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English summary
The project
In the period from April to October 2018, Fremsyn
produced fleet analyses for 14 SMEs in the Capital
Region of Denmark for the project Bæredygtig
Bundlinje1. The project examined a total of 239
vehicles of different types and categories, mainly
driven on conventional fuels; diesel and petrol.
Several companies were either scaling up or down in
vehicle numbers giving a total surplus of five extra
vehicles. 18 vehicles were already driven on
electricity, leaving a total of 226 alternative vehicles
for the analyses. Electric alternatives were
recommended for 108 vehicles, while alternatives
driven on biomethane2 were recommended for 118
vehicles.

Recommended vehicles
The activities in the companies are widely different
and they are, for example, represented in industries
within construction and crafts, food handling, elderly
care, industrial laundry and refurbished electronics.
Due to valuable or sensitive cargo, some of the
companies requested that special needs such as
cooling or increased security were taken into
consideration.
The categories of vehicles range from cars and vans
(small, medium and large) to lorries of approx. 12, 18
and 26 tonnes in total weight. In the vast majority of
the cases, electric vehicles have been suggested as
alternatives to cars and small vans defined with a
total cargo capacity below 5 m3.
In heavier vehicles, electric vehicles are limited by the
total range per charge due to the insufficient capacity
of the battery. For medium and large vans, as well as
trucks, biomethane was therefore recommended for
these categories.
In total, six companies were recommended a fully
electric fleet, five were recommended a fleet with
biomethane and three companies were
recommended a mix with electricity and biomethane
due to a varied fleet and/or needs for a longer daily
driving distance for specific vehicles.

Potential CO2 reductions
The potential for CO2 reduction was calculated by
comparing emissions from the currently used vehicles
to the recommended alternatives.

1
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Directly translated: ”Sustainable Bottomline”.
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For this project, the focus was on calculating
environmental impacts deriving directly from
business operations, and thus not an emission life
cycle analysis for the vehicle itself. Therefore, the
reduction potential is based on how many km the
companies drive in each vehicle based on research on
performance and emissions of each vehicle.
In total, the 14 SMEs could potentially reduce their
CO2 emissions with 918 tonnes annually if they
replaced their current fleets driven on diesel or petrol
with the recommended alternatives driven on
electricity or biomethane.

Potential economic savings
The potential for a sustainable business case was
based on a scenario where the companies under any
circumstances will replace their current vehicles with
new ones. Therefore, the recommended alternatives
on electricity or biomethane were analysed with
comparable new conventional vehicles on diesel or
petrol.
Of the 14 cases, five companies were not able to
achieve economic savings over a perspective of 15
years by comparing expenses between the alternative
and the conventional scenario.
However, the combined potential economic savings
were approx. 6M DKK over 15 years. In the
alternative scenario, there were higher expenses on
investments incl. hardware for private
charging/methane fuelling stations, but lower running
costs.

Conclusions
The price differential between the same vehicle
models, but with different driving resources (diesel,
petrol, electricity and biomethane), is a significant
challenge. The differential increases the larger the
comparable vehicles are giving a hint of the current
state of the market maturity in each vehicle category.
In addition, a part of the current Danish tax system
called “biannual green ownership taxes” outweighs
the economic savings from lowered fuel costs for
many of the cases with biomethane vehicles included.
This tax is higher for biomethane vehicles than for
conventional vehicles on diesel and petrol, although
they emit less CO2.
For electric vehicles there is, however, significant
lower taxes in the current tax burden giving large
incentives to replace the current vehicles to electric
alternatives in cases where they are suited.

Green gas for transport purposes – abbrivated CNG and
CBG. It is only possible to fuel CBG on Danish public gas fuel
stations.
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Introduktion
Vognparkanalyserne har det overordnede formål at dokumentere virksomhedernes potentialer for at
reducere deres CO2-udledning og for at opnå økonomiske besparelser. Denne rapport samler
resultaterne fra hver af virksomhedernes vognparkanalyser og giver et bud på de bedste scenarier og
de største udfordringer.
Analyserne er baseret på de konventionelle fossile brændstoffer, som virksomhedernes køretøjer
drives med i dag i form af benzin og diesel. Disse er sammenlignet med et scenarie med grønnere
drivmidler i form af el eller bionaturgas. Der er taget hensyn til virksomhedernes ønsker, behov,
kørselsmønstre og eventuelle præferencer for køretøjsfabrikanter og drivmidler.

Afrapporteringernes indhold
I afrapporteringen er virksomhederne blevet præsenteret for følgende:
•

•

•

•

•

Grøn værdiskabelse
En vurdering af den øgede værdiskabelse med en grøn vognpark med afsæt i Business Model
Canvas-metoden.
Køretøjer og infrastruktur
En præsentation og gennemgang af køretøjer, specifikationer, infrastruktur, priser,
afgiftsreguleringer og eventuelle støtteordninger.
Handlingsplan
En plan for implementering af den grønne vognpark med et bud på en tidshorisont og
kontaktoplysninger på relevante markedsaktører.
CO2-besparelser
En præsentation af potentialet for årlige CO2-besparelser på kørsel med sammenligning af
den anbefalede grønne vognpark over for den nuværende vognpark.
Økonomi: Livstidsomkostninger
En præsentation af potentialet for økonomiske besparelser i et 15-årigt perspektiv med en
komparativ analyse mellem den anbefalede grønne vognpark og en tilsvarende ny
konventionel vognpark.

