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Du kan også bruge  

Realdania - en filantropisk 
forening med medlemsdemokrati

”Vi arbejder for at skabe livskvalitet 
for alle gennem det byggede miljø.”

➢ En filantropisk forening med omkring 170.000 medlemmer

➢ Fondslignende forening der årligt uddeler mellem ½ og     
1 mia. Kr.

➢ Vi arbejder med det byggede miljø

➢ Vi støtter ‘mursten’, viden, netværk, processer m.m.
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Vores seks filantropiske mål



Du kan også bruge  

Samfundsudfordringer 
i det byggede miljø 

Eksempler:

 Urbanisering – land/by

 Klimaudfordringer

 Social og økonomisk segregering

 Ændringer i handelslivet og midtbyerne

 Demografiske ændringer - flere ældre

 Sundhed i bygninger - dårligt indeklima

 Ensomhed og lokalt fællesskab



Du kan også bruge  

Samarbejder, projekter, 
netværk og videndeling

 Samarbejde og partnerskaber er en 
central del af vores arbejdsform

 Pilotprojekter med planlægning og 
realiseringsprojekter

 Vi deler viden og erfaringer, både i 
faglige miljøer, til offentligheden og 
til vores medlemmer

 Vores samarbejdspartnere er 
f.eks. staten, kommunerne, fonde, 
foreninger, forskere, det private 
erhvervsliv, investorer og lokale 
frivillige ildsjæle.



Du kan også bruge  

C40 er grundlaget for DK2020 

 C40 - Verdens største byer samarbejder om at 
mindske CO2-udledningen globalt og imødegå 
klimaforandringerne

 Realdania har siden 2013 støttet C40-partnerskabets 
arbejde for at bidrage til, at verdens byer får værktøjer 
og viden til konkret og målbart at reducere CO2-
udledningerne og klimasikre byerne.

 Understøtter organisationen sammen med 
amerikanske Bloomberg Philanthropies og britiske The 
Children’s Investment Fund Foundation (CIFF). Tre 
strategiske hovedbidragsydere til C40.



Du kan også bruge  

Fra C40 til DK2020

 DK2020 udspringer af en oversat version af 
C40 værktøjer og tilgange udviklet til C40 
byerne

 Danske kommuner udvikler 
klimahandlingsplaner der flugter med 
Parisaftalen med udgangspunkt i C40’s 
internationale standarder.

 For Realdania har det været en væsentlig 
forudsætning for vores støtte til C40 at viden, 
og værktøjer blev hentet hjem til de danske 
byer og kommuner.



.
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Formålet med DK2020 er at give danske kommuner 
mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til 
international best practice. 

Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og 
sparring til at udvikle en ambitiøs lokal 
klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nul-
udledning for kommunen som geografisk område senest i 
2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig 
klimaforandringerne
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DK2020 – Klimaplaner for hele 
Danmark

.
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Pilot-fasen

• I 2019 tager Realdania initiativ sammen med C40 til DK2020 med 
CONCITO som overordnet projektsekretariat og videnspartner.

• 20 DK2020 Pilotkommuner har en godkendt klimahandlingsplan (blev 
opstartet i 2019).

Skalerings-fasen

• KL, de fem regioner og Realdania træder sammen i 2020 og sikrer 
udrulningen i hele landet via CONCITO.

• 44 kommuner opstartede op i 2020 som 1. rul af DK2020 –
Klimaplaner for hele Danmark.

• 31 kommuner opstartede op i 2021 som 2. rul af DK2020 –
Klimaplaner for hele Danmark.

• Samlet: 95 kommuner er med i DK2020 + København, som har en 
Pariskompatibel klimaplan som del af C40. 

96 af Danmarks kommuner 
får nu en klimaplan

.

.



Du kan også bruge  

 Skærpet fokus på klimaeffekt 

 Byerne og det stigende Havvand

 Plan 22+ - fysisk planlægning som aktivt redskab i den grønne 
omstilling - bygger videre på KTC-rapporten

 Innovation indenfor byggeriet og biogene byggematerialer

 Klima og bygningsarven

 Analyser, evalueringer og vidensprojekter

Yderligere arbejde indenfor 
klimadagsordenen



DK2020 og kommunernes reduktion af 
drivhusgasudledningen
Tue Damsø

Seniorkonsulent i CONCITO og projektleder for DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark



Klimaplanlægning med CAP Frameworket
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SOCIAL INKLUSION OG MERVÆRDI 

Klimaindsatsen fører til sociale, økonomiske og miljømæssige gevinster for 

kommunens borgere 

UDLEDNINGSNEUTRAL

Der skal udvikles en plan for en udledningsneutral kommune senest i 2050 

og sættes ambitiøse delmål

KLIMATILPASNING

Kommunen skal ruste sig mod klimakrisens konsekvenser og have effektive 

modsvar på plads

STYRING OG SAMARBEJDE

Klimaindsatsen skal gennemføres, hvilket kræver kortlægning af beføjelser 

og kapacitet samt forankring hos samarbejdspartnere

En klimahandlingsplan er et strategisk dokument der viser hvordan en kommune håndterer klimaforandringerne.
I CAP Frameworket skal en klimahandlingsplan omfatte følgende elementer: 

