CO2030
CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:
Århus Kommune
&
Arkitekturbureauet Kollision
Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet
Arkitektskolen Aarhus
Klimasekretariatet, Aarhus Universitet
Tekne Produktion, Alexandra Instituttet A/S
Hatch & Bloom
CO2030-spillet er udviklet for Århus Kommune af Arkitekturbureauet
Kollision i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.

ÅRHUS KOMMUNE ...

... CO2 NEUTRAL I 2030!

ÅRHUS CO2030
Inden 2030 er det planen, at Århus skal vokse med 75.000 nye
borgere. Samtidig skal hele kommunen være CO2 neutral før udgangen
af 2030.
Udover de aktiviteter kommunen selv igangsætter, f.eks. lokalplaner
for nye lavenergibyggerier, letbaner og energibesparelser, vil det være
nødvendigt, at byens borgere og virksomheder også gør en indsats, for
at vi kan nå målet.
Vi har derfor brug for din hjælp. Vi har behov for at vide mere om, hvad
du gør i dag og vi vil gerne have dine bedste ideer til at spare CO2
samt dine gode argumenter for at ændre livsstil og vaner.
Alle bidrag vil indgå i det videre arbejde med at planlægge, hvordan vi
i fællesskab når målet om CO2-neutralitet i 2030.

HVIS DU VIL HJÆLPE OS, SÅ ...

... FORTÆL OS HVAD DU GØR!

CO2030-SPILLET
Ved at spille CO2030-spillet kan du være med til at give os en større
viden om dine vaner i dag. Og du kan give os en idé om, hvad der skal
til for, at du vil ændre dine vaner i fremtiden.
I spillet besvarer du en række spørgsmål, der afdækker hvor meget
CO2 du i dag udleder inden for forskellige kategorier. Over fem runder
bliver du som spiller bedt om at reducere dit CO2-udslip, f.eks. ved at
ændre dine vaner i forhold til ferie- og fritidsrejser.
De andre spillere kan hele tiden følge med i dit CO2-udslip. Og de kan
se, om du er villig til at ændre dine vaner. Når du har valgt, hvor du vil
sætte ind, bliver du også spurgt om, hvad der rent faktisk vil kunne få
dig til at ændre vaner. Er det f.eks. pengepungen eller ren idealisme?
Når du har svaret på dette spørgsmål i spillet, er det næste spillers
tur. Efter sidste runde bliver I præsenteret for jeres samlede resultat
som gruppe samt jeres individuelle CO2-reduktion. Når spillet er
slut vil jeres resultater blive gemt og indgå i det videre arbejde med
klimaplanen i Århus Kommune.

HVIS DU VIL SPILLE MED, SÅ ...

... KOM OG PRØV!

OPVARMNING AF BOLIGEN
Opvarmning af vores boliger udgør samlet set lidt over 25% af vores
CO2-udslip, dvs. godt 1,6 ton CO2 pr. person.
Det har stor betydning for CO2-udslippet hvilken type bolig du bor i.
Især din boligs alder, isolering og hvordan den opvarmes spiller en stor
rolle. I Århus Kommune udgøres boligmassen af godt 25% parcelhuse,
15% kæde- eller rækkehuse, 55% etageejendomme og 5% andre
boligformer.
95% af boligerne i Århus Kommune er opvarmet med fjernvarme.
På landsplan er tallet godt 50%. Men for både parcelhuse og
etageejendomme i kommunen gælder det, at mere end 80% er bygget
før 1979 og derfor som udgangspunkt ikke lever op til moderne
standarder for isolering og installationer.
Hvis vi skal være CO2-neutrale i opvarmningen af vores boliger, vil det
derfor være ejerne af ældre, dårligt isolerede boliger, der kan gøre den
største forskel.

HVIS DU VIL GØRE EN FORSKEL SÅ ...

... SPAR PÅ VARMEN!

EL-FORBRUG
Det moderne hjem indeholder stadig flere apparater. Lige fra elektriske
tandbørster og barbermaskiner over elkedler og stavblendere til
computere, trådløst udstyr og fladskærme.
Alle bruger de strøm og udleder dermed CO2. Vores elforbrug udgør ca.
16% af vores samlede CO2-udslip – eller ca. 1 ton pr. person. De store
syndere er hårde hvidevarer. Vores opvaskemaskiner, vaskemaskiner,
køleskabe, frysere og tørretumblere bidrager alle med flere kg CO2
hver dag.
Der findes også en lang række apparater i dit hjem, der bruger strøm
når du ikke bruger dem. Det gælder f.eks. fjernsyn og DVD afspillere
på standby, computere i dvale og opladere der sidder i væggen. Også
belysningen i dit hus bidrager til CO2-udledningen.
Hvis vi skal skære i vores elforbrug giver det derfor bedst mening at
se på energimærket på vores hvidevarer, vores standby forbrug og
selvfølgelig på, hvor mange og hvilke apparater, vi omgiver os med.

HVIS DU VIL VÆRE CO2 NEUTRAL, SÅ ...

... SLUK FOR STRØMMEN!