Overordnede resultater
De 14 deltagende virksomheder har ved projektstart rådet over 239 køretøjer. Tre af virksomhederne
havde allerede et eller flere grønne transportmidler. Én virksomhed arbejdede allerede på at
nedskalere fra to til fire køretøjer, mens to virksomheder planlagde opskalering fra hhv. et til tre
køretøjer og 24 til 29 køretøjer. Køretøjerne dækker over alt fra personbiler, varebiler i alle størrelser
og tung transport i form af lastbiler i alle størrelser.
Tabel 1. Opsamling af resultater fra 14 vognparkanalyser.

Samlede resultater opsummeret
Antal deltagere i projektet
Antal enheder for projektet
Antal eksisterende grønne transportmidler

14 virksomheder
239 køretøjer
18 1 bil, 2 cykler og 15 scootere på el

Antal analyserede enheder til grønne vognparker

226 køretøjer

CO2 besparet på drivmidler med grønne vognparker

918 tons per år

Livstidsomkostninger - samlet besparelse over 15 år

4
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Grøn værdiskabelse
Virksomhederne er blevet præsenteret for forskellige bud på indsatser, som en grøn vognpark
potentielt kan understøtte udviklingen af. Business Model Canvas er anvendt til at identificere punkter
i virksomhedsdriften, hvor en grøn vognpark kunne skabe en grøn merværdi for markedsføringen,
samt hvilke afledte effekter, virksomhederne potentielt ville kunne opnå.

Business Model Canvas
Business Model Canvas gennemgår følgende punkter: Partnere, aktiviteter, ressourcer, værdifaktorer,
kundeforhold, vejen til kunderne, kunder/kundesegmenter, omkostninger og indtægter. Det er særligt
under kunder, vejen til dem, samt partnere, hvor det vurderes at kunne have en effekt med en grøn
vognpark.

Figur 1. Eksempel på Business Model Canvas. Læs mere her: Link.

Flere har fået anbefalet at udvikle og markedsføre en CSR-strategi3 eller optimere anvendelsen af en
eksisterende CSR-politik.
CSR dækker blandt andet over en samfundsansvarlig og miljøansvarlig virksomhedsdrift og kan derfor
betragtes som bløde værdier. Virksomhederne opnår derfor ikke nødvendigvis større betalingsvillighed
blandt nuværende og potentielle kunder, men de vil kunne stå styrket i opgaveudbud ved at kunne
tilbyde en grønnere løsning end konkurrenten.
Ligeledes er det vurderingen, at opgaver i udbud hos staten, regionerne og kommunerne i fremtiden
vil have et øget fokus på, hvordan virksomhederne vil løse de adspurgte opgaver på en grøn og socialt
ansvarlig måde.

3

5

Corporate Social Responsibility / Corporate Sustainabilty and Responsibility.
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Køretøjer og infrastruktur
Kørselsbehovet i virksomhederne dækker primært over service- og distributionsopgaver med transport
af fødevarer eller byggematerialer. Virksomhederne er blandt andet repræsenteret i følgende erhverv:
•
•
•
•
•

Entreprise og håndværk
Fødevareindustrien
Hjemmehjælp
Vaskeri
Elektronikbranchen

Derfor varierer behovet for anvendelse af køretøjerne meget fra virksomhed til virksomhed, hvor der
kan være behov for øget sikkerhed, køling eller specifikke krav til størrelse på lastrummet. Den daglige
rækkevidde spiller også en væsentlig rolle.

Markedet for grønne drivlinjer
Der er kigget på to alternativer til virksomhedernes nuværende køretøjer på benzin eller diesel. Der er
klare fordele for både el og komprimeret gas (CNG/CBG)4 med en veludviklet infrastruktur og et
opblomstrende marked. Andre grønne drivmidler kunne f.eks. være flydende gas (LNG/LBG)5, brint og
HVO6, men disse er fravalgt enten pga. mangel på konkurrencedygtighed eller mangel på infrastruktur.
Selvom markedet for køretøjer på el og gas spirer, er udvalget endnu ikke i nærheden af niveauet for
køretøjer på diesel og benzin. Anbefalingerne til virksomhederne er derfor baseret på et snævert
udvalg blandt nuværende køretøjer eller køretøjer med snarlig markedsintroduktion på el og gas.

Anbefalede køretøjer
Der er taget hensyn til virksomhedernes specifikke krav og ønsker i anbefalingen af køretøjer. Der er i
hvert tilfælde kigget efter én-til-én-sammenlignelige modeller mellem virksomhedernes nuværende
køretøjer og de anbefalede køretøjer.
Som udgangspunkt er der peget på køretøjer på el eller plugin-hybrid (el/benzin) til personbiler og små
varebiler, medmindre andet specifikt er ønsket, eller hvis behovet for daglig rækkevidde overstiger,
hvad et køretøj på el kan nå på en enkel opladning.
I de tungere køretøjsklasser fra mellemstore varebiler og op til de største lastbiler er der peget på
gaskøretøjer. Elbiler har en generel udfordring i forhold til batteriteknologien, som begrænser
rækkevidden og er derfor ikke egnede til tungere last og længere kørselsruter. Opgaveløsningen har
ikke fokuseret på omfattende ændringer af virksomhedernes adfærdsmønstre.
Samlet set har seks virksomheder fået anbefalet et scenarie med elkøretøjer, mens fem virksomheder
har fået anbefalet gaskøretøjer. Tre af virksomhederne har fået anbefalet en blanding af el- og
gaskøretøjer.