Sikre synergi 
mellem reduktion 

og tilpasning

Vidensbaseret, 
inkluderende 
og realiserbar 

plan

Transparent 
opfølgningsproces



 20 pilotkommuner med færdige 

klimaplaner i 2020 og primo 2021

 Opsamling af mål, scenarier og handlinger 

i pilotkommunernes planer

 Vurdering af pilotkommunernes 

reduktioner og skalerede bidrag

Analyse af 
pilotkommunernes 
reduktionsbidrag

Pilotkommunernes andel (procent af hele 
Danmark)

Antal kommuner 20%

Befolkning 24%

Areal 18%

Drivhusgasudledning 19%



Pilotkommunernes reduktioner
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BaU-scenarier Ambitiøse scenarier Målsætninger

 BaU-scenarier: Et scenarie, hvor 

kommunen udfører en passiv energi-

og klimapolitik.

 Ambitiøse scenarier: Et scenarie, 

hvor kommunen og lokale partnere 

fører en aktiv energi- og klimapolitik ud 

over de nationale rammer og tiltag.

 2030 manko: 0,6 mio. ton (6%-point)

 2050 manko: 3,4 mio. ton (35%-point)
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Hvordan fordeler indsatsen sig på sektorer?
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Skovrejsning

Udtagning af organiske jorder/vådområder

Fødevareforbrug

Landbrug

Samkørsels- & delebilsordning

Infrastrukturplanlægning

Kollektiv transport

Lavemissionsbiler

Individuel opvarmning

Energiforsyning

Energieffektivitet

Antal kommuner (N=20)

Antal kommuner med indsatser indenfor forskellige indsatsområder

Før DK2020 Efter DK2020
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Hvordan fordeler indsatsen sig på sektorer?
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Energi Transport Industri mv. Landbrug og areal Øvrige I alt



Kommunernes roller og virkemidler
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Reduktionspotentiale

Kommunen som 
virksomhed

Kommunen som 
selskabsejer

Kommunen som 
facilitator

Kommunen som 
myndighed

Innovations- og 
udviklings-

samarbejder

Implementerings
-samarbejder

Tværkommunalt 
samarbejde



Implementering og forankring ud fra kontekst

Lokal forankring gennem kontekstualisering af klimaindsatsen

→ Klimaproblemet er globalt. Årsager og konsekvenser er lokale. 

→ Gør indsatsen relevant i den kommunale kontekst

Lokale udfordringer: Alle kommuner har nogle konkrete lokale 

udfordringer. 

→ Skab merværdi ved at koble klimaindsatsen til de vigtige 

opgaver i kommunen

Lokale potentialer: Alle kommuner har nogle specifikke 

potentialer for at bidrage til den fælles omstilling. 

→ Tag ansvar på tværs for at løfte de dele af omstillingen 

der skal ske i jeres geografi. 

Kobling til kommunens andre indsatsområder og mål, for at opnå 

størst mulig merværdi i klimaindsatsen. 

Energiomstilling & 

innovation

Lokale 

klimapartnerskaber

Kommunal 

klimaledelse

Elbiludbredelse

Som i Sønderborg 

Som på Frederiksberg

Som i Fredericia 

Som i Middelfart 



Klimatilpasning og merværdier 
– en integreret del af DK2020
Mia Holmbo Lind

Klimaanalytiker i CONCITO

Fotos: Colourbox



KOBLING MELLEM 
REDUKTION OG 
TILPASNING

• Robustheden i tilpasningstiltag 
afhænger af, hvilken 
reduktionsvej vi følger

• Konsekvenserne af 
reduktionerne varierer 
dramatisk fra 1,5 °C  til 2, 3 og 
4 °C

• Klimarisikoen globalt går fra høj 
til meget højt afhængig af 
temperaturudviklingen

• Tilpasningspotentialet går fra 
en moderat risikoreduktion til 
meget lav risikoreduktion

• Ergo: Selv hvis vi når 
Parisaftalen skal vi tilpasse os 
massivt



Hvis råderummet for effektiv klimatilpasning skal 
holdes åbent, kræver det hurtige og drastiske 
reduktioner af de globale drivhusgasudledninger!



4 ud af 14 nationale 

risici relaterer sig til 

ekstremvejr!

”Risici som det danske 

samfund bør rette 

opmærksomhed mod 

de kommende fem år.”
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Klimarisici 
– ikke kun vand

Af de overordnede klimafarer 

følger en række afledte 

konsekvenser.

Listen stopper langt fra her og 

forgrener sig ud til de fleste 

økosystemer og sektorer. 



Mange 

bæredygtighedsudfordringer

Merværdi: find mulige samspil mellem indsatser 

i kommunens mange projekter og prioriteringer

Kilde: Stockholm Resilience Centre



DK2020 – Klimavenlig planlægning på tværs

Oversat og tilpasset fra: https://www.re-thinkingthefuture.com/sustainable-architecture/



Tak for ordet!



SMS spørgsmål til 2555 2823
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