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Agenda

• Hvad gør vi selv?

• Hvordan forstår vi bæredygtighed

• Hvor kan vi arbejde med bæredygtighed?

• Hvordan kan vi arbejde med bæredygtighed?

• Virksomheden og bæredygtighed



FN’s 17 verdensmål
handler om bæredygtighed i tre niveauer og sammenhængen mellem disse
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Økonomi

Social

Miljø

Hvad gør vi selv?



2.5 mia. DKK

50 mia. DKK

Total investeringsvolumen

1.9 mia. DKK

Produktionsomkostninger

Samlet omsætning

0.1
Profit

0.5
Husleje

IT

Rejser

Løn, skat

Flex-
pladser

Gen-
investering

Levetid

Skype-
møder



Hvor arbejder vi med bæredygtig udvikling?



Fra vision til mål
Bæredygtighedsmålene er målbare

17 mål 169 delmål 230 Indikatorer
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UN Compass vs. NIRAS Sustain
Overall process

NIRAS Sustain understøtter FN’s SDG Kompas



Første skridt…

SDG Capture

Skab opmærksomhed om og en vision for bæredygtighed



Næste skridt i processen…
”Beyond awareness”



Forskellige værktøjer

SDG Capture

SDG Measure SDG Initiator NIRAS Sustain



Virksomhedsperspektiver på SDG’erne

Et eksempel fra en velkendt virksomhed

Novo Nordisk har screenet samtlige delmål og identificeret de delmål de 

vurderer at de har størst indvirkning på.

Delmål 3.2  3.4  3.8 11.3 13.2 16.5
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NIRAS Sustain
NIRAS Sustain kan dække hele eller dele af værdikæden

Coverage of typical impact assessments (scope 1 & 2 cf. GHG protocol)

NIRAS Sustain provides full overview of value chain impacts

Focus of typical comparative assessment of product/services benefits



Novo Nordisk har identificeret klima- og drivhusgasser som den væsentligste miljøbelastning fra værdikæden

Kun udslip af GHG’s fra Novo Nordisks egen production rapporteres i det årlige miljøregnskab. Dette udgør blot 7% af
udslippet I den samlede værdikæde.

Novo Nordisk EP&L v. NIRAS Sustain
Green House Gases, GHG’s

PRODUCTS

NOVO NORDISK OPERATIONS

PRODUCT 
DISTRIBUTION

43 ktons
107 ktons

- - - Reported CO2

emissions (Novo Nordisk 
Annual Report 15)

DIRECT SPEND:

GOODS & RAW 
MATERIALS

~236 ktons

INDIRECT SPEND:

SERVICES, 
LABORATORIES ETC. 

~7%

~1,500 ktons

~13%

~77%



Novo Nordisk
GHGs - Indirect spend

As mentioned, indirect spend drives 77% of the GHGs. In the illustration the GHGs related to indirect spend are divided onto the purchase 
categories that drive the emissions.



”We have gained a lot of new exciting 
insights from Novo Nordisk’s EP&L. 
The EP&L has provided the 
organisation with valuable knowledge 
about the environmental impacts 
related to purchase of goods from our 
supply chain and materials purchased 
for our production.”

Susanne Stormer

Novo Nordisk, Vice President of 
Corporate Sustainability



Hele vejen rundt 

• Öxneholm A/S er en Dansk virksomhed fra Roskilde, som i mere end 40 år har forsynet 
restauranter over hele Danmark med kvalitetskød, charcuteri, fjerkræ og pålæg.

• Med virksomhedens passion for kvalitet og ansvarlig følger dog en erkendelse af at 
kødproduktion er klimabelastende. 

• Virksomheden har derfor skiftet navn og igangsat en ambitiøs bæredygtig omstilling, med 
et fokus på at understøtte indfrielsen af FN's 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

En virksomhed med Kærlighed til Kød og Bæredygtighed 



Öxneholms Bæredygtige Udvikling

.

Et eksempel med SDG Capture



Öxneholms Bæredygtige Udvikling

.