4 Naturgas forkortes til CNG (compressed natural gas). Bionaturgas er forkortet til CBG (compressed bio-methane gas). På
danske gastankstationer er det kun muligt at tanke CBG.
5 Naturgas i flydende form forkortes til LNG (liquefied natural gas). Bionaturgas i flydende form er forkortet til LBG (liquefied
biomethane gas).
6 Biodiesel (Hydrotreated Vegetable Oil).
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Illustrationer af anbefalede køretøjer

Figur 2. Elkøretøjer: VW e-up!, VW Golf GTE og Hyundai IONIQ - el + plugin-hybrid (el/benzin).

Figur 3. Elkøretøjer: Tesla Model X, Nissan Leaf 2 og Kia Optima SW plugin-hybrid.

Figur 4. Elkøretøjer: Kia Niro plugin-hybrid, Hyundai KONA electric, Nissan e-NV200.

Figur 5. Elkøretøjer: Iveco Daily electric og VW eCrafter.

Figur 6. Gaskøretøjer: Iveco Daily Hi-Matic Natural Power, EuroCargo Natural Power. Iveco Stralis Natural Power.
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Afgifter og reguleringer
Nedsat registreringsafgift på elbiler
Elbiler er indirekte støttet ved at have en nedsat registreringsafgift, som gradvist udfases frem mod
2022, hvor elbiler betaler registreringsafgift på lige fod med almindelige køretøjer. Regeringen barsler
dog her i slutningen af 2018 med en udsættelse af udfasningen eller en komplet fjernelse af afgiften
for en kortere periode.
Der er i skrivende stund stadig politiske forhandlinger i gang, som blandt andet peger i retningen af en
indfrysning af den planlagte udfasning. De økonomiske beregninger i dette projekt har taget
udgangspunkt i de nuværende kendte afgiftsreguleringer. Elbiler er pålagt følgende procent af den
gældende sats for registreringsafgiften i de kommende år:
•
•
•
•
•

20 procent til og med 2018.
40 procent i 2019.
65 procent i 2020.
90 procent i 2021
100 procent i 2022 og frem.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke et lignende initiativ til gaskøretøjer.

NEDC vs. WLTP – påvirkning af afgifter fremadrettet
Kørselseffektiviteten og rækkevidden baseres på målinger efter NEDC- og WLTP-normerne7. Erfaringer
har vist, at NEDC-testmetoden undervurderer det faktiske forbrug i virkelige kørselssituationer. Testen
er der blevet erstattet af den mere præcise WLTP-norm per 1. september 2018 for personbiler og
bliver ligeledes erstattet i 1. september 2019 for varebiler.
Testmetoderne betyder reelt intet for det faktiske forbrug i køretøjerne, men de kan have indflydelse
på registrerings- og ejerafgiften på køretøjer, som introduceres på markedet efter de anførte
skæringsdatoer. Det er endnu usikkert, hvordan de mange parametre i sidste ende påvirker bundlinjen
for et køretøj, men det vurderes, at effekten på registreringsafgiften kan give en merpris for køretøjet
på op til 10 %8.
Forudsætningerne for drivmiddelforbruget for de konventionelle køretøjer baseres på de gamle NEDCtestresultater. Da disse resultater undervurderer det faktiske forbrug, betyder det, at CO2-udledningen
reelt er højere.

7
8

8

NEDC = New European Driving Cycle / WLTP = Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure.
”Ny brændstofmåling kan æde afgiftssænkning” - Bilmagasinet, december 2017. Link.
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Infrastruktur
Ladestandere
På det danske marked for ladestandere er de to største leverandører E.ON og Clever. Dertil findes der
flere mindre aktører, som er nye på markedet eller har en mindre markedsandel. Tesla, CleanCharge,
Siemens og Ionity (ejet af en række tyske bilproducenter) er blandt disse.
Der er har været dialog med både E.ON og Clever til dette projekt, som sammen står for ca. 2.000
offentlige ladepunkter i hele Danmark eller henholdsvis 13009 og 70010. Dertil har E.ON 58
quickchargere, mens Clever har 83 quickchargere.
Som udgangspunkt er der medregnet private ladepunkter til at dække én-til-én med antallet af
anbefalede køretøjer hos virksomhederne. Det skal ses ud fra en betragtning om, at langt størstedelen
af virksomhedernes køretøjer holder parkeret natten over på virksomhedernes parkeringsarealer.

Figur 7. Til venstre: Ladestander fra E.ON. Til højre: Ladestander fra Clever.

