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Arealanvendelse og 
fysisk planlægning

Den fysiske planlægning spiller en stor rolle for 
CO₂-udledningen i Danmark

• Afgør hvor og hvordan vi bor og hvordan vi 
transporterer os

• Vi bygger mere, større og stadig ud til kysten

• Vi bliver ved med at bygge flere motorveje og 
udvide den fossile infrastruktur

• Landbruget fylder 62% af det danske areal
• 83% af landbrugsjorden går til animalsk 

produktion

• Under 1% urørt skov

kilde: https://videnskab.dk/kultur-samfund/nyt-danmarkskort-saa-meget-fylder-dansk-landbrug



Adressere alle aspekter af klimaindsatsen 

Omfatte kommunen som geografi 

Være vidensbaseret, transparent og realiserbar

Have blik for kommunens beføjelser og synergi 
mellem tiltag

Indtænke reduktioner på tværs af sektorer

…. I alle dele er fysisk planlægning vigtig 

DK2020 klimaplaner skal…



Dilemmaer og synergier 
Planlægning af arealanvendelsen handler 

om prioriteringer

Al fremtidig planlægning bør bidrage til 
den grønne omstilling

Dilemmaer Synergier



Fysisk 
planlægning og 
klima i byerne



Klimavenlig planlægning på tværs

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



Bæredygtigt bymønster
o Op til de enkelte kommuner at samarbejde om det regionale 

bymønster

o Især forstæder og provinsen er designet til stort arealforbrug

o Udvikling af funktionelle knudepunkter forbundet med 
kollektiv transport

Kilde: https://denstoredanske.lex.dk/Fingerplanen

o Den mest bæredygtige by er den by, der allerede er 
bygget – renovering frem for nybyg

o Kompakte byområder har grønnere transport

o Etagebyggeri 

o Genbrug infrastruktur 

Byfortætning og byomdannelse



Varmeplanlægning

8Kilde: Gate21



Fysisk 
planlægning og 
klima i det åbne 
land



o Selv med nye teknologier (landbrugsaftalen) 
når landbruget ikke 70% målsætningen 

o Arealanvendelsen i landbruget skal i spil

o Se på multifunktionalitet i landbruget

o Inddrag borgere og industri (land og by) for 
en bedre samtale om, hvordan landbruget 
og fødevareproduktionen skal udvikle sig

Landbrug
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Lavbundsjorde

o Lavbundsjorde udgør kun syv procent af det 
danske landbrugsareal (171.000 hektar).

o Men de står for 40 procent af landbrugets 
samlede drivhusgasudledninger

Kilde: https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/se-kortet-disse-kommuner-har-
flest-lavbundsjorde (2020)

Analyse af pilotkommunernes planer
Udtagning af lavbundsareal i 2030

3.386 ha i pilotkommuner
18.800 ha i Danmark

24% af ambition i landbrugsaftale

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/se-kortet-disse-kommuner-har-flest-lavbundsjorde


Skovrejsning
o Der er behov for en væsentligt øget 

skovrejsning hvis vi skal nå målet i det 
nationale skovprogram.

o Skovrejsning har en række samtidige 
fordele: Biodiversitet, CO2 lagring, 
rekreation.
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Forventet nyt skovareal i 2030 

12.492 ha i pilotkommuner
69.500 ha i Danmark

Mere end den nationale ambition for perioden

Analyse af pilotkommunernes planer



Udbygning af vedvarende energi

o Danmark kan mere II: 4 gange så meget 
VE produktion på land frem mod 2030

o Der skal afsættes plads til udbygningen

o Vil kræve ændringer i planprocesserne, 
prioritering af arealer, og dialog med 
borgerne

o Kommuner skal prioritere plads til VE 
udbygning (men også tænke i 
energibesparelser)
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1.976 GWh i pilotkommuner
10.900 GWh i Danmark som helhed

Omkring 9 gange 2020 niveau

1.634 GWh i pilotkommuner
9.000 GWh landvind i Danmark

En fordobling af 2020 niveau

Analyse af pilotkommunernes planer

Opnår næsten den målsatte udvikling
i Danmark kan mere II



Tværgående 
overvejelser



Tilpasning til fremtidens klima

• Klimaudfordringer er mere end vand
 Se bredt på klimafarer

• Konsekvenserne er mere end værditab 
 Kritisk infrastruktur, udsatte grupper

• Klimatilpasning i den fysisk 
planlægning:

o Kortlægning af oversvømmelses- og 
erosionstruede områder inkluderes i 
kommuneplanen. Kort opdateres med 
hver revision af kommuneplanen.  

o Når der bygges eller ændres i de 
udpegede områder skal kommunen 
have sat retningslinjer for 
afværgeforanstaltninger. 

Vand-
mangel

Tørke
Sætninger / 
nedsynkning

Vind-
erosion

Natur 
brande

Hede

Hedebølger

Urbane 
varmeøer

Stormfloder

Storme

Orkaner

Kraftige 
vinter-
storme

Ekstrem
-regn

Skybrud

Vandløbs-
oversvømmelser

Erosion

Overflade-
afstrømning

Forsuring i havene



o Involver borgere og virksomheder i, 
hvordan der laves fysisk planlægning

o Borgere er typisk mere villige til grønne 
tiltag end politikere – især hvis de 
involveres

o Hvor klimatilpasses der først? Hvor 
prioriteres de grønne områder? Hvor 
findes ladestanderne? 

Inddragelse og fair fordeling 
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TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN





Transport og klima i byer 

Kilde: ITDP + University of California


	DK2020 i den fysiske planlægning
	Arealanvendelse og fysisk planlægning
	DK2020 klimaplaner skal…�
	Dilemmaer og synergier  
	Fysisk planlægning og klima i byerne
	Klimavenlig planlægning på tværs
	Bæredygtigt bymønster
	Varmeplanlægning
	Fysisk planlægning og klima i det åbne land
	Landbrug
	Lavbundsjorde
	Skovrejsning
	Udbygning af vedvarende energi
	Tværgående overvejelser
	Tilpasning til fremtidens klima
	Inddragelse og fair fordeling �
	TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
	Dias nummer 18
	Transport og klima i byer 

