
Miljøbevidst projektering

EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK?



Indhold

Disclaimer

Som en del af Energihjulsordningen har e|optimo udarbejdet 
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at synliggøre miljømæssige konsekvenser af Europcars ud-
skiftning i vognparken. 
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Prolog

Bilen betragtes ofte som belastende for miljøet, samtidig 
med den er en nødvendighed. Biludlejning bør derfor indgå 
som en naturlig del af en mere miljøvenlig transportpolitik 
som en mulighed for at kombinere offentlig transport med 
billeje i situationer, hvor transportbehovet geografisk eller 
volumenmæssigt er ud over det, som kan klares med kollek-
tiv transport. Billejealternativet gør det også muligt at dæk-
ke det daglige transportbehov med et mindre køretøj samt 
indlejning af større bil i de perioder, hvor der er behov for at 
transportere mere gods eller flere personer end normalt.

Europcar forsøger i forbindelse med indkøb at vælge mindre 

og meget benzinøkonomiske biler, således at billejekunder får 
glæde af et lavt brændstofforbrug ved kørsel, samtidig med at 
miljøbelastningen reduceres. I forbindelse med den teknologi-
ske udvikling af biler med partikelfilter har Europcar Danmark 
øget indkøbet af disse køretøjer, for på den måde at kombinere 
et lavt brændstofforbrug med et mindre CO2 udslip.

Når vi indkøber biler vurderes de enkelte modellers brænd-
stofforbrug i henhold til bilmodellernes såkaldte miljøindeks. 
Formålet med denne vurdering i forbindelse med indkøb og 
udskiftning af flåden er at begrænse miljøbelastningen som 
netop beregnes ud fra bilernes gennemsnitlige forbrug. Alle 

personbiler der kører på diesel er forsynet med dieselpartikel-
filtre. Med hensyn til indkøb af dæk, smøreolie og reservedele 
er formålet at opnå den mindste mulige miljøbelastning fra 
affaldsprodukter fra klargøring og værksteder.

Europcar er dedikeret til målsætningen om, at drive forret-
ning med mindst mulig miljøpåvirkning og derved medvirke til 
opnåelse af politiske målsætninger for fremtidens reducere-
de CO2 udslip.

Poul H. Tvede

Adm. Direktør

Europcar
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Indledning

I forbindelse med overordnede politiske målsætninger om-
kring begrænsning af den vestlige verdens CO2 udslip er det 
Europcars erklærede mål, at efterstræbe en forretningsdrift 
der medfører den mindst mulige miljøpåvirkning. 

Indholdet i den følgende rapport er udarbejdet af det uaf-
hængige analyse- og energirådgivningshus E Optimo. Det er 
rapportens formål, at give en objektiv vurdering af de miljø-
mæssige konsekvenser af de udskiftning i vognparken, som 
Europcar har gennemført i sommeren 2013.

Ud over det rene talmateriale, vil rapporten – i det omfang 
der er muligt – efterstræbe, at give et billede af den afhold-
te investerings miljømæssige konsekvenser. På baggrund af 
dette vil der blive konkluderet på niveauet mellem de faktisk 
opnåede miljøresultater og de erklærede målsætninger.

Rapportens resultater og data vil være fremstillet i en række 
tabeller, infobokse og figurer med tilknyttede forklaringer og 
beskrivelser. De udskiftninger i vognparken der er medtaget i 
denne rapport har for ca. 90 %´s vedkommende fundet sted 

i perioden maj/juni 2013. (De resteredne 10 % af udskiftnin-
gerne har fundet sted i hhv. maj og juli)
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Effektivisering af vognparken?

På et helt overordnet plan er antallet af køretøjer øget 
med 1.054 stk. Denne stigningen udgøres næsten ude-
lukkende af personbiler, som med 2.202 stk. står for 92,56 
% af alle nyanskaffelser. I den samme periode er der ind-
købt 177 nye varevogne.

Der er i løbet af sommeren udfaset 1.325 stk. biler til fordel 
for 2.379 nye. Ud af de 2.379 vogne, som vognparken er 
forøget med er de 1.757 dieseldrevet. I den sammenhæng 
er det værd at nævne, at alle nye dieselbiler der stilles til 
rådighed af Europcar er udstyret med partikelfilter. Det er 
INSTITUT FOR MILJØVURDERINGS vurdering, at anvendel-
se af partikelfiltre vil medføre en klar forbedring af befolk-
ningens sundhedstilstand - en forbedringerne der primært 
vil opleves af ældre og børn med astma, bronkitis og hoste. 