Fremskrivning af elprisen
0,8
0,7

kr / kWh

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Nordpool Spot Price (ENS 2018 DKK)

Energinet.dk - PSO tarif (Energinet.dk)

Energinet.dk - Systemtarif

Energinet.dk - Transmission Nettarif

RADIUS el-tariff

Processafgift

Figur 8. Elprisen er baseret Energistyrelsens fremskrivning af elpriser, plus gældende PSO, distributions- og transporttariffer
fra Energinet.dk og RADIUS.
9

Kort over E.ON’s ladepunkter. Link.
Kort over Clevers ladepunkter. Link.
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Gasfyldeanlæg
Der findes i skrivende stund 17 offentlige tankstationer, hvor man kan tanke CBG11 i Danmark.
Infrastrukturen til gasdistribution er særligt veludviklet i Danmark og i store dele af Europa, hvilket gør
det muligt at etablere private fyldeanlæg for bionaturgas mange steder i landet12.
For Region Hovedstaden, hvor de 14 virksomheder befinder sig, er der dog enkelte udfordringer. Det
er kun gas fra naturgasnettet, som egner sig til transport, og i store dele af København distribueres
gassen gennem bygasnettet.
Det kan derfor i enkelte tilfælde ikke svare sig at etablere hjemmefyldeanlæg, fordi den nærmeste
opkobling til naturgasnettet befinder sig flere kilometer væk. På landsplan findes der endnu ikke et
naturgasnet på Bornholm, samt på Falster og Lolland. Pga. den store forskel i gasprisen fra private til
offentlige anlæg er hjemmefyldeanlæg medregnet, hvor det har været muligt.

kr. / liter (diesel og benzin)
kr. / kg (gas)

Udvikling i benzin-, diesel og gaspriser
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Benzin

Diesel

Bionaturgaspris, OK

Bionaturgaspris, hjemmefyldeanlæg

Figur 9. Fremskrivning af benzin- og dieselpriser baseret på DTU Transportøkonomiske Enhedspriser, 2018 (Link).
Fremskrivning af bionaturgaspris er foretaget af Fremsyn. NB: Der skal påregnes etableringsomkostninger til
hjemmefyldeanlæg, som ikke er medtaget i drivmiddelprisen vist på denne graf.

Figur 10. Oversigt over danske biogastankstationer. Kilde: Gas2Move.

11
12

Kort over gastankstationerne i Danmark. Link.
Kort over det danske og det europæiske gasnet. Link.
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Figur 11. Illustration og beskrivelse af NORDKAP-gasfyldeanlæg.

Figur 12. Til venstre: Illustration af COLTRI-fyldeanlæg. Til højre: Illustration af SHERFILL-fyldestandere på busparkeringsplads.
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Projektresultater
De 14 virksomheder har til sammen haft 239 køretøjer til analyse hos Fremsyn i projektet Bæredygtig
Bundlinje.
•
•
•

Seks virksomheder har fået anbefalet et alternativt scenarie på el
Fem virksomheder har fået anbefalet et alternativt scenarie med køretøjer på gas
Tre virksomheder har fået anbefalet et alternativt scenarie med køretøjer på både el og gas

Overordnet har det været muligt at identificere de bedste økonomiske løsninger, hvor elkøretøjer var
bedst egnet til virksomhedernes kørsel. Omvendt er de største potentialer for CO2-besparelser fundet
hos de virksomheder, som har fået anbefalet gaskøretøjer.
Det skyldes især, at der er peget på gas til de tungere køretøjer såsom mellemstore og store varebiler,
samt lastbiler. I langt de fleste tilfælde af køretøjer med et lastrum på over 5 m2 er der anbefalet gas
som alternativ. På side 14 og 15 er projektets hovedresultater præsenteret.

CO2-besparelser på drivmidler
Virksomhedernes nuværende CO2-udledning er beregnet ved at indhente data om køretøjerne fra
motorregistret. Disse tal er sammenholdt med virksomhedernes oplyste årlige kørsel i hvert køretøj.
På baggrund af dette er der udregnet en CO2-besparelse ved at sammenligne de anbefalede køretøjers
udledning ved samme antal kørte km.
Der er anvendt et effektskema, som Gate 21 har stillet til rådighed til indtastning af det beregnede
drivmiddelforbrug. Der er således kun kigget på de emissioner, som virksomhederne udleder ved
anvendelse af køretøjerne. Potentialet for reduceret CO2 per år er:
•
•
•
•

918 tons for alle 14 virksomheder med 226 bæredygtige køretøjer eller 65,55 tons per
virksomhed. Tallene er baseret på knap 5 mio. kørte km årligt
Heraf 193,7 tons for de seks virksomheder, som har fået anbefalet elkøretøjer (93), og som
står for ca. 2,3 mio. kørte km årligt
Heraf 466,4 tons for de fem virksomheder, som har fået anbefalet gaskøretøjer (66), og som
står for knap 1,5 mio. kørte km årligt
Heraf 257,9 tons for de tre virksomheder, som har fået anbefalet både el og gas (15+52), og
som står for ca. 1,2 mio. kørte km årligt

For biobrændstoffer, herunder bionaturgas, medregnes CO2-udledning ikke under kørslen. På
elkøretøjer er der selvsagt ingen udstødning. Der er i effektskemaet medregnet opstrømsemissioner13
for el som drivmiddel, men ikke på de øvrige drivmidler i projektet; benzin, diesel og bionaturgas.
Skulle hver type af køretøjer i projektet (el, gas, benzin og diesel) have lige vilkår til sammenligning,
ville det være nødvendigt at foretage en mere omfattende livscyklusanalyse14.

