DANSKE FRAGTMÆND

KLIMAREGNSKAB 2021

DANSKE FRAGTMÆNDS FØRSTE
KLIMAREGNSKAB
ER NU EN REALITET

Det er med stor glæde, at vi for første gang nogensinde nu kan præsentere et klimaregnskab for
Danske Fragtmænd koncernen. Vi har i mange år
leveret data til vores kunders grønne regnskaber,
men vi har indtil nu aldrig undersøgt vores egen
forretnings samlede CO2-aftryk.
Med udgangspunkt i vores commitment til FNs verdensmål nummer 13 og det nationale klimamål om
70 procent reduktion af CO2 i 2030 ønsker vi som
Danmarks største landsdækkende transportør at tage
vores del af ansvaret. Her vil et samlet klimaregnskab for Danske Fragtmænd koncernen både give
os indsigt i, hvor i forretningen vi kan optimere til
mere klimavenlige løsninger men også mulighed for
at fastsætte nogle målsætninger for fremtiden.
At vi ikke tidligere har haft et klimaregnskab, betyder dog ikke, at vi i Danske Fragtmænd ikke har
haft fokus på miljøet. Initiativer som for eksempel
en ny grøn firmabilspolitik, udfasningen af fysiske
fragtbreve og udskiftning af syre- til litiumbatterier
på alle trucks har uden tvivl gjort Danske Fragtmænd til en grønnere virksomhed. I 2021 tog vi et
ekstra stort skridt i den rigtige retning, da vi købte
fire nye el-lastbiler, der nu leverer CO2-neutrale
transporter i København, Odense og Aarhus.

2

DANSKE FRAGTMÆND KLIMAREGNSKAB 2021

Ingen andre stykgodstransportører i Danmark har
endnu prøvet kræfter med leveringer med el-lastbiler, formodentlig fordi teknologien stadig er ung
og rækkevidden lav. Ikke desto mindre har vores
oplevelse med de nye el-lastbiler været gode. Lastbilerne opfylder vores krav til rækkevidde i de bynære
områder, de støjer mindre, og såvel medtrafikanterne som borgerne har taget positivt imod dem.
Selvom vi i Danske Fragtmænd de seneste år aktivt
har arbejdet hen mod en mere klimavenlig måde
at drive forretning på, er der stadig lang vej til, at
transportbranchen som helhed kan betragte sig selv
som værende CO2-neutral. Umoden teknologi, manglende økonomisk støtte, begrænset infrastruktur
på de klimavenlige brændstoffer er blot nogle af de
udfordringer, som vi og resten af branchen står over
for de kommende år. Der skal dog ikke herske nogen
tvivl om, at Danske Fragtmænd på trods af de mange
udfordringer ønsker en grøn omstilling og derfor vil
fortsætte vores rejse mod en grønnere virksomhed.

Jørn P. Skov – Administrerende direktør

FORUDSÆTNING
FOR OPGØRELSER
OG REGNSKABET

Danske Fragtmænds klimaregnskab er lavet med
henblik på at skabe et overblik over koncernens
samlede CO2-udledning samt at informere om
virksomhedens klimaindsats og målsætninger.
Regnskabet er opgjort med data fra 2020-2021 med
undtagelse af affald, hvor datagrundlaget for 2020
ikke er tilgængeligt. Nedenfor fremgår en redegørelse for, hvordan regnskabet er beregnet, herunder
hvilke områder rapporten indeholder, samt hvilke
der er udeladt.

Greenhouse Gas (GHG) Protokol

* Definition hentet fra Global Compacts
"Nem guide til klimaregnskabet".
** Transport