FØDEVARER
Der er stor forskel på, hvor meget de fødevarer vi spiser bidrager
til vores samlede CO2-udslip. En af de største CO2-poster i vores
fødevareregnskab er oksebøfferne lørdag aften og culottestegen på
søndagsbordet.
Til sammenligning udleder oksekød ca. 20 kg CO2 pr. kg kød, fisk og
skaldyr i gennemsnit 7 kg CO2 pr. kg, mens svinekød og kylling begge
udleder ca. 3,6 kg CO2 pr. kg kød.
Når det drejer sig om grøntsager er det en god idé at holde sig
til lokalt produceret frugt og grønt, der passer til årstiden, f.eks.
rodfrugter og kål om vinteren. En banan fra Brasilien i januar udleder
nemlig mere CO2 end et æble fra Ærø, hvis du plukker det i sæsonen.
Generelt kan man sige, at klimavenlig mad også er rimelig billig og
nogenlunde sund kost. Store mængder af årstidens frugt og grønt
kombineret med lokalt produceret lyst kød!

HVIS DU VIL VÆRE KLIMAVENLIG, SÅ ...

... DROP BØFFERNE!

DAGLIG TRANSPORT
Transport udgør godt en tredjedel af dit samlede udslip som borger i
Danmark. I gennemsnit udleder vi hver især to ton CO2 om året på at
transportere os rundt i hverdagen.
Vi danskere har i gennemsnit 24,4 km på arbejde. Turen til og fra
arbejde, studiested eller skole udgør derfor en væsentlig del af vores
samlede CO2-udslip.
Antallet af pendlere er vokset med mere end 40% siden 1981. Hvert
år tilbagelægger vi ca. 14 milliarder km mellem hjem og arbejde. En
stor del af disse km kører vi i bil, især hvis vi bor uden for de store
byområder eller i en forstad til en by.
I Århus Kommune har lidt under halvdelen af alle husstande én
eller flere biler, mens lidt mere end halvdelen slet ikke har bil. Her i
kommunen pendler vi i gennemsnit 18,1 km til og fra arbejde.
Hvis vi skal være CO2-neutrale i Århus Kommune, vil det derfor gøre
en forskel, hvis alle borgere overvejer, hvordan de kommer til og fra
arbejde.

HVIS DU VIL VÆRE MILJØRIGTIG, SÅ ...

... SNUP CYKLEN!

FERIE - & FRTIDSREJSER
Dit valg af ferie er i høj grad med til at påvirke dit samlede CO2udslip. Det giver næsten sig selv, at en cykelferie i Danmark udleder
væsentligt mindre CO2, end at invitere hele familien med til USA.
En tur-retur med fly fra Billund til Barcelona udleder 0,65 ton CO2 pr.
person, mens en tur til New York udleder næsten tre ton inden du er
hjemme igen.
En bilferie til Norditalien vil koste ca. 0,5 ton CO2 i en almindelig
familiebil med oppakning og fire passagerer. Hvis du også spænder
en campingvogn bagpå bilen vil det alt andet lige øge dit CO2-udslip
væsentligt.
Hvis du sætter dig op på cyklen, kører til Gudenåen, lejer en kano og
padler rundt i en uges tid, vil dit CO2-forbrug selvsagt være minimalt.

HVIS DU VIL SPARE CO2, SÅ ...

... DROP FLYET!

THE AARHUS CO2030 PROJECT
It is expected that the municipality of Aarhus will grow by
approximately 75.000 citizens before 2030. Based on current averages
this alone would add another 450.000 tons of CO2 to the total output of
the municipality. And by 2030 it is our goal to be one of the country’s
first completely CO2 neutral municipalities.
The municipality is supporting this goal by implementing new
guidelines for passive or low-energy housing. We will also focus on
public transportation and light rails, and promote policies for public
energy saving. However the municipality seeks to engage both
businesses and citizens of Aarhus in the process of reaching CO2
neutrality.
Consequently the municipality would like to know more about the
current habits of the citizens of Aarhus, and how individual behaviour
affects our total CO2 output. We would also like to know what citizens
think they could change, and what would actually make individuals
commit to that change.
We need this knowledge to plan how to reach our goal as a
municipality and to get new, innovative ideas about how to reduce our
total CO2 output in Aarhus.

MUNICIPALITY OF AARHUS ...

... CO2 NEUTRAL IN 2030!

THE CO2030 GAME
The CO2030 Game will provide us with feedback on current habits of
the citizens of Aarhus. And the results from the game will give us an
idea of what it will take to change those habits in the future.
In the game citizens will be answering a number of questions, which
will summarize their total CO2 output in different categories. During
the game the players will be asked to reduce their individual CO2
output by e.g. changing their behaviour in relation to travel habits.
The other players can keep track of a player’s CO2 output and see
how willing he or she is to make changes. The idea is to encourage
discussion among the players and accumulate knowledge about how
citizens might change their habits, and which arguments are most
likely to make citizens commit to that change.
During 2009 the game will visit different locations in the municipality,
and it will be possible for many citizens to play the game. There will
be a number of sessions with representatives from the municipality,
but individuals can also try the game on their own.

SHARE YOUR KNOWLEDGE ...

... COME AND PLAY!