Opstrømsemissioner dækker blandt andet over produktion og transport/distribution af drivmidler.
Eksempel på livscyklusanalyse: Fremsyn, 2017: ”Emissioner fra tung transport – en sammenligning af biogas og biodiesel”.
Link.
13
14
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Figur 13. Kilder til emissioner i en livscyklusanalyse [Fremsyn, 2017].

Økonomiske livstidsomkostninger (15 år)
Der er taget udgangspunkt i, at virksomhederne står overfor at skulle udskifte sin vognpark inden for
de næste to år. For at kunne opstille to sammenlignelige scenarier er der fundet nye konventionelle
modeller på diesel eller benzin som basisscenarie over for de et alternativt scenarie med de
anbefalede grønne køretøjer. De to scenarier er sammenlignet på følgende parametre:
•
•
•
•
•

Købspris på køretøjer
Købspris på ladestandere og/eller gashjemmefyldeanlæg til alternativt scenarie
Løbende omkostninger til grøn ejerafgift
Løbende omkostninger til drivmidler
Batteriskift til elbiler

Der er således ikke medregnet omkostninger, som antages at være til individuel forhandling, eller som
antages at have ens omkostninger, når man sammenligner el eller gas over for benzin eller diesel:
•
•
•
•

Finansieringsomkostninger i form af renter
Vedligeholdelsesomkostninger
Forsikringer
Evt. brugtvognssalg af nuværende køretøjer

Overordnet er alle 14 virksomheder blevet præsenteret for et grønt scenarie, som er dyrere i
investeringsomkostninger end det konventionelle scenarie. Forskellen udlignes i nogle tilfælde over tid
på drivmiddelbesparelser, men det afhænger af, hvor mange kilometer der køres.
Virksomhederne har desuden følgende bekymringer:
• Der er store besparelser på drivmidlerne over tid, men hvordan skal de øgede
investeringsomkostninger finansieres?
• Gas køretøjerne har højere halvårlig grøn ejerafgift og kan derfor fjerne den økonomiske
besparelse, som blev opnået på drivmiddelforbruget.
• Umodent marked: Hvad er brugtvognsværdien på bæredygtige køretøjer?
Samlet vil de 14 virksomhederne opnå økonomiske besparelser på ca. 6,15 mio. kr. over 15 år eller
439.000 kr. per virksomhed. Fem ud af 14 virksomheder har ud fra de opstillede forudsætninger på de
forrige sider ikke kunne opnå en økonomisk besparelse over livstiden på køretøjerne.
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Virksomhed 2: Købspriserne på de tre gaskøretøjer var samlet set for høje i forhold til det
konventionelle scenarie på diesel. Investeringsomkostningerne var knap 1,5 mio. kr. dyrere. Isoleret
set er meromkostningen på halvårlige grønne ejerafgifter på 78.000 kr. over 15 år. Hvis afgiftstrykket
på diesel- og gasvarebiler havde været ens, ville der have været en samlet besparelse på 51.000 kr.
Virksomhed 5:
Projektets største vognpark med 53 køretøjer, heraf 41 varebiler i mellemklassen med et 6-7 m3
lastrum. Virksomheden havde et ønske om at omstille hele sin vognpark til el, men der var ikke grønne
køretøjer på markedet i den størrelse, som kunne dække de daglige kørselsbehov. Isoleret set står
virksomheden over for en meromkostning på halvårlige grønne ejerafgifter på knap 3,8 mio. kr. over
15 år for hele vognparken med 12 personbiler på el og 41 varebiler på gas.
Virksomhed 7:
På grund af en dårlig oplevelse med elkøretøjer blev dette fravalgt til vognparkanalysen, og der blev
derfor anbefalet gaskøretøjer. Med en årlig kørsel på kun 6.000 km per køretøj ville besparelserne på
drivmidlerne ikke udligne meromkostninger i købspriserne. Også her var der på halvårlige grønne
ejerafgifter en stor meromkostning på knap 1 mio. kr.
Virksomhed 10:
Over 15 år vil virksomheden kunne opnå en besparelse på drivmidler på 2,5 mio. kr. Samlet vil der dog
være ekstra investeringsomkostninger på 2,1 mio. kr. og en meromkostning på grønne ejerafgifter på
knap 1,5 mio. kr. Her er det både prisforskellen mellem gas- og dieselmodellen og de grønne
ejerafgifter, som samlet giver en meromkostning.
Virksomhed 11:
Gaskøretøjer ville have givet et bedre resultat for analysen, men pga. manglende infrastruktur kunne
dette ikke lade sig gøre. Derfor blev der peget på elkøretøjer. Over 15 år kunne virksomheden spare
1,5 mio. kr. på drivmidler og 450.000 kr. på halvårlige grønne ejerafgifter, men der er til gengæld en
ekstra investeringsomkostning på knap 3,7 mio. kr.
Tabel 2. Beregnede livstidsomkostninger over 15 år i en sammenligning mellem et basisscenarie med nye konventionelle
køretøjer på diesel eller benzin over for et alternativt scenarie på el eller gas. Plus = samlet besparelse, minus = samlet
meromkostning.
Livstidsomkostninger
15 år

Drivlinjer

Virksomhed 1

El

Virksomhed 2

Gas

Virksomhed 3

Blandet el og gas

Virksomhed 4

Gas

Virksomhed 5

Blandet el og gas

Virksomhed 6

Blandet el og gas

Virksomhed 7

Gas

Virksomhed 8

El

Virksomhed 9

El

Virksomhed 10

Totale
investeringsomkostninger

Totale
omkostninger til
batteriskift

Totale
drivmiddelomkostninger

Totale
omkostninger til
grøn ejerafgift

Samlede
omkostninger

-459.000 kr.

