LANDTRANSPORT

Der kommer en dag uden diesel
DEN ENDELIGE KLIMALØSNING for landtransporten kommer, når de grønne, alternative brændsler er
så billige, at de kan erstatte diesel som lastbilernes drivmiddel. Der er fuld fart på forskningen og udviklingen
af de alternative brændstof fer, men det kan tage mange år, før de er klar.
KLIMAPARTNERSKABET for landtransport skal kigge på, hvordan man får lastbiler, busser, tog og
taxier til at blive grønnere. Der er et stigende antal taxier, bybusser og enkelte lastbiler, som kører på el eller
biogas. Men mens vi venter på, at de alternative brændstof fer for alvor slår an i den tunge transport, kan man
arbejde på at få lastbiler og busser til at køre længere på literen eller hælde mere bæredygtig biobrændstof
i tanken. Det kan også ske ved at lære chauf førerne at køre længere på literen eller ved at tilrettelægge
transporten mere ef fektivt.
LANDTRANSPORTEN er en af de brancher i Danmark med den største udledning af CO2. Landtransport
(eksklusiv personbiler) udleder 4,38 millioner tons CO2 ækvivalenter. Det er samme niveau som i 1990. I dag
bliver der dog transporteret væsentligt mere gods, end der gjorde for 30 år siden.
FORMAND for klimapartnerskabet er Jens Bjørn Andersen, CEO i DSV Panalpina A/S– verdens største
transportør af gods på landevejen.
KLIMAPARTNERSKABET omfatter også de virksomheder, der fragter gods på jernbanen, hvilket normalt
er mere energief fektivt. Deres udledninger vil blive mindre, når jernbanenettet er elektrificeret, og man kan
gøre det mere attraktivt at transportere gods på jernbanen ved at styrke samspillet mellem transportformer i
havne og terminaler.

Formand: Jens Bjørn Andersen, CEO i DSV Panalpina A/S
Næstformænd: Anne Kathrine Steenbjerge, CEO Ancotrans A/S og Martin Danielsen, adm. direktør i
Schou-Danielsen Logistik A/S
Sekretariat: Dansk Erhverv
Andre organisationer tilknyttet: SLD, Dansk Transport og Logistik, Danske Speditører, Dansk
Industri, Dansk Banegods, Danske havne, Dansk Person Transport, ITD – brancheorganisation for dansk
vejgodstransport.
Kontakt i DI: Branchedirektør Michael Svane misv@di.dk eller 4036 1348 og seniorchefkonsulent Rune
Noack run@di.dk eller 4117 0083
Ministerier tilknyttet: Transport- og Boligministeriet, Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet samt Erhvervsministeriet.

