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Medregnes:
• Alle transporter, der indgår, hvad 

enten de er produceret i egne 
transportmidler eller af underleve-
randør.

• Drift af alle hjælpemaskiner, for 
eksempel kølemaskiner, lift og 
kraner.

•  Energiforbrug og CO2(e) opgjort på 
Tank-to-Wheel og Well-to-Wheel.

Fremgangsmåde
1. Opgør transportopgaverne på ben (nyt ben, når der skiftes transportmiddel).
2. Beregn energiforbrug og GHG-emissioner for hvert ben.
3. Det samlede energiforbrug og emissioner er summen af delbidrag fra de 

enkelte ben.

Medregnes ikke:
• Energiforbrug og emissioner fra 

lager, kontorer og omladning.
• Hjælpemidler til handling og 

omlæsning.
• Fremstilling, vedligeholdelse og 

bortskaffelse af transportmidler  
og infrastruktur.

• Udslip af kølemidler.
• RFI-faktor ved lufttransport.

Formålet med Danske Fragtmænds miljøberegner er at beregne den forbrugte  
energi og udledte mængde CO2(e), der har fundet sted i forbindelse med trans-
port af en forsendelse.

Rapporteringen sker i henholdt til DS EN 16258 

Systemgrænser
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Basisformlerne
Tank-to-Wheel energiforbrug: Brændstofforbrug x omregningsfaktoren. 

Well-to-Wheel: Brændstofforbrug x omregningsfaktoren.

Tank-to-Wheel CO2(e) emissioner: Brændstofforbrug x omregningsfaktoren.

Well-to-Wheel CO2(e) emissioner: Brændstofforbrug x omregningsfaktoren.

Principper for allokering
Generel:
• Det samlede energiforbrug og CO2(e)-emissioner skal fordeles 100 procent på 

de gennemførte ton km, inklusiv tomkørsel.
• Det er ikke tilladt at anvende marginale metoder til at fordele.
• Er en allokeringsmetode anvendt, skal den anvendes i alle tilfælde.

Fire niveauer for rapportering
1. Måling af miljøperformance for den konkrete deltransport.
2. Beregninger baseret på transportvirksomhedens opgørelser for typer af trans-

portmidler eller rutespecifikke værdier.
3. Beregning baseret på transportvirksomhedens opgørelser af miljøperformance 

for hele virksomhedens vognpark.
4. Beregning fastsat på grundlag af standardiserede gennemsnitsværdier  

(default-værdier). 

Default værdier skal anvendes som sidste udvej.
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Deklaration
Danske Fragtmænds miljøberegner/-rapportering er baseret på følgende principper: 

Formlen er:            (CO2(e)-emission per km x km distance)  
      (nyttelast x udnyttelsesgrad i %) x vægt. 

Danske Fragtmænd benytter begrebet ”normbil”, fordi der ikke foreligger data 
eller mulighed for at opsamle data på de specifikke lastbiler, der faktisk foretager 
de enkelte transporter.

Danske Fragtmænd opererer med to typer af normbiler; 
– Fragt normbilen, der dækker den almindelige distribution, inklusive natdistribution. 
– Kran normbilen, der dækker forsendelser kørt i krandistributionen.

Normbilerne er fiktivt beregnede gennemsnitslastbiler, beregnet ud fra den flåde 
af lastbiler, Danske Fragtmænds ruter råder over. Beregninger sker på baggrund 
af data fra Det Centrale Motor Register, som bliver udtrukket i december måned 
hvert år. Data for den beregnede normbil bliver brugt i det efterfølgende år, såle-
des at normbilen 2016 er på baggrund af data fra december 2015.
 
 
Normbilerne beregnes på følgende værdier:
• EURO norm (Motorteknologi)
• Nyttelast. 
• Brændstofforbrug per kørt km. 
• Udnyttelsesgrad.