-115.000 kr.

798.000 kr.

107.000 kr.

330.000 kr.

-1.477.000 kr.

-

1.528.000 kr.

-78.000 kr.

-27.000 kr.

-270.000 kr.

-5.000 kr.

454.000 kr.

-164.000 kr.

15.000 kr.

-5.039.000 kr.

-

7.397.000 kr.

-361.000 kr.

1.997.000 kr.

-415.000 kr.

-878.000 kr.

4.362.000 kr.

-3.775.000 kr.

-706.000 kr.

-422.000 kr.

-178.000 kr.

1.384.000 kr.

-441.000 kr.

343.000 kr.

-1.624.000 kr.

-

612.000 kr.

-956.000 kr.

-1.968.000 kr.

-3.839.000 kr.

-1.083.000 kr.

5.027.000 kr.

2.180.000 kr.

2.285.000 kr.

-270.000 kr.

-54.000 kr.

396.000 kr.

240.000 kr.

312.000 kr.

Gas

-2.150.000 kr.

-

2.491.000 kr.

-1.462.000 kr.

-1.120.000 kr.

Virksomhed 11

El

-1.119.000 kr.

-189.000 kr.

1.964.000 kr.

160.000 kr.

816.000 kr.

Virksomhed 12

El

-966.000 kr.

-1.451.000 kr.

5.055.000 kr.

1.042.000 kr.

3.680.000 kr.

Virksomhed 13

Gas

-542.000 kr.

-

2.502.000 kr.

-78.000 kr.

1.882.000 kr.

Virksomhed 14

El

-3.669.000 kr.

-38.000 kr.

1.473.000 kr.

450.000 kr.

-1.784.000 kr.

Total

-22.261.000 kr.

-3.991.000 kr.

35.443.000 kr.

-3.136.000 kr.

6.055.000 kr.

Total for elkøretøjer (6 virksomheder)

-10.322.000 kr.

-2.930.000 kr.

14.713.000 kr.

4.179.000 kr.

5.639.000 kr.

Total for gaskøretøjer (5 virksomheder)

-10.832.000 kr.

-

14.530.000 kr.

-2.935.000 kr.

764.000 kr.

-1.107.000 kr.

-1.061.000 kr.

6.200.000 kr.

-4.380.000 kr.

-348.000 kr.

Total for blandede el- og gaskøretøjer (3 virksomheder)
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Projektresultater – brutto
Tilsammen kører virksomhederne knap 5 mio. km årligt og ville med køretøjer på el eller gas kunne reducere CO2-udledningen under kørsel med 918 tons per år. Alle
virksomhederne vil opleve større investeringsomkostninger, men en billigere drift vha. besparelser på drivmidler. Fem af virksomhederne kører samlet set ikke langt nok i
deres køretøjer til at opnå tilstrækkelige besparelser på drivmidler til at opveje de ekstra investeringsomkostninger og de øgede grønne ejerafgifter på gaskøretøjer.
Tabel 3. Projektets overordnede resultater for 14 virksomheder uanset drivlinje.
Virksomheder
Brutto

Nuv.
køretøjer

Nuv. grønne
køretøjer

Køretøjer
omst. til el

Køretøjer
omst. til gas

Grøn omst.
total

Kørte km
per år

CO2-besparelse
per år

TCO
15 år

Km per år /
køretøj

TCO 15 år
kr. / total km

TCO 15 år
kr. / tons CO2

CO2-besparelse
/ total km

Virksomhed 1

6

0

6

0

6

104.400 km

5,90 tons

330.000 kr.

17.400 km

0,21 kr.

3.728,81 kr.

56,51 g/km

Virksomhed 2

3

0

0

3

3

91.000 km

69,30 tons

-27.000 kr.

30.333 km

-0,02 kr.

-25,97 kr.

761,54 g/km

Virksomhed 3

5

0

1

4

5

105.000 km

13,90 tons

15.000 kr.

21.000 km

0,01 kr.

71,94 kr.

132,38 g/km

Virksomhed 4

15

2

0

13

13

650.000 km

254,00 tons

1.997.000 kr.

43.333 km

0,20 kr.

524,15 kr.

390,77 g/km

Virksomhed 5

53

0

12

41

53

795.000 km

99,00 tons

-706.000 kr.

15.000 km

-0,06 kr.

-475,42 kr.

124,53 g/km

Virksomhed 6

9

0

2

7

9

325.000 km

145,00 tons

343.000 kr.

36.111 km

0,07 kr.

157,70 kr.

446,15 g/km

Virksomhed 7

19

0

0

19

19

114.000 km

18,60 tons

-1.968.000 kr.

6.000 km

-1,15 kr.

-7.053,76 kr.

163,16 g/km

Virksomhed 8

43

0

43

0

43

860.000 km

86,30 tons

2.285.000 kr.

