbrug og dermed blive fritaget for betaling af elafgift. Der er dog
dispensationsmuligheder, som giver kommunerne lov til at dække eget forbrug
fra anlæg, hvis de for eksempel er opsat i forbindelse med nybyggeri eller større
renoveringer, hvor solcelleanlægget etableres for at overholde energirammen.
For solcelleanlæg, hvor besparelser på elafgifter er mulige at få dispensation for, er
tilbagebetalingstiden på blot 5-7 år, hvorimod anlæg uden besparelser på elafgifter kan have en tilbagebetalingstid på 15 år.
I nogle tilfælde kan det være relevant at etablere et batteri i tilknytning til solcelleanlægget, fordi det giver mulighed for at dække en større del af eget forbrug.
Batteriløsningerne er særligt relevante for de bygninger (nybyggeri og renovering),
som opnår elafgiftsbesparelse, fordi der her er meget stor forskel på værdien af
egetforbrug og afsætning til elmarkedet. Det skal dog bemærkes, at batteriløsninger er dyre, og samfundsøkonomien er udfordret.
Rolle

Udgifter og indtægter

Furesø
Kommune

Investere i nye solcelleanlæg på
kommunens tage samt planlægning og facilitering.

Investeringsomkostningen er antaget at have < 0 kr./ton CO2
en maksimal tilbagebetalingstid på 15 år.

Borgere

Ingen

Ingen

Ingen

Virksomheder

Ingen

Ingen

Ingen

Forsyningsselskaber

Ingen

Ingen

Ingen

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Samlet økonomi
over levetid

19. Grøn energi
og varmeforsyning
Inspiration til at nedbringe CO2-udledninge ved
at fremme og understøtte solcelleudbygning
hos borgere og virksomheder
El og varme
Tiltaget forudsætter, at der opsættes solceller på 2% af tagarealet i
Furesø Kommune svarende til, at der opsættes en solcellekapacitet
7,6 MW. Økonomien i store solcelleanlæg er typisk væsentlig bedre
end på mindre husstandsanlæg, fordi de store anlæg er billigere i
indkøb og installation. En stor del af de økonomiske besparelser fra
solcelleanlæg kommer fra sparede elafgifter og nettariffer.
Status:

Ny potentiel indsats.

CO2-effekt:

CO2-effekten beregnes til ca. 3.500 ton CO2 i 2018.
Effekten vil aftage i takt med omstillingen til grøn strøm i det nationale elsystem,
og i 2030 forventes effekten at være nul eller tæt på nul. Selvom solceller beregningsmæssigt ikke forventes at have en effekt på Furesø Kommunens CO2-regnskab i 2030, vil opsætningen af solceller bidrage til den grønne omstilling af
elforsyningen, som er helt nødvendig for at Danmark kan indfri sine klimamål i
2030.

Effekt [ton CO2] i 2030
0T

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Effektvurderingen for Furesø Kommune

Kommunens
rolle:

•
•
•

Økonomi:

Facilitere projekter hos lokale bygningsejere og boligforeninger med store
tagflader og facader.
Sikre at lokalplaner ikke står i vejen for opsætning af solceller med mindre,
der er væsentlige æstetiske forhold, som taler imod.
Arbejdet med at fremme solceller kan eventuelt forankres i en egentlig solcellestrategi.

Kommunen bidrager med vidensdeling og tilbyder rådgivning omkring implementeringen af solceller på tagarealer. Indsatsen skønnes at have et omfang svarende
til et 1/6 årsværk årligt, dvs. 100.000 kr.
Investeringsomkostningen i solcelleanlæggene anslås til 41 millioner kr. under
forudsætning af, at solcellerne primært opsættes på store tagflader, f.eks. på
erhvervstage eller større beboelsesejendomme.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Furesø
Kommune

Rådgivning og vidensdeling
indenfor implementering af
solceller på tagarealer.

100.000 kr. per år.