Denne kendsgerning har ingen indflydelse på CO2 udslip-
pet, men er i høj grad medvirkende til en forbedring af den 
generelle luftkvalitet.

Samtidig med den store fokus på implementering af partikel-
filtre er der sket et markant skifte i retning mod anvendelse 
af mere energieffektive biler. Som det fremgår i figur.1, har 
der været en signifikant stigning i antallet af biler i A, A+ og 
A++ kategorierne. Antallet er steget med hhv. 173 stk. A bi-
ler, 721 stk. A+ biler og 132 A++ biler. Samlet set er antallet 
af biler i de 3 kategorier steget med i alt 1.026 stk.

Den øgede investering i A-ratede biler har bevirket, at CO2 
udslip fra de 2.379 biler er gennemsnitligt mindre end det 
for de 1.325 ældre modeller. Som figur.2 viser er det for-

ventede CO2 udslip fra de nye biler 119 g. CO2/km. Til sam-
menligning udledte de nu udfasede modeller 132 g. CO2/
km. Effektivitetsforøgelsen mellem nye og gamle køretøjer 
udgør således 10,9 %.

Havde Europcar ikke bevidst investeret i mere miljørigtige bi-
ler end tidligere, ville et relativt opskrevet CO2 udslip for de 
2.379 biler have udgjort 11.213 ton CO2. Ved at erhverve 
1.026 biler af kategori A eller bedre har man reduceret CO2 
udslippet til 10.114 ton - derved spares miljøet for et CO2 
udslip svarende til 1.099 ton.

På de efterfølgende sider ses 4 figurer, som blot har til for-
mål at bidrage til et mere detaljeret billede af den omhand-
lede udskiftning.

Antal fordelt på Brændstoftype

Gamle Nye Forøgelse (%) Forøgelse (stk.)

Total 1.325 2.379 + 44% + 1.054

BENZIN 559 621 + 10% + 62

DIESEL 766 1.757 + 56% + 991

HYBRID 0 1 + 100% + 1

Tabel.1: Brændstoftype

Antal fordelt på Biltype

Gamle Nye Forøgelse (%) Forøgelse (stk.)

Total 1.325 2.379 + 44% + 1.054

PERSONBIL 1.238 2.202 + 44% + 964

VAREVOGN 87 177 + 51% + 90

Tabel.2: Biltype
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Figur.1: Antal biler fordelt på bil-rating Figur.2: Gamle vs nye biler fordelt på g. CO2/km
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Figur.3: Gennemsnittet af km/l fordelt på bilmodel Figur.4: Gennemsnittet af g. CO2/km fordelt på bilmodel

10 11



Konklusion

Europcars miljøindsats i forbindes med de i denne rapport 
analyserede nyanskaffelser kan bedst illustreres ved, at sæt-
te det reducerede brændstofforbrug i forhold til mere gæng-
se termer.

Havde man ikke valgt – i langt højere grad end tidligere – at 
investere i A, A+ og A++ biler ville det afledte CO2 udslip 
have været 1.099 ton større end det der (alt andet lige) vil 
være resultatet efter udskiftningen. Europcars relative ener-
gibesparelse er svarende til det der beskrives i nedenstående 
punkter:

 ¤ Et elforbrug på 2.448.000 kWh

 ¤ 1.099 ton CO2 pr. år

 ¤ CO2 optag fra 44.509 træer pr. år

 ¤   8.578 produktionstimer fra 1 MW vindmøller 

 ¤ Bortskaffelse af  67.014 stk 25 watt elpære

 ¤  Årligt energiforbrug svarende til 471 parcelhuse

De nyanskaffede bilers udslip af CO2 pr. km. er 119 g. og skal 
ses i lyset af EU Kommissionens forslag om, at nye biler fra 
2020 i gennemsnit højst må udlede 95 gram CO2/km. - samt 
den kendsgerning at en Dansk gennemsnitsbil udleder Ca. 
126 g. CO2/km. Europcar er dermed markant længere i for-
hold til, at opfylde Kommissionens målsætning end det er 
tilfældet for en gennemsnitlige dansk husholdning.

De nyanskaffede biler kører i gennemsnit 22,47 km/l, hvilket 
er Ca. 25 % længere pr. liter brændstof end det der gennem-
snittet for en Dansk indregistreret personbil. Den typiske 
Danske personbil kørte i 2103 ca. 16 km pr liter. 

Det er rapportens konklusion at Europcar i særlig høj grad har 
taget skridt der bakker op omkring både politiske målsætnin-
ger og egne ambitioner om, at drive forretning med mindst 
mulig miljøpåvirkning. 
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Figur.7: Besparelser og afledte effekter
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