og distribution omfatter indhentning af gods fra afsender til levering
hos modtager for følgende af Danske Fragtmænds koncepter (stykgods, natdistribution, direkte og kran), uanset om godset
transporteres helt eller delvist af fragtmænd
eller af underleverandører. Kurerselskabet
Danske Fragtmænd Express' transporter er
ikke inkluderet i regnskabet, da datagrundlaget desværre er ufuldstændigt og dermed
ikke validt.
***	Enkelte af Danske Fragtmænds terminaler
er ikke driftet af Danske Fragtmænd, men
derimod underleverandører hvor data ikke
er tilgængelige. Disse er derfor ikke indbefattet i regnskabet.
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Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
den internationale standard, Greenhouse Gas (GHG)
Protokollen, som er den førende standard indenfor klimaberegninger. I følge GHG-Protokollen skal
klimaregnskabet omfatte tre forskellige områder
(scopes) af emissioner. Her skelner protokollen mellem drivhusgasser, som den enkelte virksomhed selv
udleder fra virksomhedens egne lokaliteter og maskinel (for eksempel gennem afbrænding af benzin,
diesel eller naturgas) – kaldet ”Scope 1”, emissioner
forbundet med produktion af den energi, virksomheden køber (for eksempel el og fjernvarme) – kaldet
”Scope 2” og emissioner forbundet med den værdi-

kæde, som virksomheden indgår i (for eksempel i
kraft af virksomhedens indkøb) – kaldet ”Scope 3”*.

De grundlæggende regnskabsprincipper
GHG-protokollen fremlægger endvidere seks regnskabsprincipper, som en virksomhed bør følge i
forbindelse med rapportering af virksomhedens klimapåvirkning. Principperne er som følger: relevans,
fuldstændighed, konsistens, transparens, nøjagtighed
og konservatisme. I denne rapportering er de seks
principper ligeledes implementeret, idet vi ønsker en
miljørapport af høj kvalitet og troværdighed. For en
uddybning af de seks principper, se venligst her.

Miljøberegner
I beregningen af Danske Fragtmænds klimapåvirkning har vi gjort brug af to forskellige miljøberegnere: Danske Fragtmænds egen miljøberegner samt
Erhvervsstyrelsens CO2-beregner. Danske Fragtmænds
miljøberegner anvender vi til at beregne CO2påvirkningen af vores transporter og distribution,
idet vi vurderer denne som værende mere nøjagtig
end Erhvervsstyrelsens CO2-beregner. De resterende
beregninger er lavet på baggrund af Erhvervsstyrelsens CO2-beregner.

De tre scopes hos Danske Fragtmænd

Med udgangspunkt i standarden Greenhouse Gas (GHG) protokollen opdeler vi Danske Fragtmænds
primære CO2-udledende aktiviteter i følgende tre scopes:
Scope

Type af emission

Input data

Scope 1

Direkte emissioner

•

Brændstof egne biler

Scope 2

Indirekte emissioner

•

Køb af el, vand og varme

Scope 3

Andre indirekte emissioner

•

Transport og distribution**

Udenfor scope

CO2-besparelse

•

Affaldshåndtering***

DANSKE FRAGTMÆND VIL GÅ
DEN GRØNNE VEJ

Danske Fragtmænd er Danmarks største nationale
transportør, og derfor spiller vi naturligvis en afgørende rolle i at sikre og drive den grønne omstilling
af transportsektoren i Danmark. Det er også med
den baggrund, at Danske Fragtmænd har valgt at
have endnu mere fokus på den grønne agenda, og
derfor har sat os nogle klare mål for, hvor meget vi i
de kommende år skal reducere vores CO2-udledning.
Selvom vi må konstatere, at der fortsat er en del
praktiske og økonomiske barrierer, vil vi bestræbe
os på at arbejde målrettet mod at indfri vores opstillede målsætninger.

Vores målsætninger

Danske Fragtmænd vil i år 2030 og 2040 reducere vores CO2-påvirkning med henholdsvis 50 og 70 procent
sammenlignet med niveauet fra 2020. Det vil vi gøre
ved blandt andet at bruge alternative drivmidler som
eksempelvis el eller biodiesel, igangsætte nye teknologiske investeringer, øge brugen af ruteoptimeringssystemer samt optimerere vores driftsenheder.

4

DANSKE FRAGTMÆND KLIMAREGNSKAB 2021

Det er samtidig vores endelige mål, at Danske Fragtmænd senest i 2050 skal være CO2-neutrale. Det kan
måske for nogle anses som værende en uopnåelig
drøm og manglende realisme. Men i Danske Fragtmænd tror vi på, at teknologien og infrastrukturen
indenfor de bæredygtige lastbiler over de næste
20-30 år vil udvikle sig i sådan grad, at CO2-neutale
transporter i 2050 slet ikke er urealistiske.

