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INDLEDNING

I budgetaftalen for 2021 indgår, at forligsparterne i 1. halvår 2021 
ønsker et oplæg til, hvordan Hedensted Kommune kan sikre brug 
af mere grøn energi i driften af kommunens vognpark.

I det følgende gennemgås en række muligheder for kommunens 
fremtidige brug og indkøb af køretøjer og drivmidler, samt en 
håndfuld øvrige løsninger i relation til transportområdet, som 
positivt kan påvirke den grønne omstilling.
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KOMMUNENS VOGNPARK
185 25 31 19 15 -

Cirka 185 
personbi-
ler under 
3.500 kilo. 
To tredjedele 
af bilerne 
forventes at 
være leaset.

Cirka 25 lad- 
og lastvogne 
på Materiel-
gården.

31 liftbiler 
(19-pers.) på 
kontrakt med 
Pp busser

19 skole-
busser i 
kontrakt med 
Hedenste-
dernes Trafik, 
Umove og DK 
Bus.

15 rute-
busser fra 
Midttrafik

Diverse  
brand- og 
redningskø-
retøjer, 
renovations-
biler, Ung-
domsskolens 
scootere mv.

E5 E6 E4 E5 E6

Kontraktud-
løb: 2021 og 
1. kvt. 2022
(79 biler)

Kontraktud-
løb: 2023

Kontraktud-
løb: 2023

Kontraktud-
løb: 2025

EURONORM
E

Euronormen angiver krav til køretøjets miljøegen-
skaber og sætter en maksimumsgrænse for, hvor 
mange skadelige stoffer, det må udlede. Grænse-
værdierne afhænger af køretøjstype og motortype. 
Euronorm angives i værdierne 1-6. Der er pt. ingen 
krav til Euronorm i kontrakterne for skolebusser.

ANBEFALING
Erfaringsmæssigt er det lettest og bil-
ligst at skifte drivmidler for transport-
midler i forbindelse med kontraktstart. 
Derfor anbefales det i første omgang 
at finde en løsning for de personbils-
kontrakter, der udløber i 2021 samt i 
første kvartal af 2022.

Egne bilerEgne biler
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Kommunens nuværende vognpark er sammensat af små og store køretøjer, der kører på diesel eller benzin. Nogle 
af køretøjerne ejer vi selv, mens andre er på kontrakt. 
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GRØNNERE DRIVMIDLER
TIL STØRRE KØRETØJER
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Kommunens større køretøjer, for eksempel skolebusser og lastvogne, kører i dag på diesel. I det følgende gives en 
oversigt over en række grønnere, alternative drivmidler til kommunens større køretøjer.

HVO100 Biodiesel
HVO100 Biodiesel er et forholdsvist nyt produkt, 
der er fremstillet af genbrugsprodukter som 
madolie og fiskeaffald. Ved brug af HVO Biodiesel 
opnås en CO2-reduktion på op til 90 % i forhold til 
almindelig diesel til en merpris på 5-6 % ift. i dag.

GTL Fuel
GTL Fuel er fremstillet af naturgas og er 100 % 
blandbart med diesel. Du kan tanke diesel den 
ene gang og GTL den næste, og driftsikkerheden 
er den samme. De store køretøjer på Materiel-
gården bruger GTL i dag.

+

+

-

Reducerer udledning af skadelige stoffer

Kræver ingen nyindkøb eller -investering

Ingen reduktion af CO2-udledningen

+

-

-

Reducerer udledning af CO2 markant

Er relativt uafprøvet endnu

Der er pt. leveranceproblemer 

Biogas
Biogas produceres i en biologisk forgæringsproces, 
hvor biomasse som gylle, grønt affald, industriaf-
fald og andet biologisk affald forgæres, indtil der 
dannes biogas. Biogas er oplagt til tunge køretøjer 
som skraldebiler, busser og varevogne.

+

-

Reducerer udledningen af CO2 markant

Kræver store nyindkøb og -investeringer

Forholdsvis få tankstationer endnu

Bioethanol
Bioethanol anvendes som tilsætning til benzin i 
en 10 % tilsætning. Bioethanol udleder CO2 ved 
forbrænding, men ikke i produktionen. Bioethanol 
er en sprit, der fremstilles ved ved gæring af plan-
tedele, som fx majs eller sojabønner.

