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Overblik over  
foreslåede tiltag    
 
Politiske tiltag med effekt på kort sigt 

• Branchen er klar til at forpligte sig på at tilbyde grønne transportløsninger, hvis 

det offentlige forpligter sig på at gøre brug af sådanne løsninger, og hvis der tilve-

jebringes konkurrencedygtige priser på bæredygtige drivmidler. 

• Transportbranchen og den offentlige sektor, for eksempel Staten og Kommuner-

nes Indkøbsservice (SKI), bør samarbejde om at udvikle standarder for den grønne 

transport, der kan bruges i offentlige udbud af transportløsninger. 

• Afgiften på HVO-diesel bør afvikles og erstattes med subsidier, da det kan bi-

drage til at sikre en hurtig reduktion af last- og varebilers CO2-udledning.  

• Der bør satses på forskningstiltag inden for drivmidler, teknik og klimaforbed-

rende tiltag, der blandt andet kan anvendes inden for transportsektoren.  

• Der bør etableres krav fra det offentlig om brug af bæredygtig transport, og ska-

bes OPS (Offentlig Privat Samarbejde) /OPP (Offentlig Privat Partnerskab) om ud-

bredelse af muligheder for grøn transport.  

• Der bør etableres en omstillingspakke på 100 mio. kr., der kan bidrage til en ef-

fektivisering af den tunge transport, og opnå op til 20% reduktion af CO2, her og 

nu.  

• Der bør indføres statstilskud ved køb af fossilfrie lastbiler.  

• Der bør være en drøftelse af eventuelle finansieringstiltag i form af afgifter i tæt 

samspil med branchen, så det sikres, at det går målrettet til den grønne omstilling 

af transportsektoren. 

• Der bør være gunstige afskrivningsregler for investeringer i klimarigtigt materiel. 

• Grænsen for lastbilens samlede vægt bør hæves i hele EU, til eks. 74 tons efter 

svensk forbillede, så der kan transporteres mere gods ad gangen. 
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• Brugen af modulvogntog skal udbredes mest muligt. Modulvogntog antages at 

kunne nedbringe brændstofforbruget med op til 15%1. 

• Der bør udarbejdes et Road Map for, hvilke bæredygtige teknologier og drivmidler 

Danmark bør satse på efter 2030, for at kunne leve op til målet i 2050 om at Dan-

mark skal være nulemissionsland – eventuelt med inspiration fra Sveriges erfarin-

ger med klimakontrakter. 

• Den baseline, der skal benyttes som udgangspunkt for udregningen af transport-

branchens klimatiltag, bør indregne allerede iværksatte tiltag såsom modulvogn-

tog, højere totalvægt m.v. 

• Der bør ske et klimatjek på afgifter, der sikrer at de grønne køretøjer og drivmidler 

altid er det billigste alternativ. 

• Levering i byer er et selvstændigt område, hvor den lokale forurening i sig selv er 

et problem. Der skal udvikles nye modeller for levering i byområder med levering i 

nattetimerne, grønne og støjsvage køretøjer, el-ladcykler samt droner 

 
Politiske tiltag med effekt på mellemlangt sigt 

• Helt overordnet, så er transport og klima grænseoverskridende. Derfor bør tiltag 

på både mellemlangt – og langt sigt foretages med et internationalt perspektiv in 

mente, så Danmark investerer i forskning og udvikling af tiltag, hvor Danmark har 

størst mulighed for at påvirke udviklingen (fx udvikling af biobrændstoffer og ikke 

udvikling af nye lastbiltyper).  

• Danmark bør søge at aftale ensartede regler på tværs af EU for den grønne omstil-

ling, herunder strategien for implementering af nulemissionskøretøjer på hele kon-

tinentet.  

• Der bør iværksættes initiativer på den mellemlange sigt til nedsættelse af afgifter 

på bæredygtige drivmidler til tung transport, som fx biogas/LBG, så den samlede 

pris på bæredygtige drivmidler bliver konkurrencedygtig med diesel.  

• Der bør være et fortsat fokus på grøn forskning og udvikling, herunder udvikling af 

teknologi der kan understøtte omlægning af den tunge transport og markedsklar-

gøring af dem, så de bliver billigere og mere effektive at bruge for erhvervslivet.  

                                                                    
1 https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Energi-og-miljoegenskaber/Forsoeg-med-modul-

vogntog.aspx 

https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Energi-og-miljoegenskaber/Forsoeg-med-modulvogntog.aspx
https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Energi-og-miljoegenskaber/Forsoeg-med-modulvogntog.aspx
https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Energi-og-miljoegenskaber/Forsoeg-med-modulvogntog.aspx
https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Energi-og-miljoegenskaber/Forsoeg-med-modulvogntog.aspx
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• Der bør iværksættes tiltag, der ruster Danmark bedst muligt til at udbrede disse 

bæredygtige drivmidler til tung transport ved hjælp af bl.a. langsigtede og forudsi-

gelige incitamenter til at købe mere klima- og miljørigtige lastbiler.  

• Der bør iværksættes tiltag, der styrker udnyttelsen af kapaciteten i lastbilerne via 

styrket logistik. Dette gælder både på de lange transporter og fx i bytransport og e-

handelstransport. 