Vi vil løfte i flok

Vi sætter med disse ambitiøse målsætninger en klar
kurs for Danske Fragtmænds klimaindsats frem til
2050. Det kommer til at kræve en stor indsats rundt
om i hele vores organisation, men med en sådan
vigtig samfundsmæssig opgave, er vi ikke i tvivl om,
at Danske Fragtmænd kan løfte den samlet i flok.

SAMMENFATNING

Danske Fragtmænds første klimaregnskab viser en
samlet CO2-udledning på 80.449 ton CO2e, og det
er en stigning på omkring 5 procent sammenlignet
med 2020. Årsagen til stigningen er primært en øget
aktivitet på seks procent i vores forretning, og at vi
endnu ikke kan spore resultaterne af vores grønne
initiativer fra 2021 på klimaregnskabets bundlinje.
Det er dog ej heller noget, som vi havde forventet.
Eksempelvis skal indkøbet af de fire nye el-lastbiler
mere anses som værende et ønske om at teste nye
teknologier, end noget som vi forventede ville have
en større indvirkning på vores samlede CO2-regnskab.

Ikke desto mindre ved vi, at forbruget af drivmidler
er Danske Fragtmænds største kilde til CO2-udledning, og dermed også det område med det største
besparelsespotentiale. Derfor vil vi i 2022 have et
øget fokus på skabe og afprøve flere muligheder, der
kan gøre den grønne omstilling attraktiv og økonomisk bæredygtig.

Hvad er CO2e?

C02e, eller kuldioxidækvivalent, indeholder
opvarmningseffekten/værdierne fra de øvrige drivhusgasser, udtrykt i en samlet værdi,
sammen med C02.

REDUKTION STATUS
Status
2020

5%
Stigning
i 2021
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Mål 2030
50 %

Mål 2040
70 %

Mål 2050
100 %

SAMMENFATNING
SAMLET KLIMAAFTRYK

(Ton CO2e)
2020
2021
Forbrug af elektricitet – elforbrug

1.769

104,6

Scope 1

0

0

-

Scope 2

1.330

1.388

104,6

Scope 3

365

381

104,4

0

0

-

Varme og procesenergi

955

1.050

110

Fjernvarme - varmeforbrug

394

392

99,6

Scope 1

0

0

-

Scope 2

317

316

99,6

Scope 3

76

76

99,6

0

0

-

Brændsler - gasforbrug (naturgas)

562

658

117,2

Scope 1

476

558

117,2

Scope 2

0

0

-

Scope 3

86

101

117,2

Udenfor scopes

33

39

117,2

Affald og genbrug

-

1

-

Scope 1

-

0

-

Scope 2

-

0

-

Scope 3

-

1

-

Udenfor scopes

-

-471

-

73.918

77.629

105

Scope 1

4.722

4.907

103,9

Scope 2

0

0

-

Scope 3

69.196

72.722

105,1

0

0

-

76.568

80.449

105

Udenfor scopes

FORDELING AF DET
TOTALE KLIMAAFTRYK
0%
4%

Affald og genbrug
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Transport WTW (wheel-to-wheel)
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96 %
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Transport
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Energi og processer
Transport

Affald og genbrug

ort

Udenfor scopes
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Total

2020-2021

1.695

Udenfor scopes

Energi og processer

Index

KLIMAAFTRYK TRANSPORT
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KLIMAAFTRYK
TRANSPORT
UDVIKLINGEN
I EURONORM

Danske Fragtmænd har godt 1.800 biler på vejene
hver dag, der fragter gods og varer for vores kunder.
Selvom bilerne på papiret ikke er ejet af Danske
Fragtmænd, men derimod af selvstændige fragtmænd, så anerkender vi, at lastbilerne udgør det
største CO2-aftryk i vores klimaregnskab. Derfor arbejder vi aktivt i samarbejde med vores fragtmænd
på løsninger, der kan minimere miljøbelastningen
fra lastbilerne. Det sker for eksempel ved brug af
el-lastbiler i de større byer, udskiftning af lastbiler
til nyeste euronorm, brug af modulvogntog og optimal udnyttelse af vores trailere.