Kontakt

?
Christian Eriksen
Project Manager,
Sustainability, Cirkular
Economy and Resources 

Email: CHER@niras.dk 
Mobile: +45 6040 0497 

Cathrine Larsen
Process Manager,
Sustainability, Cirkular
Economy and Resources 

Email: CBL@niras.dk 
Mobile: +45 2968 7190 



Resultater og status



Aktiviteter

Igangværende aktiviteter - orientering

• Fokus på arbejdet med FN´s verdensmål

• Samarbejde med Niras – rådgivning omkring arbejdet med FN´s verdensmål

• Samarbejde med DTU – Cirkulær Økonomi - parathedsanalyse og sparring til virksomheder

• Partnerskabsaftaler med henblik på energigennemgang 

• Undervisning i energiadfærd

• Netværksmøder

Kommende aktiviteter - drøftelse

• Fortsættelse med ovenstående aktiviteter

• Biodiversitet

• Cykelpartnerskab



Biodiversitet 

Ved at pleje udendørsarealer mere vildt får virksomhederne:

• Mere biodiversitet

• Konkret idéer til anlægsplan og plejeplan

• Fryd for øjet for medarbejdere og kunder 

• Rekreative områder

• Sparring til at fortælle den grønne historie

Det giver mening at arbejde med biodiversitet fordi:

• Virksomheden er med til at sikre øget biodiversitet 

• Arbejde med FN´s verdensmål 15 – Livet på land

• Udendørsarealerne kan være med til at øge trivsel blandt medarbejdere

• God historie at fortælle medarbejdere, presse, samarbejdspartnere

• Eventuel økonomisk gevinst grundet mindre pleje



Cykelpartnerskab – Moving People 
Ved at deltage i Cykelpartnerskabet får virksomhederne:

• Inspiration til cykelindsatsen og nye transportformer på arbejdspladsen

• Tilbud der fremmer cykling og grøn omstilling

• Mindre CO2-aftryk i virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål

• Mindre trængsel på parkeringspladsen

Det giver mening at arbejde med cykling fordi:

• Pendlere i Region Hovedstaden spilder 16 millioner timer i kø om året. I 2035 vil det tal være fordoblet

• 37% af medarbejdere der kører i bil til arbejde, bor mindre end 5 kilometer fra arbejdspladsen
Kilde: Transportministeriet, 2013

Status i Allerød

• 5 mio. kr. årligt til investering i nye cykelstier - projekterne prioriteres i forhold til Allerød kommunes  
trafikplan

• Supercykelstier - Allerød Kommune deltager i det regionale samarbejde om supercykelstier, og har anlagt 
to supercykelstier: Allerødruten og Farum-Allerødruten. Flere supercykelstier er planlagt. Aktuelt arbejdes 
der på en supercykelstiforbindelse mellem Lynge og Hillerød.

• 4 mio. kr. i 2020, 3 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022 til byudvikling i de tre bysamfund - Denne pulje skal 
bl.a. anvendes til forbedrede stiforbindelser i nye byområder, el-ladestandere, og andre grønne intitativer



Fremkommelighed i Allerød Kommune 2019

5-12-2019



Eksisterende 
planer/initiativer

• Trafikplan 2017-2020
• Designmanual for veje, fortove og stier
• Belysningsplan
• Beplantningsstrategi
• Retningslinjer for fartdæmpning
• Fremkommelighedsanalyse



Fremkommelighedsanalyse

Erhvervspolitikken 2.2. Infrastruktur, trafik og transport

Allerød kommune lægger vægt på mobilitet, fremkommelighed og tilgængelighed.
Det gør vi ved, at:

» Investere i vejene og skabe en veludbygget infrastruktur, med sammenhæng lokalt og 
regionalt

» Arbejde på at sikre og fortsat udvikle grønne mobilitetstiltag i kommunen. Der er fokus 
på kollektiv trafik og rekreative-, trafik- og supercykelstier og infrastruktur for elbiler.

» Have blik for, at en samspillende og moderne digital infrastruktur 
Følger statslige initiativer og Smart Vækst indsatserne i Greater Copenhagen.