30 kr./ton CO2 i dag.
Stigende over tid i takt med
at CO2-fortrængning bliver
mindre.

Borgere

Opsætte solceller

Investeringsomkostningen er antaget at have en maksimal tilbagebetalingstid på 15 år.

0 kr./ton CO2

Virksomheder

Opsætte solceller

Se ovenfor

Se ovenfor

Forsyningsselskaber

Ingen

Ingen

Ingen

Beregningsforudsætninger:

I Furesø Kommune er der ca. 2,12 mio. m2 bebygget areal (2,12 km2). Det
skønnes, at tagarealet er cirka lige så stort som det bebyggede areal og endvidere, at solcellerne yder 180 W/m2.

Effektvurderingen for Furesø Kommune

20. Grøn energi
og varmeforsyning
Inspiration til at nedbringe
CO2-udledningen ved at fremme
et CO2-neutralt spildevandsanlæg

Spildevand

Omfatter etablering af et fælleskommunalt CO2-neutralt anlæg til rensning af
spildevand i samarbejde med nabokommuner og Novafos. Drivhusgasudledningen
fra spildevandsanlæg knytter sig til afgasning af drivhusgasser og CO2 emissioner i
forbindelse med rensningsprocessen og fra det udledte spildevand. I Furesø Kommune er udledningen fra spildevand i 2018 200 ton CO2-ækvilanter9.
Status:

Ny potentiel indsats.

CO2-effekt:

Etablering af et CO2-neutralt spildevandsanlæg vil have en CO2-effekt på 200 ton
CO2- ækvivalenter.

Kommunens
rolle:

Økonomi:

•
•

Facilitere opførelsen af et CO2 neutralt spildevandsanlæg
Etablere et samarbejde med nabokommunerne og Novafos omkring en
fælles løsning.

Dette antages at være en tværkommunal og selskabsøkonomisk investering.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Furesø
Kommune

Partnerskab med Novafos og Ikke belyst
nabokommuner

Ikke belyst

Borgere

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Virksomheder

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Forsyningsselskaber

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Effekt [ton CO2] i 2030
200
For at kunne sammenligne drivhusgasser på tværs omregner man til såkaldte CO2-ækvivalenter. Det betyder, at man ser på,
hvor meget udledningen af en anden drivhusgas ville svare til i CO2. Hvis der udledes et gram metan, regnes det således til 25
gram CO2.
9
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21. Betydningen
af ændring i kostvaner
Inspiration til at nedbringe
CO2-udledningen ved at ændre kostvaner

Kost

Indsats 21 vedrører adfærdsændringer i borgernes kostvaner. Især mængden af kød
og mejeriprodukter i kosten har betydning for CO2 aftrykket. Dertil kan indkøb af
lokalt producerede fødevarer samt en reduktion i mængden af madspild reducere
CO2 udledningen. Furesø Kommunes køkkener har selv reduceret CO2 udledningen
fra måltiderne med 14 procent fra 2013 – 2020.
Status:

Ny potentiel indsats.

CO2-effekt:

I gennemsnit udleder hver enkelt dansker 3 ton CO2-ækvivalenter , som kan tilknyttes
fødevareforbruget. Det svarer til en samlet udledning på ca. 123.000 ton for Furesø
Kommunes ca. 41.000 borgere. En gennemsnitlig dansker spiser 260 gram oksekød
om ugen. Oksekød har klart den højeste CO2 emissions faktor af alt kød. En reduktion
på ca. 25.500 ton CO2-/år kan potentielt sikres, hvis Furesø kommunes borgere én
dag om ugen spiser bælgfrugter (f.eks. ærter, bønner, linser, lupiner og jordnødder)
eller kylling, fremfor indtag af 130 gram oksekød. Hvis hver borger spiste i alt 260
gram mindre oksekød om ugen ville denne CO2 effekt fordobles til omkring 51.000
tons CO2 om året.
Reduktionen vil være stærkt afhængig af hvad kødet bliver erstattet med. Det skal
understreges, at opgørelser af kostens klimaaftryk er behæftet med usikkerhed.