I Danske Fragtmænd kan vi konstatere, at 87
procent af alle vores transporter i 2021 var udført
af en Euronorm 6. Hvis vi kigger på den historiske
udvikling igennem de seneste seks år, så ser vi en
klar stigning af brugen af højeste mulige euronorm.
Med udgangspunkt i den udvikling forventer vi, at
Danske Fragtmænds selvstændige fragtmænd med
udgangen af 2022 har udskiftet alle lastbiler til
Euronorm 6.

Hvad er euronorm?
Euronormerne sætter grænser for, hvor meget
nye køretøjer må forurene og fortæller dermed
noget om køretøjets miljøegenskaber.

Som tidligere omtalt i forordet har den grønne omstilling i transportbranchen dog fortsat en lang rejse
foran sig, og der er mange ting, som branchen ikke
er herre over. Men antallet af lastbiler på højeste
euronorm er et område, som hele branchen har mulighed for at påvirke i en positiv retning.

BILSAMMENSÆTNING ALM DISTRIBUTION EURONORMER 2021
Gennemsnitlig euronorm
6
8%
1%

4%

5,4

5,8

5,2
4,9

5
87 %

EURO-norm 3

EURO-norm 4

Euronorm 3
Euronorm 5
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5,5

5,6

EURO-norm 5

4,5

EURO-norm 6

Euronorm 4
Euronorm 6
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2017

2018

2019

2020

2021

KLIMAAFTRYK
TRANSPORT
SAMLET CO2UDLEDNING

Som transportvirksomhed finder vi vores primære
CO2-belastning i distributionen af vores kunders
varer. Mere nøjagtigt er der tale om 96 procent af
vores samlede CO2-udledning. Udledningen ligger
overvejende i Scope 3, som i GHG-protokollen betegnes som værende en indirekte emission. Årsagen til
det er, at belastningen primært er udledt af kørende
enheder ejet af vores selvstændige fragtmænd og
eksterne vognmænd.
Hvis vi kigger nærmere på tallene, så ser vi en stigning på 5 procent fra 2020 til 2021. Vi har i begge
år haft et højt aktivitetsniveau, men 2021 var et
rekordår. I den sammenhæng er det vigtigt at gøre
opmærksom på, at desto flere kilo vi fragter for vores kunder desto højere CO2-belastning. Vil vi sænke
belastningen, kræver det en bedre udnyttelsesgrad

af kapaciteten eller mere miljøvenlige køretøjer.
Netop derfor har vi 2021 indsat fire el-drevne lastbiler til test i indre by i henholdsvis Aarhus, Odense
og København.
I forhold til at opnå en bedre udnyttelsesgrad af
vores kapacitet er det et område, som vi hele tiden
optimerer på. Eksempelvis benytter vi dobbeltstock-trailere, hvor det er muligt, og vi konsoliderer
alt gods på vores terminaler for at sikre en højere
godsbelægning på bilerne med færre tomme kilometer til følge.

Transport WTW (tons)
2020

2021

Stykgods

47.313

49.676

Direkte

21.918

22.463

Kran

3.382

4.140

Nat

1.305

1.350

73.918

77.629

CO2 index – Transport
CO2e per ton per km

2020

2021

0,1078

0,1073

Total
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KLIMAAFTRYK ENERGI
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KLIMAAFTRYK
ENERGI

I Danske Fragtmænd har vi de seneste år gennemført flere energibesparende tiltag. Eksempelvis er
vi gået fra lysstofrør til LED på de fleste af vores
lokationer, og vi har udskiftet flere af vores trucks
med blybatterier til nye trucks med litiumbatterier.
Til trods for det kan vi se, at vores energiforbrug er
steget med knap 8 procent fra 2020 til 2021.
Det kan der være mange årsager til, men en øget
aktivitet på flere af vores terminaler er stor en del
af forklaringen på stigningen. Eksempelvis har vi på
vores terminal i Hvidovre tidligere udelukkende haft
natdrift, men i 2021 udvidede terminalen til døgndrift grundet øget aktivitet hos vores kunder.
Derudover må vi også konstatere, at indkøbet af fire
nye el-lastbiler, flere el-drevne trucks og ny grøn

