
Rådgivning
ved Fremsyn

Gør din logistik og  
vognpark grønnere   

Få et gratis rådgivningsforløb
Bæredygtig Bundlinje 2.0 tilbyder virksomheder 
et forløb med fokus på grønnere logistik, 
transport og vognparker, herunder opsætning af 
ladestandere. Det sker i samarbejde med Fremsyn. 

Transport er en stor kilde til forurening udledning 
af CO2. Virksomheder kan høste store reduktioner 
i CO2-udledningen ved at omlægge deres 
vognparker fra at være dieseldrevede til for 
eksempel at køre på el. 
Omlægningen kan, foruden at bidrage til den 
grønne omstilling, også føre til økonomiske 
besparelser. Ligesom du som virksomhed kan få 
konkurrencefordele og stå stærkt i opgaveudbud 
ved at kunne tilbyde en grønnere løsning end 
konkurrenten.

Hvem er Fremsyn?
Fremsyn har en stor ekspertviden og rådgiver 
virksomheder inden for transport- og 
logistikoptimering.  I Bæredygtig Bundlinje 2.0 står 
de klar til at hjælpe din virksomhed med at udvikle 
en grøn forretningsmodel på netop det område.
 
Det får du ud af forløbet  
• Screening og analyse af jeres vognpark og 

logistikløsninger med det formål at vurdere 
mere bæredygtige alternativer

• Anbefalinger til køretøjer og infrastruktur 
herunder energi- og betalingsløsning

• Kortlægning af besparelser og reduktioner 
– økonomisk og miljømæssigt. Herunder 
potentialer for årlige CO2-besparelser på 
kørsel ved sammenligning af den anbefalede 
grønne vognpark over for jeres nuværende 
vognpark

• Handlingsplan for implementering af 

en grønnere vognpark med et bud på en 
tidshorisont og kontaktoplysninger på 
relevante markedsaktører.

• Dertil får I indsigt i, hvilke afledte effekter jeres 
virksomhed potentielt vil kunne opnå, ved en 
omlægning til en grønnere forretningsmodel 
på området. Dette kunne f.eks. være en 
grøn merværdi af jeres markedsføring af 
virksomheden og dertil en mere bæredygtig og 
klimavenlig virksomhedsprofil.

Hvad kræver det at være med? 
Rådgivningen er gratis for virksomheder, der 
deltager i Bæredygtig Bundlinje 2.0. 
Rådgivningsforløbet løber over cirka to måneder, 
og kræver at virksomheden sætter tid af til 1-2 
møder med rådgiver.

Kontakt
Er du blevet nysgerrig på dine muligheder 
for at deltage i Bæredygtig Bundlinje 2.0, 
så tøv ikke med at kontakte os.

Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, 
Seniorprojektleder i Gate 21
lft@gate21.dk // +45 5369 7008

Ved at optimere jeres 
transport, kan I bidrage 
til FN’s verdensmål 7 om 
bæredygtig energi og 12 
om ansvarligt forbrug og 
produktion. 


