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IPCC: Det haster med en klimaindsats

• Behov for omgående og stejl 
reduktion mod netto-nul for at nå 
Paris-mål om 1,5o

• Pludselige reaktioner og ‘tipping 
points’ som fx kraftigt øget 
afsmeltning af arktisk is kan ikke 
længere udelukkes

• Nuværende politikker er 
utilstrækkelige

• Behov for ca. halvering af 
udledninger hvert årti 



Vi skal tænke i CO2-budget – hvert ton tæller

Kilde: Technical Summary, IPCC AR6 WGIII-rapporten

Vi har udledt lige så meget
CO2e i de sidste 10 år (2010-
19), som det budget vi kan

tillade os at udlede fremover, 
hvis temperaturstigningen skal

holdes under 1,5 grad.
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CO2 udledning i Danmark 





Hvordan transporterer vi os?
- De fleste km er i bil

Kilde: TU-data, 2018 (for at undgå covid19-effekter i data)

Person- og 
varebiler/MC/knallert45/taxi, …

Cykel/knallert30, 3,4%

Bus, 8,4%

Tog, 7,7%

Skib/færge, 0,4%

Fly, 0,4%

Nationalt persontransportarbejde fordelt på transportmidler, 2018

https://www.cta.man.dtu.dk/transportvaneundersoegelsen/udgivelser


Ofte er fokus på pendling, men fritidsturene fylder faktisk mere

Kilde: TU-data, 2019 (for at undgå covid19-effekter i data) – her opgjort iht. transportarbejdet

https://www.cta.man.dtu.dk/transportvaneundersoegelsen/udgivelser


Den enkeltes mobilitetsvalg:

• Tiden det tager at komme derhen, hvor man gerne vil
• Prisen for at komme derhen, hvor man gerne vil
• Hvor mageligt/behageligt der er at komme derhen, hvor man 

gerne vil

- Derfor vinder bilen!
- Vi har bygget samfundet til biler
- Hvis man vil noget andet: Regulere på både bilernes vilkår og 

alternativerne samtidigt



Udfordringen er især personbilerne
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Transportsektoren er den dårlige elev i 
klassen!
• Den teknologiske udvikling er spist op af flere biler og flere km 
• Trafikken er årsag til over 100 dræbte pr. år, luftforurening og støj, 

brug af areal og natur til infrastruktur
• Det er blevet billigere at vælge biltrafik og dyrere at vælge kollektive 

løsninger
Vi skal gå efter:
• Mobilitet med lav klimaudledning
• Mobilitet, der fylder mindre både i byer og i det åbne land
Derfor:
• Omstilling til el
• Mindre bilafhængighed





Kilde. International Council for Clean Transportation (ICCT), July 2021

Personbiler: Elbiler på VE er bedste 
klimaløsning

Brint/FCEV 
forudsætter 3 
gange så mange 
vindmøller…



Det er billigere at køre på el
• FDM’s analyse af de samlede omkostninger til bilkørsel:

Benzin 

Diesel

Elbil



Lastbiler: Vurdering af alternative drivmidler
Teknologi Fordele Udfordringer

Biobrændstoffer (HVO) • Drop-in uden teknologiskift • Klima-effekt afhænger af råvarer, kan 
være negativ/uden netto-effekt

• Høj pris; begrænset bymiljøgevinst

Gasmotorkøretøjer med delvis 
biogasforsyning 

• Forudsætter teknologiskift, men 
teknologi er moden

• Rækkevidde mv. som diesel
• Nogen bymiljøgevinst

• Klima-potentiale begrænset af råvarer, 
alternative anvendelser af biogas, risiko 
for metan-lækager

Brintkøretøjer med 
brændselsceller og VE-brint

• Potentiale for nul-emission
• Rækkevidde minder om diesel

• Ineffektiv udnyttelse af grøn energi
• Delvis umoden teknologi, 
• Høj pris

PtX syntetisk brændstof • Drop-in uden teknologiskift
• Potentiale for lav emission, dog 

afhængig af kulstofkilde

• Ineffektiv udnyttelse af grøn energi 
• Umoden teknologi; Alternativ 

anvendelse til fly/skibe mv; høj pris

Direkte elektrificering • Forudsætter teknologiskift
• Effektiv udnyttelse af grøn energi
• Stor bymiljøgevinst

• Begrænsede modeller på markedet, 
men de kommer nu!

• Høj anskaffelsespris pt.
• Bindinger på opladning og rækkevidde



Kilder: DST

67 pct. af dagens biler kører stadig i 2030

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=38333


Energistyrelsens fremskrivning
• Udfasning af 

benzin og diesel 
skal ske meget 
hurtigere

• Kendte og billige 
teknologier

• Burde stands 
salget af 
emissionsbiler nu



Vi skal som samfund også til at prioritere mellem 
nye, klimarelaterede projekter og traditionelle 
udviklingsprojekter

Klimarelaterede projekter:
• Accelereret udbygning af vedvarende 

energi (15-dobling af havvind, 4-dobling 
af landvind/sol)

• Udbygning af fjernvarmenettet
• Energiøer
• Klimasikring langs kyster og i byer

• Etablering af CCS og PtX-anlæg
• …

Traditionelle projekter
• Femern-forbindelsen

• Vej-, tunnel- og baneprojekterne i 
Infrastrukturplan 2035

• Udvidelse af CPH og andre lufthavne
• Kattegatforbindelsen

• Lynetteholm, med Østlig Ringvej & M5
• Div. havneprojekter
• …

Kilde: Diverse regeringsudspil (Danmark kan mere II, PtX-strategi, …)

 Hvor skal vi bruge vores CO2-budget, vores fysiske ressourcer og 
vores arbejdskraft

?

17



Nye veje

• Bilerne kommer hurtigere frem
• Færre ulykker
• Mere biltrafik
• Højere hastigheder

Derfor alt andet lige:

• Større CO2 udledning fra trafikken
• CO2 udledning fra anlægs- og vedligehold



Udbygge kollektiv trafik

• Man kommer hurtigere frem 
• Der kommer flere passagerer
• De fleste skifter fra cykel og gang
• Meget få bilister skifter til kollektiv trafik

• Samlet set øges CO2 udledningen 
• Både pga. drift og udbygning



Grønne veje og begrænset areal til biler



Bedre alternativ til bilen

• Udfordring for kolletiv trafik er, at man ikke bor/arbejder på
stationen/stoppestedet

• Kollektiv trafik som dør til dør mobilitet ved at supplere med 
dele/mikromobilitet samt cykel og gang

• Erstatte korte bilture med cykel, gang og dele/mikro mobilitet



Samkørsel
App’s til at facilitere samkørsel findes nu

Flere i hver bil betyder:
• Mindre udledning
• Mindre trængsel
• Mindre behov for parkering



Indflydelse og potentiale i reduktionsindsatsen
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Så opskriften er:

• At gøre det bæredygtige valg lettere
- som individ og som system

• Begrænse afhængighed af bil
- mindre areal til biler og bedre og fleksible alternativer

• Elektrificere alle køretøjer
- meget hurtigere

• Måske acceptere at mobiliteten falder i en periode for at 
skabe en bæredygtig transportadfærd 



Spørgsmål?
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