Kommunens
rolle:

•
•

Videreformidle information om forskellige kostvaners CO2-aftryk evt. på Furesø
Kommunes hjemmeside under ’Din grønne omstilling – vi hjælper dig i gang”.
Den igangværende økologiomlægning har reduceret CO2 udledningen med 14
%, primært som følge af et reduceret forbrug af kød. Kødforbruget kan reduceres
yderligere for eksempel ved at implementeres kødfrie kantinedage i kommunale
institutioner og afdelinger.

Effekt [ton CO2] i 2030
CO2 udledningen kan ikke umiddelbart vurderes
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•

•

Økonomi:

Kommunens køkkenansatte øger den igangværende indsats for at formidle
Furesøs erfaringer og inspirere borgere og brugere til også at tilberede mad
med årstidens økologiske råvarer, mindre kød, mere fisk, linser, bønner og
fokus på at reducere madspild.
Øget kendskab til kostens CO2-aftryk blandt det pædagogiske personale, der
serverer maden, samt fokus på klimabelastningen blandt de medarbejdere
der formidler kostvejledning.

Investering i ressourcer til vidensdeling og formidling af kostvaners CO2-aftryk
svarende til, at forvaltningen skal skrue yderligere op for indsatsen med et halvt
årsværk. Omkostninger ved vegetarisk eller vegansk kost afhænger af indkøbsmønstre og er dermed ikke mulige at kvantificere tilstrækkeligt. Minimering
af madaffaldsmængden er til gengæld en økonomisk besparelse, da ressourcer
benyttes til fulde og et eventuelt overforbrug af fødevarer reduceres.
Rolle

Udgifter og
indtægter

Samlet økonomi
over levetid

Furesø
Kommune

Informationskampagner, implementering af kødfrie dage i
kommunes kantiner

300.000 kr. per år.

Ikke belyst

Borgere

Tage handling og omlægge kostvaner til klimavenligere
alternativer.

Ikke belyst

Ikke belyst

Virksomheder

Omlægge kantiner til mere klimavenlig kost.

Ikke belyst

Ikke belyst

Forsyningsselskaber

Ingen

Ikke belyst

Ikke belyst

Beregningsforudsætninger:

Beregninger af kostvaners CO2-aftryk er baseret på Concitos egen Klimadatabase.
Her antages oksekød at have en emissions faktor på gennemsnitligt 31-152 kg
CO2/kg kød. Bælgfrugter og kylling har en emissions faktor på 1-4 kg CO2/kg.
Furesø Kommune har beregnet CO2 reduktionen ved den økologiske kostomlægning af de seks største varegrupper. Målemetoden med de seks indikatorvaregrupper er Furesø Kommunes egen ”pionermålemetode”, som er anvendt i mangel
af en officiel målemetode. Metoden har vist sig meget nyttig som motivation i
køkkenerne og giver en tydelig indikation for at den økologiske omlægning.

For at kunne sammenligne drivhusgasser på tværs omregner man til såkaldte CO2-ækvivalenter. Det betyder, at man ser på,
hvor meget udledningen af en anden drivhusgas ville svare til i CO2. Hvis der udledes et gram metan, regnes det således til 25
gram CO2.
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22. Affald som ressource
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
ved at øge genanvendelse af ressourcer

Cirkulær økonomi

Tiltaget sætter fokus på at inkorporere den cirkulære tankegang blandt de kommunale institutioner og Furesø kommunes borgere. Affald skal betragtes som
en ressource, hvori EU’s affaldshierarkiet aktivt skal benyttes og genanvendelse
vægtes fremfor forbrænding og deponi i denne rækkefølge.
Status:

Ny potentiel indsats.

CO2-effekt:

CO2-effekten afhænger af den genanvendte ressource.
Der kan spares 680 ton CO2, hvis 20% af den nuværende frasorterede mængde
emballage (metal, glas, pap, plast), tekstil, elektronik affald og træ bliver genanvendt.

