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Miljøorganisationen VedvarendeEnergi  

www.ve.dk   
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Netværket for Bæredygtig Transport 
Organisationerne i Netværket  

  

• Cyklistforbundet  –  www.dcf.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening  –  www.dn.dk  

• Jyder mod Overflødige Motorveje  –  www.jmom.dk  

• Klimabevægelsen  -  www.klimabevaegelsen.dk 

• Miljøorganisationen VedvarendeEnergi  -  www.ve.dk  

• NOAH-Trafik  –  www.noah.dk  

• Rådet for Bæredygtig Trafik  –  www.baeredygtigtrafik.dk   
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EU klimastrategi for 2030  
(40% drivhusgasreduktion fra 1990)   

• Kvotehandelssystem med færre nye kvoter for store udledere 

• Nationale reduktioner for andre udledere, incl. transport, 39% 
for DK 

• 27-30% øget energieffektivitet 2005-2030 for EU samlet 

• Forbedret bygningsenergidirektiv 

• Forbedret energieffektivitetsdirektiv 

• Ecodesign og energimærkning fortsætter 

• Direktiv for begrænsning af bilers energiforbrug/km 
fortsætter  

• 27% Vedvarende energi I 2030 for EU samlet 

• Forbedret direktiv for vedvarende energi  

 

 



Nationale reduktioner udenfor 
kvotesystem 

EU Kommissionen  

foreslår  at Danmark  

reducerer 39% 

 

21% i basis, 10% kan  

klares med jord og skove,  

Vi mangler ca. 8%   

 

Transport udgør  

omkring 40% af udledninger 

   udenfor kvotesektor  

      



Reduktionsmuligheder i transport 

• Energibesparelser i køretøjer (EU fastsætter regler 
og standarder) 

• Overgang fra biler til kollektiv transport og cykler 

• El i transport  

• Brint (H) i transport 

• Biobrændsler i transport 

• Elektrofuels i transport (lavet af el og brint + CO2 fra 
biologiske kilder) 

 

 



Dansk Energis analyse om elektrificering  

 



Dansk Energi: Elektricificering = 
mange flere elbiler 



Dansk Energi: Elektricificering = mange flere 
elbiler 



Nyt direktiv for vedvarende energi  
(forslag fra November 2016 forhandles nu) 

• Biobrændsler fra mad- og foder afgrøder skal 
begrænses til 7% af transportenergiforbrug i 2021 og til 
3,8% i 2030 (mere må godt bruges, men regnes ikke med til VE-
mål) 

• El fra VE regnes ikke med med en faktor 4, som tidligere 
(i.f.t. 2020 mål om 10% VE i transport) grundet højere effektivitet 
af elbiler 

• 1.5% af transportbrændsel skal kommer fra 
2.generations biobrændsler, elektrofuels and VE-
baseret el i 2021,  stigende til 3,6% i 2030 

• Disse avancerede biobrændsler m.m. skal have mindst 
70% reduktion af drivhusgasser sammenlignet med 
fossilt brændsel 

 



Sådan skaber vi grøn transport: 
• Investér massivt i kollektiv trafik - rigtig anvendt er jernbaner billigere – cykler er 

billigst  
• Vi skal omstille transportinvesteringer fra motorveje til tog og cykler  
• Sæt en målsætning om 10% elbiler i 2020 
• Omlæg afgifter og fradrag, der fremmer personbilisme 

Transport  
er nøglen til 100% 
vedvarende 
energi 



El og kollektiv transport  
reducerer energiforbruget 
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Vi skal have mere kollektiv 
transport       – færre biler 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

�1990�1995�2000�2005�2010�2015�2020�2025�2030�2035�2040

Cykler/knallert-30

Tog

Busser

Motorcykler

Millioner 
Person-km 



• Bedre planlægning mindsker transport: til arbejde, butikker, skoler osv. 

• Delebiler på el og brint er de smarteste biler – giv dem fordele 

• Incitamenter: mindre transportfradrag, færre bilafgiftsfradrag 

• Gods på tog, el-og hybridlastbiler og varevogne 

•  Lokal beslutningskompetence /folkeafstemning for betalingsringe 

Intelligent 
transport  