+

+

  -

Bioethanol er et velkendt produkt

CO2-neutralt brændstof

Kan kun tilsættes benzin, ikke diesel

-

AFPRØVNING
Busselskabet Umove, der driver en del af kommunens skolebusser, er positive 
over for at afprøve HVO100 Biodiesel eller GTL. Busselskabet Pp busser, der dri-
ver kommunens liftbiler, kan pt ikke håndtere andre brændstoftyper end diesel.
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GRØNNE ALTERNATIVER
TIL PERSONBILER
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Størstedelen af kommunens vognpark er personbiler, der i dag kører på benzin eller diesel. Bilerne anvendes 
blandt andet i hjemmeplejen og i Ungeenheden. Her gennemgås en række grønnere alternativer til alm. personbil.

Hybridbil
Bilen kører på benzin og el. Bilen kører på el, når 
der er nok energi på bilens batteri, og brændstof, 
når den lader. Batteriet oplader sig selv, når mo-
toren startes, og når bilen bremser. Man får størst 
glæde af hybridteknologien ved bykørsel, hvor der 
er mange stop-start, og hvor elmotoren får bilen til 
at køre længere på literen.

Plugin hybrid
Plugin-hybriden kan fungere som elbil over korte 
distancer. Derefter vil den fungere som en hybridbil, 
hvor den kører både på brændstof og el. En plugin 
hybrid er udstyret med større batteri end en hy-
bridbil, men et mindre batteri, end man finder i en 
elbil. De nuværende plugin-hybrider kan typisk køre 
mellem 15 og 60 km på el på et fuldt opladt batteri.

+ Nedsætter brændstofforbruget

Kræver investering i ladestandere

Kan kun køre kort distance på el

+

+

-

Nedsætter brændstofforbruget

Kører længere på literen, især ved bykørsel

Kræver investering i ladestandere

Elbil
En elbil kører på strøm. Bilens forbrændingsmotor 
er erstattet af et batteri, og i dag kan man, afhæn-
gig af biltype, køre mellem 200 og 500 km. på en 
fuld opladning. Elbilen er desuden støjsvag sam-
menlignet med andre biler.

+

-

Reducerer udledningen af CO2 markant

Kan køre langt på en opladning

Kræver investering i ladestandere

Brintbil
En brintbil bruger brint som brændstof. Bilen kører 
på en elektrisk motor, der får strøm fra en brænd-
selscelle i stedet for et batteri. Brint produceres 
ved hjælp af grøn strøm (fx vind og sol), og skabes 
derved uden at skabe CO2.

+

  -

Reducerer udledningen af CO2 markant

Ny teknologi og ringe udvalg af biltyper

-

-

  -

Ingen muligheder for at tanke i kommunen

+
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Sammenligning af biltypers samlede CO2-udledning pr. km. i hele bilens levetid, inkl. for eksempel 
batterifremstilling og brændstofproduktion. Kilde: Klimarådet, september 2018.

Illustration af hhv. elbilers, hybridbilers og dieselbilers samlede CO2-udledning målt i ton, afhængig 
af kørselsomfang (antal kørte km.) Kilde: Klimarådet, september 2018.

BILERS CO2-UDLEDNING
Hybridbiler og elbiler er umiddelbart de bedre grønne alternativer til vognparkens personbiler. Kigger man på Kli-
marådets overblik over biltypernes samlede CO-udledning (2018), kan man se, at elbilen er at foretrække, når det 
kommer til reduktion af CO2-udledning i det store billede.
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BILERS TCO
Ved at kigge på et køretøjs TCO (Total Cost of Ownership), kigger man på totalomkostningerne for et køretøj i hele 
køretøjets levetid. TCO’en udregnes med udregningsværktøj fra Miljøstyrelsen. Medregnet i TCO’en er alle om-
kostninger forbundet med køb, anvendelse og afhændelse af bilen, herunder brændstof, service, grøn ejerafgift, 
forsikring og indkøb af ladestander (for elbiler). Tallene danner udelukkende grundlag for sammenligning mellem 
leasing/køb af hhv. dieselbil og elbil. Tallene må ikke forveksles med budgettal.

Ungeenheden
Ungeenheden råder i dag over 20 biler af mærket Peugeot 208 Blue HDI (dieselbil). Den 
sammenlignelige elbil i størrelse og kapacitet er en Peugeot e208. I dette eksempel er bi-
lens levetid fastsat til 4 år. Kigger man på TCO’en for de to biltyper, ses en øget omkostning 
på 16 % ved køb af elbil kontra ved leasing af dieselbil. Samtidig ses en øget omkostning på 
6 % ved køb af elbil kontra køb af dieselbil. Forskellen mindskes, når CO2’en trækkes fra.