• Danske klimaplaner for den tunge transport, bør være transparente, langsigtede 

og inddrage erhvervslivet, så branchen kan forberede nødvendige og ressource-

krævende omlægninger, uden at skulle frygte pludselige politiske omprioriteringer.  

• Der bør fra politisk side igangsættes initiativer, så den allerede eksisterende 

gasinfrastruktur kan benyttes til at levere mere bæredygtigt brændstof som eks. 

biogas.  

• Der bør igangsættes initiativer, der understøtter dansk produktion af alternative 

drivmidler, som f.eks. 2. og 3. generations biogas. 

• Der bør arbejdes for at etablere større kapacitet for bæredygtig elproduktion, så 

der i fremtiden vil kunne produceres bl.a. bæredygtige brændstoffer. 
 

Politiske tiltag med effekt på langt sigt 

• Danmark bør understøtte opstilling af tankstationer både nationalt og europæisk, 

der kan levere bæredygtigt brændstof som eks. brint og biogas. Sådanne initiativer 

kan eventuelt opsættes som OPS/OPP.   

• Den danske stat bør øge sin støtte til forskning af bl.a. alternative drivmidler, og 

bør arbejde på lignende initiativer fra Europæisk side.  

• Danmark og EU bør understøtte alternative drivmidler, der kan bidrage til en konti-

nuerlig grøn omstilling, indtil der findes brugbare nulemissionskøretøjer for den 

tunge transport 

• Danmark bør tænke teknologier som Power-to-x, ind i fremtidige planer for udbre-

delse af den danske vind- og solenergi. 

• På et eller flere tidspunkter i forløbet vil der skulle vælges en retning for, hvilken 

teknologi, der prioriteres. Dette valg skal træffes på internationalt niveau – gerne i 

EU – for at sikre robusthed og forudsigelighed i den fremtidige brug af fossilfri 

brændstoffer. 
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Introduktion 

Danmark skal reducere sin samlede udledning af drivhusgasser med 70% inden 2030. 
Transportsektoren et af de områder, der ser den største stigning i udledning af drivhusgas-
ser. Inden for transportsektoren er persontransporten den største udleder af drivhusgasser, 
efterfulgt af den tunge vejtransport. 
 
Vejgodstransport spiller en afgørende rolle i den danske økonomi, og Danmark er en gammel 
transportnation, hvor transportvirksomheder gennem tiden har bidraget til opbygning af vo-
res velfærdssamfund, sikret gode jobs og beskæftigelse. Danmark har en række af verdens 
førende transportvirksomheder. Det er virksomheder som allerede i dag er langt på den 
grønne dagsorden, og som kan være bannerførere for en bæredygtig transport. Et samspil 
mellem myndigheder, politikere og virksomhederne kan sikre, at vi får gjort den grønne 
transport til en global eksportvare.  
 
Transportbranchen er allerede godt i gang med den grønne omstilling. Siden 1999 er det lyk-
kedes at reducere den tunge transports partikeludledning med 98% per bil på europæisk ni-
veau2. Ved hjælp af b.la. mere effektiv transport, uddannelse af chauffører og bedre køretø-
jer har branchen også allerede sænket CO2 udslippet pr. lastbil. 
 

                                                                    
2 https://reducingco2together.eu/assets/pdf/trucks.pdf s. 2, 23. oktober 2019 

https://reducingco2together.eu/assets/pdf/trucks.pdf
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Meget af den nødvendige teknologi til at reducere udledning af drivhusgasser fra den tunge 
transport er imidlertid ikke markedsklar endnu og eksisterer kun på tegnebrættet eller i pi-
lotprojekter. Denne klimaplan forsøger derfor at identificere en række tiltag og forslag fra 
transportbranchen, som bør undersøges nærmere af relevante eksperter, embedsværk og på 
politisk niveau.  
 
Tanken er, at disse forslag kan tjene som inspiration og beslutningsgrundlag, når det skal 
besluttes, hvilke tiltag, der kan implementeres på kort, mellemlangt og langt sigt, for at give 
en nødvendig og hurtig reduktion af den tunge transports klimaaftryk, samtidig med at 
transporterhvervets internationale konkurrenceevne bibeholdes. 
 
Helt overordnet er det vigtigt at huske, at klimakrisen er et globalt anliggende, og derfor har 
klimakampen et stærkt internationalt perspektiv. Hvis vi i Danmark ikke tænker strategisk, 
så kan det resultere i, at tiltagene bare flytter produktion til lande, hvor klimahensyn ikke er 
vigtige og dermed gør mere skade end gavn. På den globale klimakonto vil vi i bedste fald 
være lige vidt, mens Danmark har tabt arbejdspladser og er blevet fattigere.  
 
Samtidig vil en række af de teknologier (fx nye lastbiltyper), der skal udvikles for at nå klima-
målet blive konstrueret i udlandet, hvorfor den danske politik i stort omfang er afhængig af 
udenlandsk udvikling. Det er i disse tilfælde Danmarks opgave at medvirke til at de interna-
tionale krav til klimarigtig teknik på transportområdet fx i forhold til emissionskrav, aerody-
namisk brændstofteknologi m.v. understøtter den danske klimaplanlægning. 
 