firmabilspolitik uden tvivl har haft en påvirkning på
el-forbruget i 2021. Vi må også forvente, at vi i takt
med, at vi får flere eldrevne køretøjer og materiel,
vil se et stødt stigende elforbrug. Kunsten vil da
være at finde løsninger på, hvordan vi får strøm af
mere bæredygtig karakter.
Hvis vi ser samlet på vores varme- og gasforbrug er
det steget med ti procent. Det skyldes primært, at
vi i 2021 har haft flere graddage end i 2020, og det
påvirker naturligvis vores forbrug. Flere af vores
terminaler og lagerhoteller er af ældre dato og holder derfor ikke i samme grad på varmen som nyere
bygninger. Derfor har vi i forbindelse med eventuelle renoveringer af vores lokationer altid fokus på,
hvordan vi kan optimere på energiforbruget.

Energiforbrug for 2020 og 2021
8.933

9.323

3.673

CO2 index − energi

3.658

kWh per kvadratmeter

2020

2021

36,33

37,41

El (MWh)

Varme (MWh)
2020
2020
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278

237

2021
2021

Gas (m3)

KLIMAAFTRYK AFFALD
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KLIMAAFTRYK
AFFALD

Danske Fragtmænd producerede godt 1.233 tons
affald i 2021. Affaldet stammer primært fra emballering af gods og pakker, og langt den største mængde af affald var af træ. Vi har i 2021 genanvendt 69
procent af alt vores affald, og den største CO2-besparelse på vores affald ser vi i genanvendelsen af
ikke-jernholdige metaller.
På trods af en høj genanvendelsesprocent af vores
affald, så er det selvsagt bedst for miljøet at undgå,
at affaldet overhovedet opstår. Vi arbejder derfor
løbende på at minimere affaldet på vores terminaler.
Eksempelvis har vi i 2019 opstartet en digitaliseringsproces af vores fragtbreve, som i første omgang
betød en årlig besparelse på 9 millioner papirer.
Affaldsgruppe

FORDELING AF HÅNDTERING
AF AFFALD

Farligt affald

5,6

0,4

Ikke-jernholdige metaller

8,5

0,7

14,1

1,1

7,4

0,9

10,5

21,4

511,3

597,6

2,5

-0,5

531,6

619,4

Beton

1,0

0,0

Elektronik

2,4

-6,9

Glas

5,3

-1,7

Ikke-jernholdige metaller

132,5

-446,1

Papir og pap

191,1

-188,3

Plast

73,7

-127,5

Stål og jern

80,9

-214,8

746,5

-104,8

1.233,4

-1.089,9

Samlet deponi
Dagrenovation

Træ
Samlet forbrænding

69 %

Forbræning

Forbrænding
Deponi

Genanvendelse

Deponi

Genanvendelse

Træ
Samlet genanvendelse
Samlet CO2-besparelse ved genanvendelse af affald
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Da datagrundlaget grundet leverandørskifte ikke er
tilgængeligt, har det ikke været muligt at sammenligne affaldstallene for 2021 med 2020.

CO2-besparelse (ton)

Plast

1%

Vi vil qua vores klimamålsætninger i de kommende
år have et endnu stærkere fokus på vores affaldshåndtering, således vi ikke bare øger genanvendelsesprocenten men ligeledes arbejder på at minimere
affaldsmængderne.

Mængde (ton)

Farligt affald
30 %

Derudover kan vi også nævne, at vi tidligere har
udskiftet alle vores strækfilmomviklere, der betyder
en årlig besparelse af strækfilm på 45 procent.

-469,4

GRØNNE INITIATIVER
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EL-LASTBILER
SKAL BIDRAGE
TIL GRØNNERE
TRANSPORTER

