
TRANSPORT
Arbejdspladsers energiforbrug til vare- og persontransport i egne eller leasede biler er ofte 
stort. Der er mange muligheder for at spare energi og gøre transporten mere klimavenlig. 
I kan vælge mere klimavenlige køretøjer, f.eks. elbiler eller energieffektive benzin- eller 
dieselbiler. Og så kan I spare op mod 20 % af energien til kørsel, når I bruger dem.
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Benzin- og dieselbiler 
Anbefalingerne er baseret på EU’s energimærkningsordning.

Type Energimærke

Personbil

Højst 5 personer A+

6 - 7 personer B

8 - 9 personer E

Varevogn

Højst 2.000 kg A+

2.001 - 2.500 kg A

2.501 - 3.000 kg D

3.001 - 3.500 kg E

Pickup-varebiler med firhjulstræk på 2.001 - 3.500 kg E

Anbefalingerne gælder person- og varebiler, som er omfattet af EU’s energimærk-
ningsordning for biler. Se modeller på www.bilviden.dk. Energiklassen er den lavest 
tilladte for energieffektive benzin- og dielselbiler. Se mere om anbefalingerne på www.
trafikstyrelsen.dk/DA/groen-transport.

GODE RÅD OM INDKØB

Undersøg virksomhedens reelle kørselsbehov, før I investerer  
i nye biler. Kan bilparken optimeres på andre måder, f.eks.  
ved at skabe en delebilsordning eller ved at købe elcykler?  
Undersøg også, hvilke biltyper der er behov for (små biler,  
lastvogne, varevogne etc.).

Undersøg, om der skal gennemføres udbud. Sørg for at formulere 
udbud, så driftsomkostningerne indgår sammen med anskaf-
felsesprisen. Det gør det nemmere at sammenligne tilbuddene. 
Gennemførelse af udbud er tidskrævende, så husk at sætte tid af  
til det i tidsplanen.

Se flere gode råd om valg af transportmidler på www.trafikstyrel-
sen.dk/DA/groen-transport.

Særligt for offentlige indkøbere  
Der er krav til stat, regioner, kommuner og visse virksomheder om 
at inddrage miljøhensyn og energiforbrug, når I køber nye eller 
brugte køretøjer (f.eks. biler og busser), og når I udbyder trans-
portydelser (f.eks. buskørsel). Læs mere om reglerne for miljø-
bevist indkøb af køretøjer på Miljøstyrelsens hjemmeside,  
www.mst.dk.

Indkøb af elbiler 
Undersøg, om jeres næste bil skal være en elbil. Elbiler er i mange 
tilfælde et reelt alternativ til almindelige biler. Forsøg med kørsel 
i elbiler i kommuner og virksomheder viser, at elbilen kan dække 
det meste eller hele kørselsbehovet i en række funktioner. Elbiler 
er særligt velegnede, hvor det daglige kørselsbehov er op til 100 
km, eller hvor det er muligt at oplade elbilen i løbet af dagen.

Elbilers største udfordring i det danske klima er vinterkørsel.  
De fleste elbilmodeller bruger batteriet til kabineopvarmning,  
hvilket reducerer elbilens rækkevidde meget. Undersøg evt., om 
det er muligt at installere et benzin- eller dieselfyr i jeres elbiler, 
så de også kan bruges, når det er meget koldt.  

Tjek serviceansvar og garantier for mekaniske dele og elbilens 
kørebatteri, inden I køber elbiler. Sørg for, at eventuelle krav  
bliver stillet i udbud og kravspecifikationer.

Overvej leasing af bil og batteri. Der findes endnu ikke et brugt-
vognsmarked for elbiler, og det er derfor uklart, hvad en brugt elbil 
er værd. Hvis I leaser elbilen, er det leasingselskabet, som tager 
risikoen for bilens værditab. Leaser I batteriet, er det leasingsel-
skabet, som tager risici ved batteriet efter endt fabriksgaranti.

Få opbakning til indkøb af elbiler i hele organisationen, både  
hos ledelse, brugere og driftsansvarlige.

Gå efter en vis andel af elbiler i bilparken for at opnå stordrifts-
fordele og læring i organisationen.

Søg viden og erfaring fra andre. Energistyrelsen, Trafiksstyrelsen 
og elbilsnetværket for kommuner og regioner har indsamlet mange 
erfaringer. Se de gode råd om skiftet til elbiler på www.trafik-
styrelsen.dk/DA/groen-transport, og læs om Energistyrelsens 
forsøgsordning for elbiler på www.ens.dk/da-DK/KlimaOgCO2/
Transport/elbiler. 

Indkøb af dæk 
Brug energimærkningsordningen for dæk, når I køber nye. Der 
kan være op til 7,5 % forskel på brændstofforbruget mellem dæk i 
G- og A-klasse, og forskellen kan være endnu større for lastbiler. 

GODE RÅD OM DRIFT

I kan spare op mod 20 % af brændstofforbruget ved at følge 10 
gode råd om energieffektiv køreteknik. Se de gode råd på www.
trafikstyrelsen.dk/DA/groen-transport.

Reducer antallet af korte ture og koldstarter, da de øger forbruget 
voldsomt. På den første kilometer kan bilen bruge op mod 70 % 
mere brændstof.

Undersøg det reelle behov for bilkørsel i arbejdstiden, og overvej, 
om transportbehovet kan dækkes af alternativer, f.eks. elcykler  
og nem adgang til gode firmacykler.

Undersøg regelmæssigt, om køretøjerne har det rigtige dæktryk. 
Hvis dækkene mangler 20 % luft, stiger brændstofforbruget med 
5-10 %.

Tøm biler for unødvendig last. For hver 100 kg ekstra vægt bruger 
en bil ca. 4 % mere brændstof.

Drift af elbiler 
I kan fremme brugen af elbiler ved at reducere kørselsgodtgørelse 
for kørsel i egen bil og indføre en regel om, at elbiler skal bruges i 
stedet for benzin- og dieselbiler, når der er ledige elbiler og når de 
de passer til kørselsbehovet.

Opret procedurer for opladning af elbiler, og sørg for, at elbiler, 
som ikke fungerer, repareres hurtigt. 

Læs mere om at optimere elbilens rækkevidde i folderen ”Kør 
Grønt – alt andet er helt sort”, der findes på www.trafik- 
styrelsen.dk/DA/groen-transport/elbiler. 
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