20.000 km

0,18 kr.

1.765,16 kr.

100,35 g/km

Virksomhed 9

1

0

3

0

3

18.000 km

2,30 tons

312.000 kr.

18.000 km

1,16 kr.

9.043,48 kr.

127,78 g/km

Virksomhed 10

24

0

0

29

29

500.000 km

79,20 tons

-1.120.000 kr.

20.833 km

-0,15 kr.

-942,76 kr.

158,40 g/km

Virksomhed 11

18

1

17

0

17

374.803 km

21,00 tons

816.000 kr.

20.822 km

0,15 kr.

2.590,48 kr.

56,03 g/km

Virksomhed 12

33

15

18

0

18

873.580 km

41,20 tons

3.680.000 kr.

26.472 km

0,28 kr.

5.954,69 kr.

47,16 g/km

Virksomhed 13

4

0

0

2

2

100.000 km

45,30 tons

1.882.000 kr.

25.000 km

1,25 kr.

2.769,68 kr.

453,00 g/km

Virksomhed 14

6

0

6

0

6

89.000 km

37,00 tons

-1.784.000 kr.

14.833 km

-1,34 kr.

-3.214,41 kr.

415,73 g/km

239

18

108

118

226

4.999.783 km

918,00 tons

6.055.000 kr.

17,07

1,29

7,71

8,43

16,14

357.127 km

65,57 tons

432.500 kr.

20.920 km

0,08 kr.

439,72 kr.

183,61 g/km

Total 14 virksomheder
Gennemsnit 14 virksomheder
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Projektresultater – el
Virksomheder
kun elkøretøjer (6)

Nuv.
køretøjer

Nuv. grønne
køretøjer

Køretøjer
omst. til el

Køretøjer
omst. til gas

Grøn omst.
total

Kørte km
per år

CO2-besparelse
per år

TCO
15 år

Km per år /
køretøj

TCO 15 år
kr. / total km

TCO 15 år
kr. / tons CO2

CO2-besparelse
/ total km

Virksomhed 1

6

0

6

6

104.400 km

5,90 tons

330.000 kr.

17.400 km

0,21 kr.

3.728,81 kr.

56,51 g

Virksomhed 8

43

0

43

43

860.000 km

86,30 tons

2.285.000 kr.

20.000 km

0,18 kr.

1.765,16 kr.

100,35 g

Virksomhed 9

1

0

3

3

18.000 km

2,30 tons

312.000 kr.

18.000 km

1,16 kr.

9.043,48 kr.

127,78 g

Virksomhed 11

18

1

17

17

374.803 km

21,00 tons

816.000 kr.

20.822 km

0,15 kr.

2.590,48 kr.

56,03 g

Virksomhed 12

33

15

18

18

873.580 km

41,20 tons

3.680.000 kr.

26.472 km

0,28 kr.

5.954,69 kr.

47,16 g

Virksomhed 14

6

0

6

6

89.000 km

37,00 tons

-1.784.000 kr.

14.833 km

-1,34 kr.

-3.214,41 kr.

415,73 g

21.680 km

0,16 kr.

1.940,80 kr.

83,50 g

Total 6 virksomheder
Gennemsnit 6 virksomheder

107

16

93

93

2.319.783 km

193,70 tons

5.639.000 kr.

17,83

2,67

15,50

15,50

386.631 km

32,28 tons

939.833 kr.

Projektresultater – gas
Virksomheder
kun gaskøretøjer (5)

Nuv.
køretøjer

Nuv. grønne
køretøjer

Køretøjer
omst. til el

Køretøjer
omst. til gas

Grøn omst.
total

Kørte km
per år

CO2-besparelse
per år

TCO
15 år

Km per år /
køretøj

TCO 15 år
kr. / total km

TCO 15 år
kr. / tons CO2

CO2-besparelse
/ total km

Virksomhed 2

3

0

3

3

91.000 km

69,30 tons

-27.000 kr.

30.333 km

-0,02 kr.

-25,97 kr.

761,54 g

Virksomhed 4

15

2

13

13

650.000 km

254,00 tons

1.997.000 kr.

43.333 km

0,20 kr.

524,15 kr.

390,77 g

Virksomhed 7

19

0

19

19

114.000 km

18,60 tons

-1.968.000 kr.

6.000 km

-1,15 kr.

-7.053,76 kr.

163,16 g

Virksomhed 10

24

0

29

29

500.000 km

79,20 tons

-1.120.000 kr.

20.833 km

-0,15 kr.

-942,76 kr.

158,40 g

Virksomhed 13

4

0

2

2

100.000 km

45,30 tons

1.882.000 kr.

25.000 km

1,25 kr.

2.769,68 kr.

453,00 g

22.385 km

0,04 kr.

109,21 kr.

320,55 g

Total 5 virksomheder
Gennemsnit 5 virksomheder

65

2

66

66

1.455.000 km

466,40 tons

764.000 kr.

13,00

0,40

13,20

13,20

291.000 km

93,28 tons

152.800 kr.