TCO-eksempel: 

45.791,-
pr. år

48.736,-
pr. år

Leasing Køb Køb

39.577,-
pr. år

LEASING
TCO’en for leasing er forholdsmæssig lav, da bilens 
afgifter ikke indeholdes i leasingpriser. Det har ikke 
være muligt at få et realistisk bud på leasingprisen 
for en elbil. TCO-sammenligningen af biltyperne 
bør derfor baseres på tal for køb.

USIKKERHED
Der er stor usikkerhed omkring 
gensalgsprisen for en elbil. Der nød-
vendige erfaringsgrundlag eksisterer 
simpelthen ikke endnu. I eksemplet 
er der regnet med en gensalgsværdi 
efter fire år på 20 % for alle biler.

Leasingpris er lavest, da 
afgifter ikke medregnes.

Købsprisen er 16 % hø-
jere end leasingprisen.

Køb af elbiler er 6 % 
dyrere end dieselbiler.*

Peugeot 208 Peugeot 208 Peugeot e-208



Hjemme- og sygeplejen
Hjemme- og sygeplejen står over for at skulle udskifte 56 biler af mærket Renault Captur 
(benzinbil). Erfaringsmæssigt har hjemme- og sygeplejen brug for biler som Captur med 
høj indstigning, og bilen skal samtidig kunne holde til mange start og stop. Captur leveres 
ikke som elbil, så for sammenligningens skyld er her valgt en Peugeot e-2008 (elbil), der 
har tilsvarende kvaliteter. I dette eksempel er bilens levetid fastsat til 4 år. Kigger man på 
TCO’en for de to biltyper, ses en øget omkostning på 23 % ved køb af elbil kontra benzinbil. 
Forskellen mindskes, når CO2’en trækkes fra.

TCO-eksempel: 

44.309,-
pr. år

54.498,-
pr. år

Køb Køb

PRISMIX
Omkring 80 % af bilerne i hjemme- og sygeplejen 
er i dag på gule plader, og 20 % på hvide plader. I 
eksemplet er prisen pr. år korrigeret efter et pris-
mix af biler på gule og hvide plader.

TRÆK CO2’EN FRA
*Ved køb af elbiler, skal værdien 
af den reducerede CO2-udledning 
medtages i regnestykket. En elbil, der 
kører 20.000 km. på et år, sparer 2 ton 
CO2. Et ton sparet CO2 omregnes til 
ca. 200 kr. (EU, CO2-kvoter).

Det forventes, at elbilerne ved en opladning på 6 timer kan køre et fuldt arbejdsdøgn. 
Ladetiden for en pluginhybrid er også 4-6 timer, men med betydelig kortere rækkevidde på 
el. Hvis bilerne pga. vagtplan ikke kan holde stille i op til 6 timer, kan en lynlader, alternativt 
en hybridbil, overvejes. Dette kommer an på en konkret vurdering ifbm. udbuddet.
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Gennemsnits pris for 
mix af gule og hvide 

plader

Køb af elbiler er 23 % 
dyrere end køb af ben-

zinbiler*

Renault Captur Peugeot e-2008
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En udskiftning i kommunens vognpark vil betyde økonomiske omkostninger men også en væsentlig CO2-reduktion. 
I det følgende gives, med udgangspunkt i de 79 personbiler med kontraktudløb i 2021/2022,  en sammenligning 
af årlige omkostninger og CO2-udledning i en fossil vognpark kontra en vognpark bestående af elbiler. Ved ud-
skiftning til elbiler vil alle biler, modsat i dag, være på hvide plader og mere fleksible i brug. I nuværende vognpark 
regnes med 20.000 km. pr. bil. I vognpark af elbiler medregnes ny udgift til elladestandere. Eksemplet viser, at en 
vognpark af elbiler vil være 18 % dyrere end en fossil vognpark. Se også bilag: Ny elbil på vej.

Vognpark af fossilbiler

24 stk

EKSEMPEL:
UDSKIFTNING AF 79 PERSONBILER

Vognpark af elbiler

1.098.983 kr.
Årlig omkostning

55 ton
Årlig CO2-udledning

201.995 kr.
Årlig omkostning

12 ton
Årlig CO2-udledning

2.180.852 kr.
Årlig omkostning

148 ton
Årlig CO2-udledning

1.112.540 kr.
Årlig omkostning

2.866.372 kr.
Årlig omkostning

3.481.830 kr.
Årlig omkostning, i alt

215 ton
Årlig CO2-udledning

0 ton*
Årlig CO2-udledning

0 ton*
Årlig CO2-udledning

0 ton*
Årlig CO2-udledning

*Excl. fremstilling af bil og batteri og ved 
neutral strømproduktion.