Fremkommelighedsanalyse

Trafikplan 2017-2020 fokuserer bl.a. på at væksten i biltrafikken minimeres på 
kommunevejene og trafikafviklingen optimeres

Fremkommelighedsanalysen er inddelt i tre faser:

1. Kortlægning og analyse af fremkommelighedsproblemer i kommunen

2. Identificering af mulige kommende udfordringer

3. Løsningsforslag for udbedring af udfordringerne



Kortlægning



Fremkommelighedsanalyse

Kortlægning:

1. Transportvaneundersøgelsen

2. Trafikdata: Hastighedsmålinger, trafiktællinger, dokumentation fra 
trafiksignaler

3. Rejsetidsdata



Kortlægning



Kortlægning

De generelle trafiktal fremskrives til 2025 i det videre arbejde



Udfordringer



Udfordringer



Udfordringer



Udfordringer



Udfordringer



Udfordringer



Udfordringer



Udfordringer



Løsningsforslag



Løsningsforslag



Løsningsforslag

Prioritering på kort sigt: Skønsmæssig omkostninger fra ca. 4 mio. til ca. 5 mio. kr.

1. Lynge-krydset (Slangerupvej-Hillerødvej-Ganløsevej) (1)
2. Forbedret cykelparkering ved Allerød Station (?) 
3. Nymøllevej-Sortemosvej-Banevang krydset (2)
4. Kongevejen-Sortemosevej krydset (3)
5. Kollerødvej-Frederiksborgvej krydset (4)
6. Kongevejen-Nymøllevej-Sandholmgårdsvej krydset (5)
7. Nyt signalanlæg Sortemosvej-Blovstrød Teglværksvej (6)
8. Nymøllevej-Rådhusvej krydset (8)

Prioritering på længere sigt: Skønsmæssig omkostninger fra ca. 8 mio. kr. til ca. 10 mio. kr.

9. Udvidelse af krydset Nymøllevej-Sortemosevej-Banevang (7)
10. Udvidelse af krydset Slangerupvej-Hillerødvej-Ganløsevej (9)
11. Anlæg af højresvingsbane på Kollerødvej i krydset Kollerødvej-Frederiksborgvej



Løsningsforslag



Hvad nu?



• Infrastrukturpolitik er i gangsat af Teknik, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget den 3. 
december

• Trafikplanen revideres 2020

• Udbygning af Hillerødmotorvejen ?

Anlæg 2020 -

• Pulje til trafiksikkerhed

• Stier i naturen og skiltning

• Nye investeringer i cykelstier

• Byudvikling i de tre bysamfund

Hvad nu?



Overordnede rammer:

FNs Verdensmål, med særligt fokus på bæredygtighed på tværs, grøn bæredygtig 
udvikling, inddragelse af borgere og virksomheder og skabelse af bæredygtig 
forandring.

Kommunes vision ”Tæt på hinanden - Tæt på naturen”, som er det overordnede 
pejlemærke for kommunens udvikling.

Infrastrukturpolitik?



• Allerød i Region Hovedstaden 

• Grøn mobilitet 

• Kollektiv trafik 

• Trafiksikkerhed

• Fremkommelighed

• Støj

• Skoleveje og tryghed

• Byrum 

Infrastrukturpolitik



Grøn mobilitet i Allerød Kommune

5. December 2019



Grøn mobilitet

?

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bilka.dk%2Ffritid-skoenhed%2Fcykler%2Felcykler%2Felcykler-til-damer%2Fsco-e-cargo-3-hjulet-13-ah---2019-ladcykel%2Fp%2F100393651&psig=AOvVaw1Vhao0U3jZCKNSHrQv0QkG&ust=1575636743051000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJje-rTGnuYCFQAAAAAdAAAAABAE


Grøn mobilitet

Trafikplanen 2017-2020

Grøn mobilitet handler om at sikre muligheden for at vælge et miljøvenligt og effektivt 
transportmiddel som alternativ til personbilen, når man skal bevæge sig rundt i 
kommunen. 

Det gavner sundheden, er godt for CO2 regnskabet og fremkommeligheden.