Brændstofforbrug og udnyttelsesgrad beregnes hvert år ud fra udvalgte bilstørrel-
ser og anvendelse.
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Afstandsberegning
Ud fra scanninger og geopositioner findes afstanden, som en forsendelse har be-
væget sig. Som udgangspunkt bliver fragtbrevene scannet ved afhentning, ved 
ankomst til en terminal, ved afgang fra en terminal og ved levering hos modtager.

Forsimplet algoritme:
Først deles fragtbrevet op i såkaldte transportben ud fra scanninger af fragtbrevs-
nummeret på vores terminaler. Ingen scanninger viser, at fragtbrevet har været 
transporteret direkte fra afsender til modtager, mens netop én scanning på en 
terminal viser, at vi har transporteret forsendelsen fra afsender til modtager via en 
terminal og har dermed et såkaldt afhentningsben og et leveringsben.

For hvert transportben beregnes en afstand, som følger:
1. Findes en startscanning og en slutscanning for transportbenet, anvendes disse 

sammen med de indsamlede geopositioner på chaufføren i mellem de to tids-
punkter til at beregne transportbenets længde. 

2. Er punkt 1) ikke muligt findes transportbenets længde som Bing-afstanden 
fra startpositionen målt ved postnummer for enten afsender (afhentningsben) 
eller terminal (transitben), til slutpositionen målt ved postnummer for enten 
terminal (transitben) eller postnummer for modtager (leveringsben).
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Den samlede afstand for transporten findes herefter som summen af af-
standene på de enkelte transportben.

Afsender FC 1 FC 2 modtager

Afsender

FC 1 FC 2

modtager

Afsender FC 1

FC 2

modtager

Afsender

FC 1

FC 2 modtager



10 Danske Fragtmænd miljøberegner

 Udledningstal og energital er på baggrund af nedenstående omregningsfaktorer:

Afrapportering
• Rapportering af miljødata sker bagud, månedsvis. 
• Rapportering af miljødata sendes på mail til kunden.
• Rapportering af miljødata på forsendelsesniveau overføres til kunde i Excel 

filformat.
• Rapportering af miljødata overføres til kunde i PDF-format.
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Hvad er CO2(e)? 

I stedet for at arbejde med værdier for N2O Nitrogenoxid (lattergas), Metan CH4 
og CFC-gasser, så indregnes effekten af hver af de forskellige drivhusgasser i form 
af den mængde CO2, der ville skabe den sammen mængde opvarmning.
På den måde kan en CO2-udledning bestå af forskellige drivhusgasser, men kan 
udtrykkes i et enkelt tal.

Standard nøgletal anvendes til at konvertere de forskellige gasser i ækvivalente 
mængder CO2. Disse forhold er baseret på det såkaldte globale opvarmnings-
potentiale (GWP) for hver gas, der beskriver den samlede opvarmningseffekt i 
forhold til CO2 i løbet af en bestemt periode (100 år).

Metan score er 25, hvilket betyder, at et ton metan vil medføre den samme 
mængde opvarmning som 25 ton CO2. Lattergas har en score på 298. F-gasser har 
en score, som kan være højere end 10.000.

Hvad er?
Tank to wheel CO2 = Den CO2(e)-udledning, der er blevet udledt fra tankstand-
eren og til hjul eller oversat til den udledning, bilen har lavet ved transporten.

Tank to wheel MJ = Den energimængde, der er blevet brugt fra tankstanderen og 
til hjul eller oversat til, den energimængde bilen har brugt ved selve transporten 
til kunden.

Well to wheel CO2 = Den CO2(e) udledning, der er blevet udledt fra brønden til 
hjulene, eller oversat til den udledning, der har være i forbindelse med udvin-
ding, raffinering af olien, transporten til tankstander og selve transporten til 
kunden.

Well to wheel MJ = Den energimængde, der er blevet brugt fra brønden til hju-
lene eller oversat til den energimængde der har været brugt i forbindelse med 
udvinding, raffinering af olien, transporten til tankstander og selve transporten 
til kunden.
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