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Forsøgspuljen til energieffektive transportløsninger

I transportaftalen "En grøn transportpolitik" fra 2009 blev der afsat 200 millioner
kroner til forsøgsprojekter, som afprøver mulighederne for at skabe mere energieffektive transportløsninger. Puljen støtter mange forskellige typer projekter, hvis
fælles mål er en reduktion af CO2 fra transporten.
I fjerde og sidste ansøgningsrunde er der blevet uddelt 48,3 mio. kr. fra puljen.
Der er blevet tildelt 30,3 mio. kr. til projekter, der fokuserer på alternative drivmidler til benzin og diesel. Disse projekter belyser således potentialet ved at benytte drivmidler som gas og el.
Parterne bag aftalen blev i foråret 2013 enige om at sætte yderligere fokus på gas som drivmiddel og reservere minimum 7 millioner kroner af
de resterende midler fra 3. ansøgningsrunde til gasprojekter i denne
runde. Der er givet 14,7 mio. kr. til fire projekter, der anvender gas som
drivmiddel





To af projekterne er demonstrationsprojekter og i projekterne
arbejdes der henholdsvis med gasbusser i Odense og med handicapbusser samt varevogne i Skive .
Et projekt analyserer mulighederne for omlægning til gas i
transportsektoren.
Et projekt er en videreførelse af et godsdistributionsprojekt,
som fik tilskud i en tidligere runde, og det er en væsentlig del
af projektet at distributionen skal ske med gaslastbiler.

Der er blevet tildelt 15,6 mio. kr. til i alt seks projekter, der arbejder
med el-køretøjer





I fire af projekterne afprøves elkøretøjer til forskellige erhvervsmæssige formål, herunder til kurérkørsel, el-taxikørsel,
elbiler i håndværksvirksomheder og el-busser i København.
I et projekt skal elbilers potentiale som delebil på hospitaler
afprøves .
Et projekt skal udvikle en database over tilgængelige elbilsladestandere.

Der er blevet tildelt i alt 7,9 mio. kr. til fem adfærds - og mobilitetsprojekter, som skal flytte mennesker fra deres private bil og over i kollektiv
trafik eller op på cyklen, samt introducere dem til mere energieffektive
kørselsvaner






Et projekt skal fokusere på mobilitetsplanlægningsprojekt.
Et projekt skal via kampagner anspore målgrupper til at bruge
flere forskellige slags transportformer.
Et projekt skal anspore til grønnere transportadfærd via undervisning, kampagner og læringsmateriale.
Et projekt skal kombinere delebiler og kollektiv trafik ved blandt
andet at opstille delebiler langs buslinjer.
Et projekt skal udarbejde el-cykelkampagner for udvalgte målgrupper.

Puljen har tildelt 6,5 mio. kr. til tre godslogistikprojekter, som har som
mål at effektivisere godstransporten




Et projekt vil effektivisere transport af byggematerialer mv. til
og fra byggepladser.
I et projekt udvikles der nye værktøjer og informationsmaterialer om transport og miljø .
Et projekt vil udvikle distributionsløsninger, der vil øge fyldningsgraden på lastbiler og reducere tomkørsel.

Der er blevet tildelt 3,6 mio. kr. til t0 teknologiske projekter, som skal
CO2-effektivisere køretøjer og således mindske brændstofforbruget i
transporten




Et projekt skal udvikle et nyt mekanisk system, der gør lastning
af gods fra lastbil til tog mindre tidskrævende og mere økonomisk rentabel.
Et projekt skal videreudvikle en automatisk CO2-besparende rullepresenning til lastvogne.

Side 2/2