Hvis der blot indføres en række ensidige nationale krav i Danmark, vil det forvride konkur-
rencen i international transport. Det betyder, at krav, der påvirker konkurrenceevnen nega-
tivt i videst muligt omfang skal stilles internationalt således at de bliver konkurrenceneu-
trale. Til gengæld kan tiltag i branchen, der forbedrer både konkurrenceevne og klima godt 
gennemføres i Danmark først og forskningsindsatsen skal under alle omstændigheder 
iværksættes på de udvalgte styrkeområder, hvor der ud over en klimaeffekt også vil være 
mulighed for en fremtidig provenuskabelse gennem teknologieksport. 
 
Transportsektoren står ikke alene med klimaudfordringer. De løsninger, der foreslås på 
transportområdet skal ses i både klima-, ressourcemæssig- og økonomisk sammenhæng 
med tiltag i andre sektorer. Fx kan transport bruge biomasse til udvikling af klimarigtige 
brændstoffer, men også andre sektorer har behov for den begrænsede biomasse, der er til 
rådighed. Før transporterhvervet lægger beslag på en stor mængde biomasse skal det derfor 
afgøres, hvorvidt den tilgængelige biomasse skal bruges i denne sektor eller i andre sekto-
rer. Samtidig medvirker transporterhvervet til klimatiltag, hvor erhvervet isoleret set forure-
ner, men bidrager til en positiv klimaeffekt i andre sektorer. Det gælder fx transport af bio-
masse, emballage eller affald til sortering.  
 
Endelig er der grænser for, hvor meget transporten kan begrænses. Dette gælder ikke blot i 
forhold til de globale, regionale og lokale transportmønstre, der opretholder produktion, be-
skæftigelse og velstand. Der kan også være juridiske, sundhedsmæssige eller rent praktiske 
forhold der gør, at transport ikke kan optimeres på delområder.  
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Eksempelvis vil det klimamæssigt give mening, hvis en fødevaretransport tager affald med 
fra brugeren (fx en restaurant, dagligvarebutik eller fødevarefabrik), men dette lader sig ikke 
gøre af hensyn til fødevaresikkerheden. Det samme gør sig gældende for fx transport af ke-
mikalier, der ikke altid giver mulighed for returlæs. Der er således rent praktiske grænser for, 
hvor meget logistikken kan optimeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedenstående forslag er derfor inspireret af Dansk Erhvervs tre grundlæggende principper 
for hvordan udfordringerne skal gribes an.  
 

1. Vi skal gå foran, på vores styrkeområder. Det nytter ikke at prædike klimakamp 
verden over, hvis vi som velhavende land ikke kan finde veje til at reducere vores 
egen klimabelastning, så andre lande kan se, at det lader sig gøre. 

 
2. For det andet skal vi opfinde nye, grønne løsninger. Vi skal i videst muligt omfang 

være dem, der udvikler de ideer, processer og produkter, som er langt bedre end de 
eksisterende løsninger, der ikke gavner klimaet nok. 
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3. Endelig skal vi gøre en global forskel. Vi skal ikke bare udvikle den rigtige politik 
og den rigtige teknologi. Vi skal også sørge for og opmuntre til, at andre lande kopi-
erer os. Det gør de først og fremmest, hvis de kan se, at det er til at betale. 

 
Den omstilling kræver partnerskaber på tværs af det danske samfund. Vi ved, at der er bred 
politisk forståelse for, at grønne ambitioner skal gå hånd i hånd med vækst og arbejdsplad-
ser. Det er vi klar til at være en del af fra transportbranchens side, så Danmark kan udvise 
globalt lederskab. Vi melder os ind i klimakampen. 
 
I det følgende bruges termen: ”Biobrændstoffer” som samlebegreb for samtlige fossilfri  
drivmidler – flydende såvel som gasform. Termerne ”Tank-, fylde eller ladestationer” bruges 
som betegnelse for steder, hvor køretøjerne kan fyldes med bæredygtige brændstoffer også 
uanset disses fysiske form. ”Kort sigt” betyder markedsklare tiltag, der kan indføres i dag, 
”mellemlangt sigt” er tiltag, der kan indføres inden for 3-5 år og ”langt sigt” er tiltag ud over 
en 10 års horisont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transporterhvervet ønsker med dette tiltag at gøre en reel forskel på klimaområdet.  
Til gengæld forventer branchen forudsigelighed for de kommende investeringer således at 
fejlinvesteringer undgås. Et meget negativt scenarie for erhvervet er stranded assets fx i 
form af lastbilflåder, der bruger et fossilfrit brændstof som der ikke er tilstrækkelige mæng-
der tilgængelig af, eller som er blevet overhalet af andre brændstoffer, der gør flåden værdi-
løs. 
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Aktuel status  
i Danmark –  
efteråret 2019 

Politisk status:  
 
Den Socialdemokratiske regering har indgået et forståelsespapir sammen med Enhedslisten, 
SF og det Radikale Venstre. Af papiret fremgår det, at Danmark skal reducere sin samlede 
udledning af drivhusgasser med 70% inden 2030.  Målsætningen er sat på baggrund af et 
folketingsvalg, hvor klima- og miljødagsordenen havde højeste prioritet blandt en stor del af 
vælgerne. Næsten samtlige andre partier i Folketinget har efterfølgende tilsluttet sig mål-
sætningen. 
 