Kommunens
rolle:

•
•
•
•

Medvirke til etableringen af et samarbejde mellem borgere, virksomheder
og kommunale genbrugspladser.
Vidensdeling om cirkulær tankegang og løsninger blandt kommunale institutioner, virksomheder og borgere i Furesø kommune.
Furesø kommune har uddannet 1.300 børn og unge til affaldsambassadører,
denne indsats har stor effekt og kan styrkes.
Etablering af infrastruktur og fysisk areal der understøtter genanvendelse fra
genbrugspladserne.

Effekt [ton CO2] i 2030
CO2 udledningen kan ikke umiddelbart vurderes
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Økonomi:

Økonomiske omkostninger afhænger af fraktionerne. Afgiften til forbrænding
mindskes, hvorimod udgifter til vidensdeling og etablering netværk kræver
både økonomiske og menneskelige ressourcer hos kommune, virksomheder og
borgere.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi
over levetid

Furesø
Kommune

Informationskampagner, og
etablering af fysiske tiltag der
understøtter genanvendelse.
Uddannelse af flere affaldsambassadører på Furesøs Genbrugsstationer

150.000 kr. per år

Ikke belyst

Borgere

Ingen

Ikke belyst

Ikke belyst

Virksomheder

Deltage aktivt for at få genanvendt i højere grad

Ikke belyst

Ikke belyst

Forsyningsselskaber

Ingen

Ikke belyst

Ikke belyst

Beregningsforudsætninger:

Beregningen af effekten ved genanvendelse tager udgangspunkt i frasorterede
mængder af diverse kategorier fra Affaldstatistikken 2018. Det er ukendt, hvor
meget ekstra affald af diverse kategorier som findes under ”dagrenovation
eller lignede”, ”forbrændingsegnet affald” og ”andet affald”. Potentielt kan der
hentes yderligere sparedede CO2 udledninger ved yderligere udsortering fra
disse affaldskategorier.
Der er anvendt sparede mængder CO2 udledninger fra en rapport af det svenske
Miljøinstitut IVL ved genanvendelse af diverse materialer:
• Genanvendt metalemballage: 1,8 kg CO2/kg.
• Genanvendt glasemballage: 0,35 kg CO2/kg.
• Genanvendt papemballage: 0,2 kg CO2/kg.
• Genanvendt plastemballage: 0,6 kg CO2/kg.
• Genanvendt træ: 0,4 kg CO2/kg
• Genanvendt tekstil: 11,8 kg CO2/kg.
• Genanvendelse og reparation af elektronikaffald kan gennemsnitligt lede
til en besparelse på 1,5 kg CO2 for hvert kg elektronikaffald. Dette kan dog
variere stærkt.
• Genanvendelse i byggesektoren besidder et væsentligt potentiale, hvoriblandt 1 kg CO2 spares ved genanvendelse af blot to mursten.
CO2-reduktionspotentialet for øget genanvendelse er udarbejdet af Dansk affaldsforening (2018).
Link: https://danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/document/mere_
genbrug-bedre_klima-dansk_affaldsforening_web_klimaudspil.pdf
IVL rapport om genanvendelse:
https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3f925/1591705294206/B2356.pdf
Vestforbrændings Strategi:
Status for Grøn Omstilling: https://www.furesoe.dk/media/11579/handlingsplan-for-groen-omstilling-status-2019-og-2020.pdf
Mængder for metalemballage, tekstil og elektronik affald er taget fra Affaldstatistikken 2018 for
Furesø Kommune.

Effektvurderingen for Furesø Kommune

23. Affald som ressource
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
ved at øge plastudsortering i husholdninger

Cirkulær økonomi

Affaldssorteringen tager afsæt i den nationale implementering af 10 fraktioner
hos husholdninger. Sektoren udleder i dag ca. 1,5 Mt CO2 på landsplan og det
politiske mål er, at sektoren skal være CO2-neutral i 2030 . Dette skal bl.a. opnås
ved at udsortere 80 % af dansk plast fra forbrændingen i 2030. Kommunerne har
en meget vigtig rolle for at imødekomme målet.
Status:

Ny potentiel indsats.