Grøn mobilitet

Allerød Kommune har de senere år især haft fokus på:

1. Velholdt infrastruktur
2. Udbygning af cykelstierne
3. Fokus på skoleveje
4. Fremkommelighed

I den nye Infrastrukturpolitik og revision af Trafikplanen 2020 skal området bredes 
mere ud.



Supercykelstier



Grøn mobilitet

• Cykling
• Gang
• Tilgængelighed
• Kollektiv transport
• Samkørsel/Delebiler
• El-biler, el-løbehjul, segway osv.
• Selvkørende biler
• Nemme skift mellem transportmidler
• God faciliteter på arbejdspladserne



Grøn mobilitet

Potentielle indsatsområder i  Allerød Kommune

Allerød Station

Busstoppesteder

Udbygning af cykelstinettet

Fremkommelighed

Bymidterne

Etablering af el-ladestanderer



Grøn mobilitet

Samkørsel flere udbydere: Nabogo, Gomore, Nordsjællands delebil



Grøn mobilitet

Hvad kan virksomheder gøre

1. Overdækket cykelparkering 
2. Hjemmearbejde 
3. Udstyr til videomøder 
4. Erhvervs-kortordning 
5. Omklædnings-og bade-faciliteter 
6. Firmacykler
7. Tilbud om cykelservice 
8. Tjenestebiler til rådighed 
9. Rejse- eller transportpolitikker 
10. Ladestandere til firma elbilerne  



Allerød Kommunes Natur-, Miljø og 
Klimapolitik 2020 

samt 
Dk2020 klimahandlingsplan

Introduktion samt drøftelse af hvordan Carbon20 netværket 
kan bidrage til politikken og handlingsplanen



Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2020

• Udmønter Byrådets vision ”Tæt på hinanden – tæt på naturen” om 
fællesskab og grøn bæredygtighed som udgangspunkt for 
kommunens udvikling

• Forholde sig til anbefalinger fra det opgaveudvalg (§17, stk. 4) som 
Byrådet har nedsat til formålet.



Foreløbig tidsplan (2020)

• April: Opgaveudvalgets samlede anbefalinger er klar

• Maj / juni: Politisk behandling af anbefalingerne

• Juni / august: Dialog med interessenter

• Juni til november: Udarbejdelse af udkast til politik og Dk2020 klimahandlingsplan

• December: Høringsudkast til politik og klimahandlingsplan behandles af Byrådet 

• Primo 2021: Politisk vedtagelse af politik og handlingsplan efter høring



Indhold i politikken

De præcise temaer inden for natur, miljø og klima er ikke fastlagt endnu 
– afventer opgaveudvalgets anbefalinger

For hvert tema beskrives:

• Hvilken udvikling der ønskes / sigtes mod

• Hvordan vi når derhen

• Hvordan vi ved at vi er i mål



Opgaveudvalget arbejder med anbefalinger til……

• Bæredygtige grønne byer

• Naturen, biodiversitet og det åbne land

• Partnerskaber der kan understøtte en grøn bæredygtig udvikling



Indhold i DK2020 klimahandlingsplan 

Understøtte Parisaftalens mål:

• Reduktion af og binding af drivhusgasser, der kan sikre en maximal 
temperaturstigning på 1,5 grader C = højt ambitionsniveau

• Klimatilpasning bredt – dvs. fokus på ekstra regn, tørke og 
konsekvenserne heraf - og hvordan vi indretter vores lokalsamfund, så 
det kan håndteres.



Muligheder for at Carbon20s udviklingsråd kan bidrage til 
kommunens Natur, Miljø og Klima politik og klimahandlingsplan

• Gennem opgaveudvalget: Niras repræsenterer Carbon20 netværket i udvalget

• Opgaveudvalgets anbefalinger præsenteres for udviklingsrådet på mødet i maj 
2020

• Dialogfase i juni/ august. Endnu ikke afklaret

• Høring: Politikken bliver sendt i høring i slutningen af 2020



Drøftelse

• Hvordan vil I gerne medvirke?

• Hvordan kan kommunens virksomheder inddrages?


