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Forsøgspulje til energieffektive transportløsninger 

 

Et virkemiddel, der kan medvirke til at nå målet om at transportsekto-

ren på sigt skal gøres uafhængig af fossile brændstoffer, kan være en 

forsøgspulje, der støtter udviklingen af mere energieffektive trans-

portløsninger. Puljen foreslås at støtte test og demonstrationsprojek-

ter inden for områderne ny køretøjsteknologi, alternative drivmidler, 

effektivisering af godstransport, samt pendlings- og mobilitetsplan-

lægning. Puljen kan etableres som en videreførelse af en forsøgspulje 

vedtaget i 2009, der støtter projekter inden for samme formål i perio-

den 2009-2013. 

 

Virkemidlet vil bidrage til at overvinde den opstartsinerti der er for 

realiseringen af nye ideer, dels gennem økonomisk tilskud til udvikling 

og dels ved at skabe fokus og interesse for nye ideer samt videndeling 

om udviklingen på de omtalte områder.  

 

Ved at stimulere forsøgs- og demonstrationsprojekter og bidrage til 

videndeling kan det offentlige således initiere, at der opnås erfaringer 

med nye teknologier og andre nye løsninger på transportområdet. 

Dette kan bane vejen for den omstilling til en mere energieffekt og 

miljøvenlig transportsektor, der skal ske på lang sigt, samtidig med at 

risici for virksomhederne, der investerer i den udvikling, begrænses 

mest muligt. 

 

Det må forventes at tiltag, der igangsættes med støtte fra puljen, ud-

over nedbringelse af CO2, vil kunne bidrage til at mindske trængslen 

på vejene og mindske den lokale luftforurening. Derudover vil udvik-

lingen af grønne teknologier og metoder formodentlig give nye grønne 

arbejdspladser.  

 

Disse forventede sideeffekter er ikke kvantificeret nærmere, men må 

vurderes at være vigtige drivere, der giver et yderligere incitament til 

at bidrager til udviklingen indenfor de områder som forsøgspuljen fo-

reslås at dække. 

  

Forsøgspuljens CO2-besparelser alene fra de test- og demonstrations-

projekter, der igangsættes for puljemidlerne, er opgjort ud fra erfa-

ringerne fra den eksisterende ordning, hvor der samlet er udmøntet 

200 mio. kr. Opgørelsen viser et potentiale på i størrelsesordenen 
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5.000 støtte-kr. pr. tons CO2. Dette svarer til 40.000 tons CO2 akku-

muleret i perioden fra år 2014 og frem til at de igangsatte projekter er 

afsluttede.  

 

Det vurderes, at potentialet for CO2-besparelser gennem etablering af 

nye test- og demonstrationsprojekter har samme størrelsesorden som 

i 2009, hvor den eksisterende forsøgsordning blev igangsat. Ikke 

mindst fordi interessen for den eksisterende pulje har været overvæl-

dende og har vist, at der fortsat er nye ideer og uafprøvede tiltag at 

tage fat på. 

 

Den største CO2-besparelse fra dette virkemiddel opnås imidlertid som 

følge af udbredelseseffekten fra de projekter, der igangsættes som 

test- og demonstrationsprojekter, hvor erfaring og viden fra projek-

terne efterfølgende er med til at udbrede nye teknologier, løsninger 

mv.  

 

Udbredelseseffekten skønnes at kunne bidrage med en CO2-

besparelse alene i 2020, som er større end det samlede bidrag nævnt 

ovenfor, der alene kommer fra de projekter, der igangsættes med 

midler fra puljen. Besparelsen fra udbredelsespotentialet forventes 

således at være flere gange større end besparelsen fra test- og de-

monstrationsprojekterne, og den besparelse må forventes at række 

langt udover år 2020. 

  

Det giver sig selv, at projekternes udbredelseseffekt bidrager med en 

væsentlig CO2-besparelse, idet formålet med at støtte test- og de-

monstrationsprojekter netop er, at opnå et grundlag for en efterføl-

gende udbredelse af nye energieffektive transportløsninger. De støt-

tede projekter indebærer dermed i mange tilfælde at der sker en ind-

fasning af nye løsninger, der ellers ikke vil blive taget i anvendelse, 

eller at der fremskyndes en udvikling, således at effekten af ny tekno-

logi eller andre løsninger opnås hurtigere.   

 

Den konkrete CO2-reduktion afhænger naturligvis af den konkrete 

udmøntning af forsøgspuljen, og opgørelsen her er således behæftet 

med betydelig usikkerhed.  

 

   

 

 