Ved Europaparlamentsvalget 2019 stod den grønne omstilling også højt på den politiske 
dagsorden. Blandt de nordiske lande var der stor debat om den grønne omstilling, og også i 
Tyskland og Frankrig oplevede man et øget fokus på klima- og miljøspørgsmålet. Det forven-
tes derfor, at EU’s institutioner fremsætter en målsætning om at gøre Unionen emissionsfri 
inden 2050.   
 
Blandt de nordiske lande har Danmark, Sverige, Norge og Finland sat en målsætning for  
reduktionen af drivhusgasser. Et fællestræk blandt alle de nordiske lande er, at problemstil-
lingen har fået stigende fokus fra partierne på tværs af de politiske skel. Det forventes, at 
den grønne omstilling vil have høj prioritet i de næste mange kommende år i både Danmark, 
Skandinavien og i EU.  
 
Det er vigtigt at have for øje, at selvom der på nuværende tidspunkt er et stort fokus på 
2030-målsætningerne, er det fortsat ambitionen, at Danmark skal være nulemissionsland i 
2050.   
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Aktuel status for den danske transportsektor:  
 
Den danske transportsektor står i dag for 28% af Danmarks samlede udledning af drivhus-
gasser3. Af disse 28% står lastbilbranchen for 31% eller 8% af den samlede udledning af driv-
husgasser.4 
 
Foruden ovenstående forhold, så er transportsektoren det område, der ser den største stig-
ning i udledning af drivhusgasser. De sidste 25-30 år, er der sket en stigning i udledning af 
drivhusgasser på 30%5 6.  
 
Den største udleder af drivhusgasser er persontransporten, efterfulgt af den tunge 
vejtransport. Først herefter ser vi transportformer som fly og færger.  
Skal Danmark opnå en målsætning om 70% reduktion inden 2030, står det klart at trans-
portsektoren skal igennem en større omstilling.  

 
Vejgodstransport 
 
Last- og varebiler udleder omkring 8% af alle drivhusgasser i Danmark, og udgør 31% af 
transportsektorens samlede udledning7. Den største faktor er det brændstof, som last- og 
varebilerne benytter, og hvor der i dag er meget få veludviklede alternativer.  
 
Der er politisk enighed om, at de endelige teknologier, der skal sikre at vejgodstransporten 
overholder 2030-målsætningen, ikke er udviklet tilstrækkeligt endnu, og det er derfor svært 
at sige hvordan sektoren kan nå sit endelige mål inden 2030. Der er dog en række tiltag, 
som branchen kan benytte sig af, for at sikre en betydelig reduktion af drivhusgasser.   
 
Fordi meget af teknologien endnu ikke eksisterer uden for forskernes laboratorier og i pilot-
projekter, er det centralt først at se på, hvilke tiltag der kan implementeres med det samme, 
og dermed give en nødvendig og hurtig reduktion af den tunge transports klimaaftryk.  
 
 
 

                                                                    
3 Denmarks national inventory report 2019, Aarhus Universitet, s. 14 

4 https://concito.dk/sites/concito.dk/files/media/document/Henrik%20Gudmundsson.pdf  

5 https://concito.dk/nyheder/klima-skal-tilbage-transportpolitikken  

6 CONCITO, Notat: Flyrejser, klima og kompensation, februar 2019, s. 8 

7 Godstransport og klima i Danmark – Status og muligheder i Fokus, Henrik Gudmundsson og Jo-

nas Dyhr Schneider, CONCITO, 14. maj 2019 

https://concito.dk/sites/concito.dk/files/media/document/Henrik%20Gudmundsson.pdf
https://concito.dk/nyheder/klima-skal-tilbage-transportpolitikken
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For at opnå 2030-målsætningen foreslås det derfor at gå pragmatisk til værks ved at arbejde 
med en strategi i flere faser, som både fokuserer på kort og mellemlangt sigt, samtidig med 
at der arbejdes med initiativer på længere sigt. Det kan bidrage til at sikre, at branchen hele 
tiden reducere sine emissioner over de næste 11. år.  
 
Det er herunder også centralt, at planer for omstilling af den tunge transport, udvikles med 
det bredest mulige politiske flertal og med inddragelse af branchen. Hvis erhvervslivet skal 
kunne levere nul-emissions køretøjer, kræver det større investeringer fra virksomhederne til 
bl.a. indkøb af nye køretøjer. Det tager tid for en virksomhed at omstille sin flåde, og der er 
brug for politisk stabilitet, så langsigtede investeringer ikke pludselig gøres ubrugelige 
(”stranded assets”) pga. skiftende politisk fokus.  
 