Projektresultater – blandet el og gas
Virksomheder
el- og gaskøretøjer

Nuv.
køretøjer

Nuv. grønne
køretøjer

Køretøjer
omst. til el

Køretøjer
omst. til gas

Grøn omst.
total

Kørte km
per år

CO2-besparelse
per år

TCO
15 år

Km per år /
køretøj

TCO 15 år
kr. / total km

TCO 15 år
kr. / tons CO2

CO2-besparelse
/ total km

Virksomhed 3

5

0

1

4

5

105.000 km

13,90 tons

15.000 kr.

21.000 km

0,01 kr.

71,94 kr.

132,38 g

Virksomhed 5

53

0

12

41

53

795.000 km

99,00 tons

-706.000 kr.

15.000 km

-0,06 kr.

-475,42 kr.

124,53 g

Virksomhed 6

9

0

2

7

9

325.000 km

145,00 tons

343.000 kr.

36.111 km

0,07 kr.

157,70 kr.

446,15 g

52

67

1.225.000 km

257,90 tons

-348.000 kr.

0,00

17,33

22,33

408.333 km

85,97 tons

-116.000 kr.

18.284 km

-0,02 kr.

-89,96 kr.

210,53 g

Total 3 virksomheder
Gennemsnit 3 virksomheder
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Konklusioner
Elkøretøjer er et attraktivt valg for personkøretøjer og små varebiler, hvor der både kan dokumenteres
en signifikant CO2-reduktion på drivmidlerne og store økonomiske besparelser. De økonomiske
besparelser opnås særligt pga. det nuværende afgiftstryk på elbiler, og at drivmidlerne er billigere for
el sammenlignet med benzin og diesel.
Teknologien bremser anbefalingerne, når der skal kigges på alternativer til større køretøjer. Her er
markedet heller ikke lige så veludviklet, hvilket gør, at købsprisen på et køretøj på el og gas er markant
højere i en direkte sammenlignelig model på diesel eller benzin.

Økonomiske besparelser hentes på kørslen
Fælles for alle 14 vognparkanalyser er, at der er større investeringsomkostninger, når man
sammenligninger konventionelle køretøjer på benzin og diesel med grønne køretøjer på el og gas.
Dertil er der medregnet infrastruktur i form af ladestandere og gashjemmefyldeanlæg til den grønne
omstilling.
Til gengæld er el og gas billigere end benzin og diesel. Derfor vil en komparativ livstidsanalyse øge
besparelserne for el og gas over for benzin og diesel, desto flere km der tilbagelægges i hvert køretøj.

•

Stort kørselsbehov giver et større
potentiale for en bæredygtig
bundlinje

Scenarie 1:

Mange km per køretøj
Mange køretøjer

Scenarie 2:

Scenarie 2:

Tendens til et større potentiale for økonomiske besparelser

Mange km per køretøj
Få køretøjer

•

Scenarie 1:

Tendens til det største potentiale for økonomiske besparelser

Scenarie 3:

Ineffektiv udnyttelse af køretøjer
giver en risiko for en negativ
økonomisk grøn omstilling

Få km per køretøj
Få køretøjer

Scenarie 4:
Få km per køretøj
Mange køretøjer

Scenarie 3:

Tendens til en mindre risiko for øgede omkostninger

Scenarie 4:

Tendens til en høj risiko for øgede omkostninger

Figur 14. Erfaringsresultater fra arbejdet med de 14 vognparkanalyser [Fremsyn, 2018].
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Hver virksomheds gennemsnitlige årlige km per køretøj er undersøgt i sammenhæng med resultatet af
livstidsomkostningerne. Resultatet i følgende graf kan ikke tolkes som direkte repræsentativ for
enhver grøn omstilling under de nuværende vilkår, men det giver en klar indikation af, at potentialet
for øgede besparelser stiger i takt med virksomhedens kørselsbehov og falder i takt med en meget lille
anvendelse af hvert køretøj.

Figur 15. Resultat af sammenhæng mellem antal kørte km per køretøj i hver virksomhed sammenholdt med resultatet af den
komparative analyse af livstidsomkostningerne.

Grafen viser desuden, at det er mere økonomisk attraktivt med elkøretøjer, når disse sammenlignes
med scenarierne, hvor gaskøretøjerne er involveret. Her er det især de større varebiler, som ikke
bidrager til de økonomiske besparelser.
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Afgifter fjerner incitamentet til at skifte til grøn gas
Gas virker umiddelbart som det eneste anvendelige grønne scenarie for virksomhederne med større
køretøjer. Her har det ikke været muligt at anbefale en bæredygtig forretningsplan med elkøretøjer ud
fra virksomhedernes last- og kørselsbehov.
Det nuværende afgiftssystem for person- og varebiler er blandt andet reguleret efter køretøjets
energieffektivitet, og her er gas som drivmiddel markant mindre effektivt. Derfor er der pålagt en
højere halvår grøn afgift, selvom det er CO2-reducerende. Bionaturgas udleder ingen CO2, mens
naturgas udleder markant mindre end benzin og diesel. Følgende graf viser forskellene mellem
købspriser og halvårlige grønne afgifter på den samme varebil på el, gas og diesel.
Livstidsomkostninger ved køb af varevogn (Iveco Daily 9 m3)
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Figur 16. Testcase med livstidsomkostninger over 10 år for en Iveco Daily med 9 m3 varerum på el, biogas og diesel med en
årlig kørsel på 30.000 km. Købspriser er hentet hos Iveco juni 2018.

19

Fremsyn

