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De næste 15 minutter
• Vi skal feje for egen dør – fossilfri bus og tog

• IDAs bud på transportens bidrag til 70 pct. målet

• Kan vi nå det med elbiler?

• Fossilfri kollektiv transport kan tag sin del af trafikvæksten

• Eksempel: BRT på Helsingørmotorvejen

• På kort sigt: indtil 2030

• På lang sigt: frem mod 2050

• Spørgsmål og drøftelse
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Fossilfri bus, tog og metro i 2030
Forventet fordeling af drivmidler, 2015 - 2030
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IDAs vurdering

• Transportsektoren skal
reducere CO2-udslippet frem
mod 2030 med 25 pct.,
svarende til 3,6 mio. tons CO2

• Størstedelen af omstillingen
skal ske med person- og
varebiler

• Fortsat trafikvækst frem til 2030

• Udskiftningen af bilparken
fortsætter i samme tempo
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IDA: Indfasning, hvis elbiler alene 
nå målet om CO2-reduktionen



Alternativ til 2030: trafikvæksten 
løses af fossilfri kollektiv transport
• IDA vurderer: uden vækst i 

biltrafikken er der kun behov for godt 
1 mio. i stedet for 1,6 mio. elbiler i 
2030 

• Langsommere indfasning betyder, at 
der er tid til, at den teknologiske 
udvikling kan gøre elbiler og dermed 
omstillingen billigere 

• Mere bus og tog i stedet for bilvækst 
mindsker desuden væksten i 
trængslen

• Bedre kollektiv transport giver 
mobilitet til alle – også dem uden bil
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Eksempel: BRT på 
Helsingørmotorvejen
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• BRT på linje 150S vil forbinde Nørreport St., 
Ryparken St., DTU Lyngby, DTU Science Park 
og Kokkedal St.

• Vil køre hvert 5. minut i myldretiden med 24 
meter el-busser

• Vil kunne få førerløs busdrift på længere sigt

Type Kapacitet pr. retning pr. time
BRT 150S 3.500
BRT store systemer (ex. Bogota) 15.000-20.000
Bilspor på motorvej 2.200



BRT ved Nærum Station
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BRT-spor fortrænger biltrafik
• Overflytning fra biler til eldreven

BRT sparer 250 – 400.000 ton
CO2 på 10 år

• Passagerpulsens har i fra
januar 2020 spurgt borgerne:
61 pct. af borgerne i Region
Hovedstaden, at busserne bør
prioriteres fremfor bilerne hvor
der er trængsel på vejene,
f.eks. ved at inddrage et eller
flere spor til separate busbaner
eller helt forbyde bilkørsel

Samlet sparet CO2-udledning, 2020-2030
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BRT sparer CO2 billigere
• Skyggeprisen for forceret 

indfasning af elbiler er knap 
4.800 kr./ton CO2 (COWI, 2020)

• Skyggeprisen ved BRT, der 
fortrænger biltrafik er 750 – 2.200 
kr./ton CO2 (COWI, 2020)

• Hertil kommer bedre 
fremkommelighed – ikke prissat

Udgifter pr. sparet ton CO2, 2020-2030
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Fra 2030 – 2050: 
fossilfri kollektiv 
transport fortsat 
en god idé
• Fra 2030 forventes, at alle nye 

biler er fossilfri (primært eldrevne)

• Har bus og tog så en rolle i 
udfasningen?
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Elbusser med min 5–10 passagerer 
har mindre energiforbrug end elbiler 
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Fremtidige førerløse BRT-busser en 
god forretning i sig selv
Årligt driftsoverskud på linje 150S med førerløs BRT

Regneeksempel fra COWI
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Spørgsmål og drøftelse
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