CO2-effekt:

Affaldsstatistikken for 2018 viser at den gennemsnitlige Furesø borger producerer ca. 71 kg forbrændingsegnet affald og 201 kg dagrenovation per år. Samlet
medfører afbrændingen af dette affald til en CO2-udledning på ca. 4.910 ton.
Fjernes 80 % af plasten fra affaldet reduceres udledningen med op mod 3.930
tons CO2.
Da Furesø Kommune aftager fjernvarme fra affaldsforbrænding, vil cirka
halvdelen af denne CO2 reduktion afspejle sig i Furesø Kommunes Energi og CO2
regnskab. Dette vil dog ikke være mere end cirka halvdelen, da borgerne i Furesø
Kommune producerer mere affald end der anvendes til produktion af fjernvarme.

Kommunens
rolle:

•
•

Implementering affaldssorteringen i de angivne ti fraktioner.
Vejledning og vidensdeling omkring korrekt affaldssortering med lavt klimaaftryk blandt andet gennem Furesø Kommunes igangværende initiativ,
Klimafamilier.

Effekt [ton CO2] i 2030
CO2 udledningen kan ikke umiddelbart vurderes
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Økonomi:

Udgifter til forbrændingsanlægget, Vestforbrænding, reduceres, hvorimod faste
omkostninger til indsamling, transport og oparbejdning af plastaffald øges.
Der er behov for investeringer i nye affaldsbeholdere til husholdninger samt nye
indsamlingsbiler. (og erhverv.). Bringeordninger og udgifter til genbrugspladser
er lavere end udgifterne til henteordninger. En lavere tømningsfrekvens reducerer omkostningerne, eksempelvis har en 7-dags tømningsfrekvens uden separat
madaffaldsordning et affaldsgebyr på 1.132 kr./år og en 14-dags på 1.036 kr./år.
Affaldsgebyrer skal opkræves hos grundejeren, jf. MBL § 48 stk. 7, og vil derfor
påvirke forbrugerøkonomien.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi
over levetid

Furesø
Kommune

Informationskampagner, aktivt
Udgifter vedrørende informationskampagner Ikke belyst
få flere borgere til at plastsortere. og udstyr til borgere.

Borgere

Aktivt

Ikke belyst

Ikke belyst

Virksomheder

Ingen

Ikke belyst

Ikke belyst

Forsyningsselskaber

Ingen

Ikke belyst

Ikke belyst

Beregningsforudsætninger:

CO2-reduktionspotentialet for øget genbrug er udarbejdet af Dansk affaldsforening (2018) 12.
Affaldsstatistikken for 2018 viser at den gennemsnitlige Furesø borger producerer 71 kg forbrændingsegnet affald og 201 kg dagrenovationsaffald per år. Det
antages at alt både forbrændingsegnet affald og dagrenovationsaffald bliver
sendt til affaldsforbrænding. Dette fører til at Furesø borgere producerer 11.160
ton forbrændingsegnet affald om året. Givet at et ton affald udleder 0,44 ton
CO2 per ton forbrændt affald, er den totale CO2 udledning af dette er 4.910 tons
CO2. Øget udsortering af plastik på 80% kan reducere denne emission med 3.930
tons CO2.
Furesø Kommune har en velfungerende uddannelse som affaldsambassadør til
alle børn og unge, hvor der nu er uddannet 1.300 personer, denne indsats kan
med fordel styrkes. Kilde: Status for Grøn omstilling: https://www.furesoe.dk/
media/11579/handlingsplan-for-groen-omstilling-status-2019-og-2020.pdf
https://danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/document/mere_genbrug-bedre_klima-dansk_affaldsforening_web_klimaudspil.pdf
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24. Affald som ressource
Inspiration til at nedbringe CO2-udledningen
ved at øge plastudsortering hos virksomheder
Cirkulær økonomi
Denne indsats fokuserer på øget plastudsortering hos virksomheder. De er fra
december 2022 pålagt at sortere på samme måde som husholdninger. Virksomhederne er ansvarlige for at sikre den nødvendige sortering, idet virksomheder
i sammenhængende bebyggelser (hvor kommunen i dag henter affald fra husholdninger) jf. affaldsbekendtgørelsen godt må benytte de kommunale ordninger,
hvilket også gælder de genanvendelige fraktioner. Affaldsområdet er over en
årrække blevet privatiseret, så det i dag primært er private transportører, der
varetager indsamling og afsætning af affald fra virksomheder. Det er desuden
virksomhederne, der enten selv eller via transportøren indberettet mængder til
affaldssystemet.
Analyser peger på, at danske virksomheder aktuelt har en meget lav plastudsorteringsrate, eksempelvis er det kun 8% af alle virksomheder, som udsorterer
plast12. Disse virksomheder er hovedsageligt servicevirksomheder som producerer affald, der minder meget om husholdningsaffald.
Status:

