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På FNs Klimakonference i december 
2015 vedtog 195 af verdens lande 
Parisaftalen og forpligtede sig 
dermed til at holde den globale 
temperaturstigning under 2° C 
samt at stræbe mod en maksimal 
temperaturstigning på 1,5° C. 

I kølvandet på Parisaftalen udgav 
bynetværket C40, i samarbejde med 
konsulenthuset Arup, Deadline 2020 
rapporten. Deadline 2020 sætter en 
ramme, for hvordan byer og kommuner 
kan bidrage til at opnå Parisaftalens 
målsætninger.

Rapporten tager udgangspunkt i det 
globale CO2-budget – det vil sige den 
samlede mængde CO2, vi kollektivt 
kan udlede, før vi rammer grænsen, 
hvor målsætningen om maksimale 
temperaturstigninger på 1.5° C ikke 

længere kan opnås. På baggrund af den 
globale tilbageværende mængde CO2 
udregner Deadline 2020 rapporten et 
CO2-budget for C40s byer. 
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C40 har  udrullet et omfattende Deadline 
2020 program, hvorigennem organisationens 
medlemsbyer støttes i at levere klimaplaner, som 
lever op til Parisaftalens 1.5° C målsætning.

En central del af Deadline 2020 programmet 
er en særligt udviklet global standard for 
klimaplanlægning – C40 Climate Action Planning 
(CAP) Framework – som danner udgangspunkt for 
C40 byernes arbejde med at udvikle klimaplaner.

Hvad består C40s standard for 
klimaplanlægning af?
C40 supplerer sit CAP Framework med 
konsulentbistand og en række skræddersyede 
værktøjer, der guider medlemsbyerne til at udvikle 
klimaplaner, der lever op til Parisaftalen. Det er et 
lignende forløb med tilhørende værktøjer, der nu 
tilpasses en dansk kontekst og tilbydes danske 
kommuner.

Gennem deltagelse i DK2020 projektet vil 
kommunerne få indføring i C40 viden og værktøjer 
gennem workshops, sparring og peer-to-peer 
læring, hvor de medvirkende kommuner udveksler 
løsninger og erfaringer med hinanden. Som en del 
af forløbet vil hver kommune med udgangspunkt 
i C40s standard for klimaplanlægning (CAP) 
udarbejde en målrettet og handlingsorienteret 
klimaplan, der skal bringe kommunen på sporet 
mod CO2-neutralitet senest i 2050.

En DK2020 klimaplan skal:
1) Definere hvordan kommunen kan opnå 
CO2-neutralitet i 2050, inkl. ambitiøse CO2-
reduktionsdelmål for fx 2030.  

2) Demonstrere hvordan kommunen kan tilpasse 
sig de forventede klimaforandringer på både kort 
og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder 
eller stigende vandstand.

3) Opgøre de forventede miljømæssige, 
økonomiske og sociale gevinster, som 
implementeringen af planen forventes at medføre.  

4)  Beskrive kommunens politiske, 
lovgivningsmæssige og administrative strukturer 
og beføjelser samt hvilke partnere, der er 
afgørende for at opnå de opstillede klimamål. 
Dette fordi realiseringen af planen kan være delvist 
afhængig af udefrakommende faktorer, fx i hvilket 
omfang energien i elnettet leveres fra vedvarende 
kilder.

HVORFOR BYER?
Hvis vi skal nå Parisaftalens 
globale målsætninger, er en 
ambitiøs indsats på by- og 
kommuneniveau essentiel. 
Lokalsamfund er centre for 
økonomisk aktivitet og vækst, 
og i mange tilfælde har byer 
og kommuner betydelige 
beføjelser til at påvirke 
udviklingen i nøglesektorer som 
byggeri, transport, energi og 
affaldshåndtering.

Betydningen af byernes og 
kommunernes klimaindsatser 
understreges af en af 
Deadline 2020 rapportens 
hovedkonklusioner: 40% af 
de globale CO2-reduktioner 
forudsat i Parisaftalen kan 
opnås, hvis samtlige af verdens 
byer med en befolkning på 
mere end 100.000 indbyggere 
følger Deadline 2020s 
ambitionsniveau.

Eksisterende C40 klimaplaner
C40 og CONCITO vil i høj grad trække 
på erfaringer fra arbejdet med C40s 
medlemsbyer i at rådgive og yde støtte 
til danske kommuner.

På nuværende tidspunkt er omkring 50 
storbyer over hele verden i gang med at 
udvikle klimaplaner i samarbejde med 
C40. Til dato har 8 byer fået godkendt 
deres klimaplaner som kompatible 
med Parisaftalen. Disse er Barcelona, 
København, Melbourne, New York, 
London, Paris, Oslo og Stockholm.
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