- 43.000 kr.
Besparelse v/ reduceret CO2

Peugeot 208
hvide plader

4 stk
Capture

hvide plader

51 stk
Capture

gule plader

24 stk
Peugeot e-208
hvide plader

55 stk
Peugeot e-2008

hvide plader

183.183 kr.
Årlig omkostning

4.119.095 kr.
Årlig omkostning, i alt
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1,47,-
pr. kWh.

Kommuner må gerne finansiere ladestandere 
til egen flåde, for eksempel hjemmeplejen. Iflg. 
Kommunalfuldmagten og Planloven er der på nu-
værende tidspunkt ikke hjemmel til, at kommuner 
kan medfinansiere offentligt tilgængelig ladein-
frastruktur. Der er dog forventninger om, at disse 
regler ændres.

SÆLG STRØM 
TIL GÆSTER
Der er mulighed for, med simpel tek-
nologi, at sælge ledig ladestander-ka-
pacitet til gæster med egne elbiler. 
App-integration gør det muligt at give 
gæster adgang til ladestanderen, samt 
at fastsætte en afregningspris.

LADESTANDERE 
TIL ELBILER
Elbiler forudsætter tilgængelige ladestandere. Ved en eventuel udskiftning i vognparken til elbiler, skal der derfor 
investeres i ladestandere. Der regnes med en standard 11 kW AC-lader. Selve ”strømboksen” er på abonnement 
til 99 kr./måned. Stander og kabel i jorden købes, og der skal betales tilslutningsafgift på 1.075 kr. per ampere, der 
er brug for. Indkøb af ladestandere afskrives over 10 år. Infrastrukturen i jorden afskrives over 20 år. Der er ikke 
behov for en ladestander pr. bil, idet alle bilerne ikke forventes at skulle lade samtidig. Ved indkøb af eksempelvis 
74 ladestandere, til de 79 personbiler i eksemplet på forrige side, vil ”afskrivningen” det første år være på 175.000 
kr. Dertil kommer en årlig udgift til drift af ladestanderne (abonnement og vedligehold) på 88.000 kr. Strømforbrug 
betales der ud over. Der regnes med en fast ”literpris” på 1,47 kr. pr. kWh.

175.000,-
(74. stk)

Investering 1. år

TILGÆNGELIGHED

88.000,-
(74. stk)

Drift pr. år ”Literpris”
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FORSLAG TIL 
PLACERING AF LADESTANDERE

30

4

4

20

16

ORGANISERING
Indkøb og opsætning af ladestandere 
på faste adresser kan give organisato-
riske udfordringer, idet opgaver, der 
kræver brug af bil, ikke med lethed kan 
flyttes fra en adresse til en anden.

Med udgangspunkt i eksemplet, hvor 79 af vognparkens nuværende personbiler udkiftes med elbiler, gives dette 
foreløbige forslag til placering af i alt 74 elladestandere. Ved administrationshuset i Tørring placeres fire ladestan-
dere. Ved hjemmeplejen Spettrupvej paceres 20 ladestandere. Ved Hedensted Rådhus/Jobcenter placeres fire 
ladestandere. Ved Ungeenheden Rørkjærgaard placeres 16 ladestandere. Ved hjemmeplejen Juelsminde/Rådhus 
placeres 30 ladestandere. Alle ladestandere vil være på 11kW.  Bygningerne på Spettrupvej og Rørkjærgaard er 
lejet, resten ejer vi selv. Den forventede andel af årlige driftsomkostninger er noteret ved den enkelte placering.

Af Ladestanderbekendtgørelsen fremgår, at bestå-
ende bygninger (ikke beboelsesbygninger) med 
mere end 20 p-pladser skal have etableret mindst 
en ladestander i tilknytning til p-anlægget senest 
den 1. januar 2025. I Hedensted Kommune er der 
endnu ikke truffet beslutning indfasning af Lade-
standerbekendtgørelsen.

INFRASTRUKTUR

10.419 kr./år

7.280 kr./år 38.088 kr./år

70.026 kr./år

49.087 kr./år
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ANDRE LØSNINGER
Foruden udskiftning af køretøjer og drivmidler i kommunens nuværende vognpark, kan øvrige CO2-reducerende 
tiltag overvejes og indtænkes i det videre arbejde. Her er listet nogle eksempler.

Asfalt
Med energibesparende asfalt på 
vejene, kan biler køre mellem 3 og 4 % 
længere på literen ved hjælp af lavere 
rullemodstand. Den klimavenlige asfalt-
type er desuden støjreducerende.