1. På kort sigt bør man have fokus på de klimavenlige tiltag, der kan tages i brug i dag og 
over de næste år. Det er teknologi og viden som er veltestet, og som ikke kræver store 
samfundsmæssige ændringer for at kunne tages i brug.   
 
2. På mellemlangt sigt bør man se på den teknologi, som vi kender i dag, men som enten 
ikke er komplet færdigudviklet, eller som kræver større samfundsmæssige ændringer, før 
det kan tages i brug. Det er dermed også tiltag, der kræver længere tid at få implemente-
ret, men hvor meget af det forberedende arbejde skal starte i dag.  
 
3. På langt sigt bør man have fokus på de tiltag, som kræver yderligere forskning og ud-
vikling, som vil medføre store samfundsmæssige ændringer, og som også kræver europæ-
iske løsninger. Disse tiltag vil kræve øget fokus fra politisk side, hvis det skal kunne im-
plementeres over de næste 11. år.  
 
Planen her tager udgangspunkt i meget af den viden, vi allerede har i dag, og derfor ved kan 
udnyttes. Derudover har planen fokus på en lang række teknologiområder, som Danmark al-
lerede er i gang med at implementere, og som derfor har stort potentiale for den danske 
transportbranche.  
 
Det skal, ikke desto mindre, pointeres at teknologineutralitet er essentielt. Danmark bør 
hele tiden forske og teste ny grøn teknologi, som har potentiale for at være mere effektiv, 
billigere og nemmere at implementere, end allerede kendt teknologi. 
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På kort sigt  
 
Effektivitet:  
 
Effektivitet er et nøgleord i den grønne omstilling. Et studie fra den svenske lastbilprodu-
cent Scania, viser at den tunge transport kan reducere sit CO2 udslip med op til 20% alene 
ved at effektivisere selve transporten8. Det kan bl.a. ske ved at sikre at last- og varebilerne 
altid er fyldt op, at de kører på de mest optimale ruter, og at chaufføren har et energioptime-
ret kørselsmønster. Den type effektivisering kan koste penge at implementere, men kan 
samtidig facilitere en langt mere produktiv transport, der vil have økonomiske fordele på 
langt sigt.  
 
Der er her tale om en lang række forslag, der kan kaldes ”lavthængende frugter”, og som kan 
implementeres allerede i dag.   
 
 
For at effektivisere transporten kan branchen selv implementere flg.:  
 

• Øget efteruddannelse af chauffører i klimavenlig kørsel.  

• Sikre at lastbiler som udgangspunkt altid er fyldt op og ikke kører tomme rundt.  

                                                                    
8 https://www.scania.com/group/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/white-paper-the-

pathways-study-achieving-fossil-free-commercial-transport-by-2050.pdf; s. 7, 23. oktober 2019,  

https://www.scania.com/group/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/white-paper-the-pathways-study-achieving-fossil-free-commercial-transport-by-2050.pdf
https://www.scania.com/group/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/white-paper-the-pathways-study-achieving-fossil-free-commercial-transport-by-2050.pdf
https://www.scania.com/group/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/white-paper-the-pathways-study-achieving-fossil-free-commercial-transport-by-2050.pdf
https://www.scania.com/group/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/white-paper-the-pathways-study-achieving-fossil-free-commercial-transport-by-2050.pdf
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• Optimering af ruter, så lastbiler ikke kører unødigt rundt i samme område, og så 

der altid er flere ordrer på ruten.   

• Deling af gods mellem flere transportører – fx i international transport og  

bydistribution 

• Ved aflæsning hos en virksomhed, kan transporten optimeres yderligere hvis last- 

og varebilen fragter affald fra kunderne med videre. Det kan eks. være paller, eller 

andet industriaffald, som har en værdi og skal genbruges.  

• Aerodynamiske anordninger på førerhuset og trailerne for at sikre en mere ener-

gieffektiv kørsel. 

• Øget brug af modulvogntog kan skabe en grønnere og mere effektiv transport.       
 
 
For at sikre, at Transportbranchen kan lave den nødvendige grønne effektivisering hurtigst 
muligt, kan der fra politisk side gøres en del. Et nødvendigt initiativ er etablering af en om-
stillingspakke på 100 mio., der kan understøtte branchens omlægning, herunder etablering 
af systemer, der kan muliggøre transport af affaldsvarer.   
 
Der bør arbejdes for en øget brug af modul- og duovogntog i EU, som en del af det samlede 
katalog af effektiviserende transportløsninger. Modul- og duovogntog er en forlængelse af 
lastbilen, så kapaciteten øges yderligere, uden brug af en ekstra motor. Det betyder at flere 
varer kan transporteres på færre lastbiler.  
 
Modulvogntog må i dag kun benyttes på særlige ruter og duovogntog er pt. ikke tilladt i Dan-
mark. Efter svensk forbillede, kan grænsen for lastbilens samlede vægt øges til eks. 74 tons i 
hele EU. To modulvogntog kan erstatte tre lastbiler, og skabe en brændstofbesparelse på op 
til 15%9. Brugen af modulvogntog kan dermed skabe en grønnere og mere effektiv transport i 
hele EU.       
 
