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Nordjylland sætter fælles mål:
Skal være fossilfrit i 2040
Samtlige 11 nordjyske borgmestre og formanden for Region
Nordjylland aftaler fælles grøn vision på tværs af kommunegrænser –
regionens energiforbrug skal udelukkende stamme fra vedvarende
energikilder i 2040.
Det var konklusionen efter et bestyrelsesmøde i BRN, Business Region
North Denmark, fredag. Her var der enighed om, at et samlet Nordjylland
skal løfte energi- og transportsektoren til nye højder i den grønne
omstillings navn.
Det nordjyske håndslag kommer samtidig med, at der forhandles om en
national klimahandlingsplan på Christiansborg, der skal levere markante
CO2-reduktioner og sikre Danmark en førerposition inden for grøn
teknologi.
Nordjyllands nye fælles vision flugter ikke blot godt med de ambitioner,
den overhaler også den nuværende nationale målsætning om at være
fossilfrit inden år 2050 indenom.

”
Med 2040-visionen forpligter vi os og cementerer Nordjylland som
en grøn energiregion, udtaler formand for BRN, Mogens Gade.
Mål baseret på styrker
De store ambitioner er derfor fastsat med blik for de eksisterende
nordjyske styrkepositioner på energiområdet, lige fra biogas i nord og vind i
vest til brint i syd og overskudsvarme og fjernkøling i øst. Alt sammen
noget, der skal tænkes sammen i den fremtidige udvikling af
energisystemet i Nordjylland.
2040-målsætningen er derfor ikke grebet ud af den blå luft. Den er baseret
på en kortlægning af det nordjyske energisystem, og er formuleret på
baggrund af en workshop i marts, hvor repræsentanter fra de nordjyske
kommunalbestyrelser og regionsråd debatterede visioner og mål for
omstillingen til vedvarende energi.
En kompleks opgave
Arbejdet med den fælles omstilling til vedvarende energi sker med afsæt i
indsatsen Strategisk Energiplanlægning i Nordjylland, SEP NORD.

Her er visionen at skabe et mere fleksibelt energisystem. Helt konkret
betyder indsatsen, at fremtiden energisystem skal koble både el, varme,
gas og transportsystemet sammen i ét integreret system. Et system i den
skala har en høj kompleksitet, stiller store krav, og er langt fra gratis.
For at indfri ambitionen er det estimeret, at der skal investeres 90 mia. kr. i
energianlæg af private, erhverv, kommuner og region. Men for bestyrelsen i
BRN vejer gevinsterne tungere på vægtskålen end regningen.

”
Der er et kæmpe potentiale for hele Nordjylland, hvor man
kombinerer den grønne indsats med 50.000 grønne arbejdspladser
og et muligt eksporteventyr for dansk teknologi, siger Mogens
Gade.
Før visionen kan blive til virkelighed er der behov for bred deltagelse fra
erhvervslivet, forsyningsselskaberne og uddannelsesinstitutionerne, da de
har fingeren på pulsen og den nødvendige faglige indsigt.
Politisk vilje skal bane vejen
I første omgang er det dog de nordjyske kommunal- og
regionsrådspolitikere, der skal vise vejen. Som næste led i planen skal de
godkende visionen i deres respektive byråd og i regionsrådet.
BRN-formanden lægger ikke fingre imellem. Han ved godt, at politikerne
opbakning til visionen er afgørende for, at Nordjylland når målet.

”
Vi indfrier ikke så ambitiøst et mål ved at sidde på hænderne. Det
vil kræve en god portion mod og vilje ude i kommunalbestyrelserne
og i regionsrådet, for at vi lykkes, fortsætter Mogens Gade.
Han er dog ikke i tvivl om, at tiden netop nu er moden til de store
ambitioner, og peger på det massive folkelige klimafokus som en politisk
løftestang. Han er overbevist om, at borgerne er trætte af snak og vil se
mere handling.
Grøn er det nye sort
Det er dog ikke kun forbrugerne, der kigger mod det grønne. For
erhvervslivet er grøn omstilling i dag et vigtigt konkurrenceparameter.
Det oplever de også hos Rockwool, der producerer isoleringsprodukter af
stenuld på en fabrik i Øster Doense i Mariagerfjord Kommune. At smelte
sten kræver høje temperaturer og derfor koster produktionen på
klimakontoen. Visionen om et fossilfrit Nordjylland falder således godt i
hak med virksomhedens arbejde med at reducere klimabelastningen.
Fabrikschef, Herluf Nielsen, håber derfor, at de nordjyske politikere vil stå
sammen om ambitionen, som appellerer til en virksomhed som Rockwool,
der allerede er i fuld gang med den grønne omstilling.

”
Det er et vigtigt politisk signal, og visionen om at sætte turbo på
omstillingen passer som fod i hose med vores ambitioner om, at
fabrikken i Øster Doense inden 2030 har skåret over 70% af sin
CO2-udledning, siger Rockwools fabrikschef, Herluf Nielsen.

Som en del af deres arbejde med CO2-reduktioner er Rockwool-fabrikken
allerede en del af et integreret energisystem. Fabrikkens overskudsvarme
kanaliseres således ud i det lokale fjernvarmenet og giver varme i
radiatorerne til op imod 70 pct. af husstandene i Arden by. Derudover er det
på tegnebrættet, at fabrikken skal kobles sammen med brint- og
methanolproduktionen i Hobro, hvor oxygen er et restprodukt, der kan
udnyttes i produktionen af isolering.
Det er samme logik, der er tanken bag SEP NORD og det integrerede
nordjyske energisystem – blot i noget større skala.
Herluf Nielsen kender desuden en hel del til tankerne bag visionen. Han har
nemlig været en del af det rådgivende organ, Strategisk Energiråd for
Nordjylland, der blandt andet har hjulpet med at identificere udfordringer
og fokusområder for SEP NORD.
Han er derfor fuldt ud klar over, at man ikke bliver fossilfri over natten.
Sådan en omstilling kræver vedholdenhed og bred opbakning.

”
Vi har igennem mange år udviklet vores smelteteknik, så mere end
halvdelen af produktionens energiforbrug er omlagt til naturgas,
og kan potentielt kobles på biogas. Men vi er ikke i mål endnu,
derfor skal vi alle sætte farten op, fortæller Herluf Nielsen.
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