Vejdirektoratet har regnet på det, og i 
følge dem vil man på 10 år kunne spare 
184.000 ton CO2-udledning fra trafik-
ken med den nye asfalttype.

Dæk

Onlinemøder

Bildæk udgør mellem 20 og 30 % af en 
bils brændstofforbrug pga. modstand. Ved 
at vælge de rigtige dæk kan man spare 
mellem 2 og 2,5 % i brændstof og dermed 
mindske udledningen af CO2.

Opmærksomhed på dæk gælder både for 
personbiler og for lad- og varebiler. Bildæk 
bærer i dag et energimærke, som vi kender 
det fra huse.

Det seneste år har lært os, at møder 
ikke altid behøver foregå fysisk.  Øget 
brug af onlinemøder og evt. hjemme-
arbejde kan være med til at reducere 
vores transport og dermed vores 
CO2-udledning.

I 2019 viste en undersøgelse fra Green-
Match.dk, at hver indbygger i gennem-
snit udleder 9,4 kilo CO2 pr. arbejds-
uge, når vi tager bilen på job.

Det er sjældent, der sidder mere end én 
person i en bil på de danske veje. Et mål 
for enhver virksomhed må være at fremme 
samkørsel på arbejdspladsen. Det mindsker 
både trængsel og CO2-udledning.

FDM’s samkørsels-app Ta’ Med er særligt 
målrettet samkørsel på arbejdspladser. 
Hedensted Kommune kan deltage i udrul-
ningen af Ta’ med i regi af Business Region 
Aarhus,

Samkørsel

11



MERE GRØN ENERGI

BEMÆRKNINGER

Horsens Kommune har besluttet at erstatte ældre hybridbi-
ler med elbiler i kommende udbud for hjemmeplejen. For-
udsætningerne i Horsens Kommune er lidt anderledes end 
i Hedensted Kommune. Fx sætter de 0 kr. af til etablering 
af ladeinfrastruktur, idet de fornødne midler er afsat i bud-
getforliget. Horsens Kommune har en politiske beslutning 
om, at indfasning af elbiler og plug-in hybridbiler medfører 
en årlig merudgift. Merprisen for indfasning af elbiler i Hor-
sens Kommune er ca. 17 %.
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HVAD GØR NABOEN?

FLEET MANAGEMENT

I 2014 pegede Black Swan Group i rapporten ”Flådeoptime-
ring i Hedensted Kommune” på en række besparelsesmulig-
heder i kommunens vognpark: Central organisering og im-
plementering Fleet Management for optimal udnyttelse af 
bilerne (0,7 mio. kr.), udskiftning efter totalomkostningspri-
cipper (2,4 mio. kr.) og kapacitetstilpasning med puljebiler, 
udfasning af de ældste biler, mv. (0,6 mio. kr.). 

Ved central organisering af styringen af kommunens biler 
bliver alle bilers data registreret online via GPS. Det sikrer, 
at købte km. i kontrakten udnyttes optimalt og jf. totalom-
kostningsprincippet vil Fleet Managment også reducere om-
kostningerne til service og vedligehold, fx ved automatisk at 
indkalde til servie.

Optimal Fleet Management kræver en ændret holdning til 
“ejerskab” af biler. Der skal ske et skift fra det nuværende 
system, hvor de enkelte kompetencegrupper indkøber biler 
og afholder udgifterne, til en form for centralt indkøbte pul-
jebiler, som kompetencegrupperne får rådighed over. Det 
overordnede ansvar for at ombytte biler af samme type ef-
ter TCO-princippet ligger i Fleet Management.
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BILAG: 
NY ELBIL PÅ VEJ

DACIA SPRING, FORÅR 2021

Dacia Spring er Dacias bud på en helt ny elbil. En elbil, der 
opfylder alle behov, der må være i dens størrelse bilseg-
ment. Den er ikke ret stor, men rummer alligevel en hel del. 
Umiddelbart har bilen en størrelse, der kan gøre det ud for 
både Peugeot e-208 og Peugeot e-2008.

Ved indkøb af 79 biler af denne type, vil den årlige omkost-
ning forventeligt være på 2.866.372 kr. Udgiften til ladestan-
dere forbliver den samme som beregnet for Peugeot’erne, 
så den samlede årlige omkostning kan forventeligt blive på 
3.070.666 kr. Den årlige CO2-udledning er selvfølgelig fort-
sat på 0 %. Besparelsen ved reduceret CO2 på 43.000 kr. skal 
derfor fratrækkes omkostningen.

Da bilen endnu ikke er på markedet, kan der pt. ikke laves 
yderligere beregninger på denne biltype.

Bilen forventes lanceret i april 2021.