 

Det grønne offentlige-private samarbejde:  
 
Det offentlig er en stor indkøber af både person- og godstransport. Der er et stigende fokus 
i branchen for at kunne levere grøn transport til virksomheder og privatpersoner. Skal om-
lægningen styrkes yderligere, er det vigtigt, at der fra offentlig side bliver taget initiativ til at 
skabe et marked og en efterspørgsel på grønne transportløsninger.  
 
Der kan fra politisk side stilles krav om, at udbud og offentlige indkøb skal foregå med en 
grøn transport, og der kan yderligere etableres offentlig-privat samarbejde, der kan styrke de 
grønne leveringsmuligheder for kommuner og staten.  

                                                                    
9 https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Energi-og-miljoegenskaber/Forsoeg-med-modul-

vogntog.aspx 

https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Energi-og-miljoegenskaber/Forsoeg-med-modulvogntog.aspx
https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Energi-og-miljoegenskaber/Forsoeg-med-modulvogntog.aspx
https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Energi-og-miljoegenskaber/Forsoeg-med-modulvogntog.aspx
https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Energi-og-miljoegenskaber/Forsoeg-med-modulvogntog.aspx
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Branchen er klar til at forpligte sig på at tilbyde grønne transportløsninger, hvis det offent-
lige forpligter sig på at gøre brug af sådanne løsninger, og hvis der tilvejebringes konkurren-
cedygtige priser på bæredygtige drivmidler samt ensartede standarder for, hvad der beteg-
nes som grønne transportmidler- og tiltag.  
 
 

Brændstof:  
 
Der findes få nul-emissions lastbiler, der kan bruges til transport uden for storbyerne. Der-
for bør et af de første skridt være at se på alternative brændstoffer, der kan sænke CO2 ud-
ledningen nu, mens anden teknologi videreudvikles.  
 
Her findes der en række alternativer, der kan bidrage positivt til den tunge transports klima-
aftryk.  
 
HVO-diesel – dvs. den del der er baseret på 2. generations biobrændstof – er et eksempel på 
et biobrændsel, produceret af bl.a. affaldsmateriale, og som udleder mindre CO2 og NOx. 
Det kan blandes op med almindelig diesel og kan benyttes af en almindelig forbrændings-
motor.   
 
Selvom HVO-diesel ikke er 100% emissionsfrit, giver det stadig en klar reduktion af CO2 ud-
ledninger, uden at kræve nyinvesteringer i lastbilflåder. Udfordringerne er den samlede pris 
på HVO og leveringsmulighederne.  
 
HVO kan tankes på en række almindelige tankstationer i dag, og med en stigende efter-
spørgsel vil udbuddet kun stige. Den største hæmsko er afgiften, der gør HVO til ca. 4,5 kr. 
dyrere end alm. diesel, efter en pålagt afgift på 2,61 kr. pr. liter10.  
 
Hvis den nuværende afgift fjernes og erstattes med statslige subsidier, kan HVO være et 
bedre alternativ til den alm. diesel, og sikre en betydelig CO2 reduktion for den tunge trans-
port.  
 
Det estimeres, at HVO kan bidrage til en CO2-sænkelse på op til 90%, alt efter produktio-
nen, opstillet mod alm. diesel1112.  
 

                                                                    
10 https://www.biofuel-express.com/fossilfri-danmark-hvad-koster-det-at-blive-fossilfri/?lang=da 

11 https://www.berlingske.dk/business/afgifter-bremser-danske-vognmaend-fra-groen-omstilling-

et-enormt-problem 

12http://www.renodjurs.dk/sites/default/files/Bilag%2022.1_Vurdering%20af%20alterna-

tive%20drivmidler.pdf 

https://www.biofuel-express.com/fossilfri-danmark-hvad-koster-det-at-blive-fossilfri/?lang=da
https://www.berlingske.dk/business/afgifter-bremser-danske-vognmaend-fra-groen-omstilling-et-enormt-problem
https://www.berlingske.dk/business/afgifter-bremser-danske-vognmaend-fra-groen-omstilling-et-enormt-problem
http://www.renodjurs.dk/sites/default/files/Bilag%2022.1_Vurdering%20af%20alternative%20drivmidler.pdf
http://www.renodjurs.dk/sites/default/files/Bilag%2022.1_Vurdering%20af%20alternative%20drivmidler.pdf
http://www.renodjurs.dk/sites/default/files/Bilag%2022.1_Vurdering%20af%20alternative%20drivmidler.pdf
http://www.renodjurs.dk/sites/default/files/Bilag%2022.1_Vurdering%20af%20alternative%20drivmidler.pdf
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Der bør på langt sigt udarbejdes et Road Map for, hvilke bæredygtige teknologier og driv-
midler Danmark bør satse på efter 2030, for at kunne leve op til målet i 2050 om at Dan-
mark skal være nulemissionsland. 

Miljøzoner 

Miljøzoner er et redskab, der kan tages i brug når luftforureningen i et givet område (fx en 
by) er på et for højt niveau.  
 