I Danske Fragtmænd ønsker vi at forberede overgangen til grønnere transporter, og
derfor har vi de seneste år undersøgt mulighederne for brugen af mere klimavenlige
køretøjer end de traditionelle dieseldrevne
lastbiler. Det arbejde har endelig båret frugt,
da vi i 2021 indsatte fire el-lastbiler til at
levere gods i centrum af København, Odense
og Aarhus. Efter mere end et år har lastbilerne fået en god modtagelse både blandt vores
ejerkreds, kunder og borgere.
I Danske Fragtmænd har vi som transportvirksomhed,
med mange lastbiler på vejene, længe været bevidste
om vores ansvar i den grønne omstilling. Derfor har
vi de seneste par år haft et særligt fokus på at få udskiftet nogle af vores kørende enheder til el-lastbiler.
– Desværre har vi den udfordring, at teknologien
blandt el-lastbiler fortsat er meget umoden. På
grund af el-lastbilernes korte rækkevidde er det for
eksempel ikke muligt at indsætte el-lastbiler på de
lange strækninger. Samtidig er de meget omkostningstunge, da de typisk koster op til fire gange så
meget som en traditionel lastbil. Det er en særlig
stor udfordring i en branche som stykgodstransport,
hvor indtjeningsgraden er meget lav, udtaler administrerende direktør Jørn P. Skov.
På trods af begrænsninger og ekstra omkostninger
har vi i Danske Fragtmænd dog valgt at indkøbe
fire el-lastbiler, der nu kører i landets største byer.
Her er distancerne mellem vores kunder kortere, og
dermed bliver rækkevidden mindre afgørende.
– Vi er selvfølgelig rigtig glade for og stolte af, at vi
i Danske Fragtmænd endelig har formået at finde en
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løsning, der giver mening i forhold til vores kørselsbehov. Så selvom fire el-lastbiler måske ikke lyder af
meget, kan det alligevel få stor betydning. Det kan
netop være startskuddet på den forandring og grønne omstilling, som vi i Danske Fragtmænd og resten
af transportbranchen gerne vil bidrage til, fortæller
Jørn P. Skov.

God modtagelse blandt fragtmændene, kunder og borgere

El-lastbilerne bliver blandt andet brugt til at levere
til STARK’s fire shops i indre København, og CEO i
Stark Danmark Britta Korre Stenholt udtrykker stor
tilfredshed med løsningen.
– I Stark er den grønne omstilling en vigtig del af
vores virksomheds fremtidsplaner, og derfor hilser vi
Danske Fragtmænds nye el-lastbiler og ikke mindst
deres grønne ambitioner meget velkommen. Samtidig kan vi også se, at det ikke har haft en negativ
påvirkning på leveringskvaliteten, så vi er meget
tilfredse.
I Danske Fragtmænds ejerkreds har el-lastbilerne også
fået en god modtagelse. Driftsdirektør og fragtmand
Michael Mertov fra Peder Olsen & Søn i Odense har i
det seneste år haft en af el-lastbilerne i drift.
– Vi ønsker at reducere vores udledning af CO2, så
vi ikke belaster miljøet mere end højest nødvendigt.
Derfor er vi rigtig glade for, at vi har fået muligheden for at prøve kræfter med en af Danske Fragtmænds nye el-lastbiler. Rækkevidden er dækkende
til vores behov, og den hverken støjer eller oser.
Samtidig har borgerne og kunderne i Odense taget
godt imod den, så det kunne ikke være meget bedre, udtaler han.

NYE TILTAG PÅ
TERMINALER
SIKRER CO2BESPARELSE

I løbet af 2020 igangsatte vi en række tiltag
på vores terminaler til gavn for miljøet. Tiltagene, som vi forventer tilendebragt i 2022,
har fokus på brugen af mere klimavenlige
alternativer såsom LED-lys og litiumbatterier
på el-materiel.
Det ene tiltag omhandler udskiftning af lysstofrør
på 13 af vores terminaler. I stedet har vi installeret LED-lys, hvilket vil sænke energiforbruget og
CO2-udslippet med over 60 procent alene på lys.
– Vi vil rigtig gerne gøre en forskel, hvor teknologien tillader det. Netop derfor besluttede vi os for at
udskifte alle lysstofrør på vores lokationer, eftersom
de belastede miljøet i en helt unødvendig grad. Det
har også betydet, at vi alene på fragtterminalerne i
Aarhus, København og Odense har oplevet en samlet
årlig CO2-besparelse på 140 tons, forklarer teknisk
chef John Steinmejer.
Netop hensynet til miljøet har spillet en afgørende
rolle, og derfor har det været vigtigt at vælge den
bedste og ikke nødvendigvis den billigste løsning.
Ifølge John Steinmejer er det et spørgsmål om at
tænke langsigtet for at skåne miljøet i fremtiden.
– Vi blev hurtigt enige om, at vi hellere vil betale
lidt mere for at få noget materiale af højeste kvalitet. På den måde får vi et produkt med lang levetid,
så vi undgår at skulle købe nye materialer for ofte. I
den forbindelse har vi også været opmærksomme på
at genanvende vores nuværende materiale, og derfor
har vi mange af stederne beholdt armaturerne og nøjes med kun at udskifte elektronikken, forklarer han.
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Udskiftning af syrebatterier til litiumbatterier
Udover udskiftningen af lysstoftrør til LED-lys
er trucks med syrebatterier afløst af trucks med
litiumbatterier. En af fordelene ved litiumbatterier
er blandt andet, at de har mange flere opladninger,
mens de modsat blybatterier kan tåle halve opladninger, uden at de tager skade. Det betyder, at de
har en længere levetid.

