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Indsats med hensyn til regeludvikling i EU indenfor køre-

tøjsteknologi 

 

1. Beskrivelse af virkemidlet 

 

Hastighedsbegrænser på tunge køretøjer indstilles på 80 km/t 

i stedet for 90 km/t 

Effekten af en begrænsning af hastigheden vil være størst hvor biler-

ne har mulighed for at køre hurtigt, dvs. på motorvej. Effekten vil 

desuden være størst for biler med dårlig aerodynamik, dvs. vare- og 

lastbiler. 

 

Lastbiler må i mange lande, herunder Danmark, højst køre 80 km/t 

men er for hovedpartens vedkommende teknisk begrænset til højst at 

kunne køre 90 km/t. Faktum er derfor, at de fleste lastbiler på motor-

vej kører de 90 km/t, de kan, og ikke de 80 km/t, de må. Tiltaget for 

lastbiler er derfor at indstille hastighedsbegrænseren til 80 km/t. 

 

Krav om intelligent hastighedstilpasning i person- og varebiler 

Betegnelsen ISA dækker over systemer, hvor bilen ”ved”, hvor hurtigt 

der må køres på det pågældende sted, og hvor føreren får en advar-

sel, hvis hastighedsgrænsen overskrides. ISA-systemer er således 

primært beregnet til at forbedre trafiksikkerheden, men da hastighe-

den ikke alene har indflydelse på ulykkesrisikoen men også i høj grad 

har betydning for brændstofforbruget, har ISA-systemer en positiv 

bivirkning i form af reduceret brændstofforbrug og ditto CO2-udslip. 

 

Det lettest realiserbare vil være at lave et ISA-system baseret på 

GPS-stedbestemmelse og et digitalt kort, hvor der til hver enkelt vej-

strækning er knyttet oplysninger om den gældende hastighedsgræn-

se, og hvor føreren får en advarsel, når hastigheden overstiger den 

tilladte. Et sådan system kan eventuelt indbygges i de navigationssy-

stemer, som mange biler har i dag, hvis der laves et digitalt ha-

stighedskort over Danmark. 

  



 

Side 2 (4) 

Notat 

 

Dato 16. november 2012 

Tillade mere aerodynamiske fronter på lastbiler 

Danmark har fremsat et konkret forslag til ændring af EU’s regler om 

dimensioner på lastbiler, der vil åbne mulighed for at udforme lastbi-

lers fronter mere aerodynamisk (såkaldte ”snudebiler”), uden at måt-

te give afkald på ladlængde til gengæld. 

 

Dette vil både forbedre energieffektiviteten og trafiksikkerheden. 

 

2. Forudsætninger, omfang og effekter  

 

Hastighedsbegrænser på tunge køretøjer indstilles på 80 km/t 

i stedet for 90 km/t 

For lastbiler regnes med 10 % formindsket brændstofforbrug i gen-

nemsnit ved motorvejskørsel. Værdien er estimeret ud fra en tomme-

fingerregel (US EPA 2005) der siger at 1/3 af brændstofforbruget for 

store lastbiler går til at overvinde luftmodstanden, 1/3 går til at over-

vinde rullemodstanden og 1/3 går til ændringer i kørselsforhold. Ha-

stighedssænkning fra 90 til 80 km/t giver en teoretisk brændstofbe-

sparelse på 30 %, men indregnet de andre faktorer bliver det 10 %. 

 

Da lastbiler kun kører en del af tiden på motorvej vil effekten af at 

sætte hastighedsbegrænseren på 80 km/t i stedet for 90 km/t i prak-

sis være noget mindre end 10 %. Her er regnet med 6 %. 

 

 Enhed Tidspunkt Effekt 

Virkemiddel: hastighedsbe-

grænser på lastbiler indstil-

les på 80 km/t 

   

Investering (1.000 kr. pr. 

lastbil) 

Mio. kr. 2016 50 

Sparet forbrug af diesel i 

Danmark  

liter/år 2016 og 

fremefter 

30 mio. 

 

Krav om intelligent hastighedstilpasning i person- og varebiler 

På baggrund af forsøg med ISA i Nordjylland og Børkop kan det an-

slås, at ISA kan give CO2-reduktioner på ca. 1 % for den enkelte bil. 

Hertil kan formentlig, når en større del af bilparken udstyres med ISA, 

og hastigheden derfor bliver mere jævn, lægges en effekt i samme 

størrelsesorden, således at det samlede potentiale bliver på ca. 2 %. 

 

Det kan antages at merprisen for udstyret er i størrelsesordenen 

1.000 kr. pr. bil, og ISA tænkes indfaset ved at der indføres krav om 

ISA i nye person- og varebiler fra fx 2018. 
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 Enhed Tidspunkt Effekt 

Virkemiddel: ISA    

Investering (1.000 kr. pr. 

person- og varebil) 

Mio. kr. 2016 og 

fremefter 

200 mio/år 

Sparet forbrug af brænd-

stof ved fuld indfasning 

% 2030 2 

Færre trafikdræbte pr. år 

ved fuld indfasning 

% 2030 20 

 

Tillade mere aerodynamiske fronter på lastbiler 

Ved at tillade ”snudebiler” kan lastbilers og vogntogs luftmodstand 

reduceres med ca. 15 %. Dette anslås at ville medføre en reduktion i 

brændstofforbruget på ca. 5 %. 

 

Det antages, at 50 % af de nye lastbiler fra 2017 vil være udstyret 

med aerodynamiske fronter, mens de øvrige 50 % af de nye lastbiler 

fortsat vil være udstyret med konventionelle (forholdsvis lodrette) 

fronter. 

 

Det skønnes ikke at snudebiler vil blive dyrere i indkøb for transport-

virksomhederne end konventionelle lastbiler, dvs. ingen merpris. 

 

 Enhed Tidspunkt Effekt 

Virkemiddel: tillade 

mere aerodynamiske 

fronter på lastbiler 

   

Investering  Mio. kr.  0 (ingen mer-

pris) 

Sparet forbrug af die-

sel i Danmark ved 

fuld indfasning (2,5 

% reduktion af lastbi-

lers dieselforbrug, 2,9 

mio. tons CO2 i 2020 

iflg. COWI-model) 

liter/år 2020 og 

fremefter 

30 mio. 

Reduktion i antal tra-

fikdræbte 

Trafikdræbte/år Indfases fra 

2017 og 

fremefter 

10 % færre 

dræbte og 

tilskadekomne 

ved fuld ind-

fasning, dvs. 

med 50 % 

snudebiler i 

vognparken 

 

3. Reduktion af drivhusgasser 
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CO2-reduktionerne sker kun indenfor ikke-kvotesektoren. 

 

Tabel. Reduktion af drivhusgasser i 2020, 1.000 ton CO2-ækvivalent 

 Reduktion af CO2 uden 

for kvoteområdet 

Hastighedsbegrænsere på lastbiler på 80 

km/t 

150 

Intelligent hastighedstilpasning (1 % effekt, 

kun ¼ af køretøjerne m. ISA i 2020 

20 

Aerodynamiske lastbiler 50 

 

For alle de tre nævnte tiltag gælder, at de vil have effekt også på 

længere sigt frem mod 2035. 

 

4. Effekt på andre målsætninger 

 

Aerodynamiske lastbiler og ISA vil påvirke trafiksikkerheden i positiv 

retning. 

 

Tiltag, der reducerer CO2-udledningen, vil også reducere problemer 

med luftforurening. 