Det medfører en række krav til bl.a. den tunge transport, når der skal leveres varer indenfor 
miljøzonernes grænser. Desværre er kravene i dag uhensigtsmæssige, og belønner ikke i til-
strækkelig grad de grønne transportmidler. Eksempelvis er kravene til lastbilers kørsel i mil-
jøzoner sat efter datoen for køretøjets indregistrering, og ikke efter køretøjets reelle udled-
ning og klimabelastning.  
 
Det betyder f.eks., at en lastbil med lav emission og partikelforurening, kan nægtes kørsel i 
en miljøzone, alene fordi den er indregistreret før en given dato. Reglerne for miljøzoner skal 
derfor laves om, så køretøjets reelle klima- og miljøbelastning er det afgørende.  
 

Andre nødvendige tiltag:  
 
Der er desuden en række teknologier og klimavenlige løsninger, som også kan implemente-
res i dag.  
Det er tiltag, der sammen med de førnævnte alternativer kan bidrage til at sikre, at den 
tunge transport leverer en målbar nedjustering af de drivhusgasser, branchen udleder i dag.  
 
Af andre mulige implementeringer kan nævnes: 
 

• Optimering af dæk, dæktryk, sporing af aksler og drivline.  

• Øget brug af flådestyrings- og navigationsværktøjer 

• Brug af øko-venlige vaskesystemer.  

• Implementering af CO2-kølere på lastbiler. Kølerne benytter og genbruger CO2 til 

at nedkøle varer til ned mod -52 grader. CO2-køling er ikke underlagt afgifter, og 

kan derfor også være et billigere alternativ. CO2-kølere kan også implementeres på 

varelagre.  
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På mellemlangt sigt 

Brændstof 

 
Liquid Bio Gas eller LBG, er klimavenlig, flydende biogas der i dag er veltestet og brugbar, 
men som desværre er svær at tanke i Danmark. LBG kan ikke bruges af almindelige forbræn-
dingsmotorer, men kræver specielle køretøjer indkøbt til formålet.  
 
LBG er mere effektiv end f.eks. biogas, fordi den flydende gas fylder mindre og derfor er 
mere energieffektiv.  
 
Hvis LBG skal være 100% CO2 neutral, kræver det at gassen er produceret af 2. generations 
eller 3. generations biomateriale. Det er affaldsprodukter, som kommer naturligt fra andre 
produktioner, og er derfor et produkt, der alligevel skal afskaffes. Det kan eksempelvis være 
rester fra korn og fødevareproduktion, fiskeriaffald eller dyrs affaldsprodukter. Endvidere er 
det vigtigt, at affaldsprodukterne er lokale og ikke er importeret fra andre nabolande.  
 
For at LBG kan tages i brug, kræver det større samfundsmæssige tiltag. Selvom gassen kan 
fordeles via den eksisterende gasinfrastruktur, er der stadig behov for at sikre, at gassen 
kan tankes som LBG i hele landet, og at produktionen bliver leveringsdygtig, hvis hele den 
tunge transport skal benyttes sig af drivmidlet.  
 
LBG er et effektivt, veltestet og brugbart drivmiddel, der kan bidrage til at sektoren nærmer 
sig en 100% CO2-fri transport.  
 
Udfordringerne findes især i produktionen, hvor det er svært at sige, om Danmark kan pro-
ducere nok affaldsprodukter på sigt. 
 
Et alternativ er CBG (Compressed Bio Gas) eller Biogas, der, lige som LBG, kan benytte sig 
af den allerede eksisterende gasinfrastruktur, og derfor leveres til hele landet. CBG kan også 
være 100% CO2 frit, men er dog mindre energieffektivt end den flydende biogas.  
 
Afgifter og infrastruktur besværliggør brugen af både LBG og CBG. Biogas er i dag underlagt 
samme afgifter som diesel, som beregnes ud fra energieffektivitet. Biogassen er derfor 
uhensigtsmæssigt dyrere, selvom det er et grønnere alternativ. Der er derfor behov for  
politiske tiltag, hvis branchen skal kunne tage drivmidlerne i brug.  
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Forslag: 
 

• Der skal iværksættes initiativer på den mellemlange sigt til nedsættelse af afgif-

ter på bæredygtige drivmidler til tung transport, som fx biogas/LBG, så den sam-

lede pris på bæredygtige drivmidler bliver konkurrencedygtig med diesel.  

 

• Der skal iværksættes tiltag, der ruster Danmark bedst muligt til at udbrede disse 

bæredygtige drivmidler til tung transport ved hjælp af bl.a. langsigtede og forudsi-

gelige incitamenter til at købe mere klima- og miljørigtige lastbiler.  

 

• Danske klimaplaner for den tunge transport, skal være transparente, langsigtede 

og forudsigelige, så branchen kan forberede nødvendige og ressourcekrævende 

omlægninger, uden at skulle frygte pludselige politiske omprioriteringer.  
 

• Der skal fra politisk side igangsættes initiativer, der muliggør og udbreder forsy-

ningen af bæredygtige drivmidler, som f.eks. CBG og LBG, gennem den eksiste-

rende danske gas infrastruktur.  
 