– Vi iværksatte udskiftningen i 2019 og forventer,
at vi vil være færdige i 2022. Det er ikke lige til,
eftersom vi er nødt til at tage højde for, at en sådan
udskiftning har indvirkning på driftsrutinerne og
arbejdsgangene. Derfor har vi et tæt samarbejde
med driften igennem hele processen. Heldigvis ser
det ud til, at samarbejdet bærer frugt, da vi forventer en gennemsnitlig årlig besparelse på 1.135 tons
CO2, fortæller John Steinmejer.
Selvom et fokusområde som batterierne på vores
trucks måske ikke lyder af meget, er han dog ikke i
tvivl om, at man ikke må underkende betydningen
af de forskellige tiltag.
– Et ordsprog siger, at mange bække små gør en stor
å. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at disse mange forskellige tiltag har en større betydning, end man måske først lige antager. Udover at vi opnår en relativ
stor CO2-besparelse, er vi med tiltagene hele tiden
med til at minde os selv og branchen om vores fælles
ansvar i den grønne omstilling. Det mener jeg har en
stor værdi, fortæller John Steinmejer afslutningsvis.

NÆSTE SKRIDT I
KLIMAKAMPEN

For Danske Fragtmænd er den grønne omstilling kun
lige startet. Vi ved godt, at transportvirksomhederne
set med danske briller har en stor påvirkning på miljøet, og derfor vil vi naturligvis også tage vores tørn i
klimakampen. Som rapporten meget tydeligt illustrerer, er vores primære CO2-belastning i transporten og
distributionen af vores kunders varer, og dermed finder vi også her vores største besparelsespotentiale.
Som beskrevet i forordet er teknologien på de grønne
lastbiler stadig meget umoden, og ikke mindst er de
alternative drivmidler og miljøvenlige lastbiler omkostningstunge. Det sætter nogle naturlige begrænsninger for Danske Fragtmænds grønne omstilling.
Ikke desto mindre er vi ultimo februar måned 2022
startet op med HVO-diesel (biodiesel) flere steder i
indre by i henholdsvis Aarhus, Odense og København.
Det vil på de pågældende transporter medføre en
reduktion af CO2 med op til 90 procent.
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HVO-diesel er dog en knap ressource og bekostelig affære, hvorfor vi desværre ikke blot kan omstille hele
Danske Fragtmænds flåde til at køre med HVO-diesel.
I Danske Fragtmænd har vi mange transporter, der
kører på tværs af landsdele. Men her har vi endnu
ikke fundet en økonomisk bæredygtig løsning, der
kan afløse vores konventionelle lastbiler. Vi følger
udviklingen nøje og er klar til at teste nye løsninger,
når de opstår. For der er ingen tvivl om, at det er på
de store distancer, vi virkelig kan spare de største
mængder af CO2.
På trods af de mange begrænsninger, der vanskeliggør
den grønne omstilling i transportbranchen, er vi ikke
bange for at sætte os nogle klare og ikke mindst realiske målsætninger. Derfor har vi i 2022 sat os et mål
om at reducere vores CO2-udledning med tre procent
sammenlignet med 2021.

DANSKE FRAGTMÆND I TAL
Ansatte
1.200

Terminaler
27

Koncernomsætning
3,1 milliarder kroner

Fragtmandsvirksomheder
36

Lagerhotelkapacitet
167.000 kvadratmeter

Kørende enheder
1.800

Kørende el-lastbiler
4
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