Ny potentiel indsats.

CO2-effekt:

Affaldsstatistikken for 2018 viser, at virksomheder i Furesø Kommune producerer
14.300 tons forbrændingsegnet affald hvert år. Samlet medfører afbrændingen
af dette affald en CO2-udledning på ca. 6.300 ton. Fjernes 80 % af plasten fra
affaldet, reduceres udledningen med op mod 5.040 tons CO2 per år.

Effekt [ton CO2] i 2030
5.040 T
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Bedre sortering af virksomhedernes affald generelt vil desuden give mulighed for
øget genanvendelse af metalaffald, elektronikaffald og tekstilaffald med yderligere CO2-reduktioner til følge.
Da Furesø Kommune aftager fjernvarme fra affaldsforbrænding, vil halvdelen af
denne CO2 reduktion afspejle sig i Furesø Kommunes Energi- og CO2 regnskab.
Dette vil dog ikke være mere end cirka halvdelen, da borgerne i Furesø Kommune
producerer mere affald, end der anvendes til produktion af fjernvarme.

Kommunens
rolle:

•
•

Økonomi:

Dette ville kræve yderligere medarbejdere, som skal arbejde sammen med virksomhederne i kommunen omkring øget sortering.

Dialog med virksomheder om betydningen af at affaldssortere.
Styrke tilsynet med virksomheder for at sikre, at de efterlever kravene om
sortering

Rolle

Udgifter og indtægter

Furesø
Kommune

Informationskampagner, aktivt
få flere virksomheder til at plastsortere.

Udgifter vedrørende informationskampagner Ikke belyst
og kontrol.
300.000 kr. per år til at facilitere og motivere
virksomhederne i processen.

Borgere

Ingen

Ikke belyst

Ikke belyst

Virksomheder

Få etableret sorteringstiltag i
højere grad.

Udgifter vedrørende afhentning af affald
samt udstyr til sortering.

Ikke belyst

Forsyningsselskaber

Ingen

Ikke belyst

Ikke belyst

Beregningsforudsætninger:

Samlet økonomi
over levetid

Ifølge Affaldsstatistik 2018, producerer virksomheder i Furesø Kommune 14.300
tons forbrændingsegnet affald hvert år. Givet at et ton affald udleder 0,44 ton
CO2 per ton forbrændt affald, er den totale CO2 udledning heraf 6.300 tons CO2.
Denne CO2 udledning er med forbehold for udsving i Affaldsstatistikken mellem
forskellige år. Affaldsstatistik for 2019 viser en yderligere mængde affald fra virksomheder på 4.000 tons dagrenovation/forbrændingsegnet affald.

https://danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/document/mere_genbrug-bedre_klima-dansk_affaldsforening_web_klimaudspil.pdf
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