• Der skal igangsættes initiativer der understøtte dansk produktion af alternative 

drivmidler, som f.eks. 2. og 3. generations biogas. 
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På langt sigt –  
2030 og derefter 

Det er for tidligt at anvise alle løsningerne på, hvordan branchen kan opnå en målsætning 
på 70% reduktion inden 2030.  
 
En stor del af den teknologi der skal benyttes, er endnu på et forsøgsstadie eller er ikke op-
fundet endnu. Det er derfor i høj grad behov for politiske tiltag, der kan fremme udviklings-
processen og sikre, at teknologien er tilgængelig for erhvervslivet.  
 
Der er dog en række teknologier og alternative drivmidler, der har potentiale for at kunne be-
nyttes i fremtiden.  
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Brint 
 
Et andet alternativ kan være brintlastbiler. Store dele af teknologien bag brintbiler er den 
samme som ved elbiler, og kan derfor videreudvikles samtidig med at persontransporten om-
stilles til el. 
 
Teknologien er desværre ikke så udbredt og gennemtestet, og brintdrevne køretøjer har der-
for en meget høj købspris. Et øget fokus fra politisk side og en stigende efterspørgsel kan 
dog have samme effekt som ved vindmøller eller elbiler, og dermed drive prisen ned til et 
mere konkurrencedygtigt niveau.   
 
Der findes endnu ikke brint-tankstationer, der kan benyttes af tunge køretøjer, men Dan-
mark er langt i produktion og opstilling af tankstationer, og det er derfor muligt at skabe en 
brugbar forsyningsinfrastruktur.  
 
Brint er nemt at producere, og har derfor ikke samme udfordringer som f.eks. biogas. Brint 
kan også benytte sig af Power-to-fuel, men kan dog ikke benyttes af LBG- eller CBG-køretø-
jer.  
 
Hvis branchen allerede har omstillet flåden til f.eks. LBG-brændstof, vil det derfor kræve 
endnu en omlægning. 
 

El 
 
Eldrevne køretøjer er en udbredt teknologi inden for specielt persontransporten. Det er en 
grøn teknologi, der kan levere mange løsninger for transportbranchen, men hvor der lige nu 
er begrænsede muligheder for at benytte teknologien i den tunge transport.  
 
Der findes i dag ingen eldrevne last- og varebiler, der har en batterikapacitet til at kunne 
bruges til lange transportture. Batterierne har ikke den nødvendige energitæthed til at 
kunne holde den nødvendige strøm, der gør det muligt at benytte vare- og lastbiler til ture 
uden for storbyerne.  
 
Det kræver desuden længere tid for de tunge køretøjer at lade, og gør det derfor kompliceret 
at benytte effektivt. Der findes ikke en el-lastbil, der kan benyttes til den tunge transport i 
dag, men i takt med at udviklingen af el-biler til persontransporten videreudvikles, kan man 
gøre sig forestillinger om, at der på længere sigt kan blive udviklet brugbare eldrevne vare- 
og lastbiler 
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Power-to-x 

 
Power-to-x er en teknologi, hvor bæredygtig energi udnyttes til at producere bl.a. brænd-
stof, varme til huse og kemikalier. 
  
Power-to-fuel, er den teknologi hvor f.eks. vind- og solenergi bruges til at lave brændstof 
som eks. Brint, LBG, CGB eller electrofuels. Det løser både problemer med  
overproduktion af vedvarende energi, og sikrer en grøn og leveringsdygtig produktion af  
drivmidlet.  
 
Power-to-fuel kræver en større udbygning af de danske vindmølleparker, men kan tænkes 
naturligt ind i allerede eksisterende politiske planer for den danske energi, herunder  
de diskuterede planer for etableringen af en energi-ø i Nordsøen.  
 
Ved brug af Power-to-fuel til produktion af biobrændsel, er biomateriale stadig en nødvendig 
komponent, og problematikken kan derfor stadig være leveringsdygtigheden af bl.a. affalds-
produkter.  
 
Power-to-fuel kan også bruges til at producere brint, der enten kan udnyttes af  
brintkøretøjer eller videreudvikles til skibs- og flybrændstof.  
 
Power-to-fuel er en allerede velkendt og veltestet teknologi. Selvom der findes en række 
testprojekter i Europa, er mange af dem af mindre størrelse, og der mangler endnu store og 
skalerbare testprojekter i Europa. 
 
 
 
 
 
  
 
Forslag: 
 

• Danmark skal søge at aftale ensartede regler på tværs af EU for den grønne om-

stilling, herunder strategien for implementering af nulemissionskøretøjer på hele 

kontinentet.  

 

• Danmark bør understøtte opstilling af tankstationer, der kan levere bæredygtigt 

brændstof som eks. brint og biogas.  
 

• Den danske stat skal øge sin støtte til forskning af bl.a. alternative drivmidler og 

bør arbejde på lignende initiativer fra europæisk side.  
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• Indtil der findes brugbare nulemissionskøretøjer for den tunge transport, bør  

Danmark og EU understøtte alternative drivmidler, der kan sikre en kontinuerlig 

grøn omstilling.  

 

• Danmark bør tænke teknologier som Power-to-x, ind i fremtidige planer for udbre-

delse af den danske vind- og solenergi. 
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