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Resumé 
 

Denne undersøgelse fremhæver de økonomiske aspekter af bæredygtig mobilitet 
gennem analyse af 10 pakker af økoinnovationer, dvs. instrumenter, der positivt 
fremmer den miljømæssige dimension af transport/mobilitet, og dermed gør 
sidstnævnte mere bæredygtig. De omfatter instrumenter af forskellige typer 
(f.eks. lovgivningsmæssige og organisatoriske) og på tværs af forskellige 
metoder, og de beskrives og analyseres inden for en analytisk ramme, der 
præsenterer deres økonomiske indvirkning såvel som deres indvirkning på 
transport, miljø og markedssvigt. Resultaterne af gennemgangen af litteraturen 
underbygges af en onlinerundspørge blandt aktører, politiske beslutningstagere 
og eksperter. 
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SAMMENDRAG 
 

Mål 

Hovedmålet med denne undersøgelse er at beskrive, analysere og – hvor det er muligt – 
give en kvantitativ oversigt over de økonomiske indvirkninger af en række økoinnovationer, 
der har relevans for bæredygtig mobilitet. En liste over 10 sådanne økoinnovationer, der er 
baseret på en fornuftig metodisk tilgang, empirisk dokumentation og resultaterne af 
eksisterende undersøgelser, blev foreslået til Europa-Parlamentet. Listen omfatter en 
intermodal vifte af økoinnovationer og dækker såvel fragt- som passagertransport. På 
baggrund af denne undersøgelses resultater vil der blive givet anbefalinger og råd til 
politiske beslutningstagere. 
 
Baggrund 

EU justerer i øjeblikket sin politiske ramme. Lissabondagsordenen fra 2000 er blevet gjort 
overflødig af den såkaldte Europa 2020-strategi fra 2010. Denne strategi følger en mere 
afbalanceret tilgang med de tre dimensioner for bæredygtighed (økonomisk, økologisk og 
social) blandt de tre primære prioriteter: 
 

 Intelligent vækst (økonomisk og økologisk) 

 Bæredygtig vækst (økologisk og økonomisk) 

 Inklusiv vækst (social). 

 
Transportpolitikken i EU i løbet af det kommende årti vil blive formet af den nye hvidbog 
om transport "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem", der blev udgivet af Europa-
Kommissionen i marts 2011. I hvidbogen beskrives en vision for det fremtidige 
bæredygtige transportsystem og vigtige elementer heri, og den omfatter en lang liste over 
131 initiativer, der bør gennemføres i det/de kommende årti(er). 
 
Det vigtigste mål med hvidbogen for transport er at reducere drivhusgasemissionerne fra 
transport med mindst 60 % inden 2050 sammenlignet med 1990, samtidig med at der 
opretholdes et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem. Ved at opfylde 
dette mål ville transportsektoren støtte den europæisk målsætning om at reducere 
drivhusgasemissionerne for den samlede økonomi med 80 til 95 % inden 2050 
sammenlignet med 1990. 
 
Da hvidbogen blev udgivet, stod EU stadig over for konsekvenserne af den økonomiske og 
finansielle krise i 2008/2009. Dette gør det endnu vigtigere at overveje den økonomiske 
virkning af politikker til fremme af bæredygtig mobilitet, idet sådanne politikker ideelt også 
ville støtte genopretningen efter den økonomiske krise, selv om krisen i første omgang 
synes at være en konsekvens af strukturelle fejl i de økonomiske og finansielle systemer og 
ikke i mobilitets-/logistiksektoren. 
 
Når man ser på de økonomiske virkninger, skal der tages højde for, at økonomiske analyser 
i transportsektoren som regel fokuserer på to tilgange: 1) Hvis ny transportinfrastruktur 
eller generelle politikker som f.eks. vejafgifter skal vurderes, udføres der en cost-benefit-
analyse, der gør brug af en transportnetværksmodel og som regel genererer de kraftigste 
virkninger ud fra et brugerperspektiv, f.eks. tidsbesparelser eller prisændringer på grund af 
afgifter eller skatter betalt af transportbrugerne (den individuelle bruger og industrien). 2) I 
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de senere år har en alternativ tilgang fået betydning på grund af det voksende behov for 
vurdering af virkningerne af nye transportteknologier, der f.eks. anvendes til at reducere 
drivhusgasemissionerne. Ved denne tilgang fokuseres der på de totale udgifter ved 
ejerskab (TCO) ved at eje og bruge et køretøj, og balancen mellem øgede 
investeringsomkostninger og reducerede energiudgifter vurderes normalt ud fra et 
brugerperspektiv (f.eks. som følge af de mere effektive teknologier, der anvendes for at 
spare energi). Brugerperspektivet kan dog overse vigtige indirekte effekter, der er 
relevante for andre aktører og niveauer end transportbrugerne, f.eks. makroøkonomien, 
fordelingen af følgevirkninger på tværs af sociale grupper eller regioner og global 
konkurrenceevne. 
 
Når de økonomiske aspekter af økoinnovationer undersøges i denne undersøgelse, viser det 
sig derfor, at et fokusområde for analysen er at udfordre den grundlæggende antagelse, at 
brugerperspektivet er det rigtige og omfattende grundlag for politikudformning i forbindelse 
med bæredygtig mobilitet. Et andet fokusområde er at analysere, hvorvidt økoinnovation 
kan bidrage til at afhjælpe markedssvigt, og hvilke af disse svigt der kan afhjælpes af en 
specifik økoinnovation. 
 
Metode 

Undersøgelsen bygger på konceptet økoinnovationer til udvælgelse af potentielle 
foranstaltninger til fremme af bæredygtig mobilitet til analyse. Sådanne økoinnovationer 
bør reducere miljøpåvirkninger fra transport, men det er ikke nødvendigvis deres 
hovedformål. På baggrund af denne forståelse af økoinnovationer blev følgende metodetrin 
udført, som det også afspejles i de forskellige kapitler: 

 For det første beskrives i kapitel 1 den politiske baggrund, og i kapitel 2 forklares 
vigtig terminologi (f.eks. bæredygtig mobilitet, økoinnovationer), og der gives et 
generelt overblik over årsagerne til markedssvigt, som kan afhjælpes af 
økoinnovationer. 

 For det andet vurderes forskellige økoinnovationer på baggrund af en samling af 
transportanalyser og undersøgelser af transportpolitik, og de 10 vigtigste 
økoinnovationer analyseres detaljeret i kapitel 3. Disse omfatter: 

 udarbejdelse af en fælles analytisk ramme, der omfatter en beskrivelse af 
økoinnovationerne og indvirkningerne på transport, miljøet, det pågældende 
markedssvigt, økonomien og om relevant også en bestemt økoinnovations 
specifikke virkninger 

 vurdering af de 10 økoinnovationer efter samme principper som den analytiske 
ramme. 

 For det tredje blev der gennemført en onlinerundspørge, der skulle bekræfte eller 
afvise udvælgelsen af de vigtigste økoinnovationer. Rundspørgen omfattede 
videnskabsfolk samt interessenter i transportsektoren, inklusive transportbrugere og 
politiske beslutningstagere. Vigtige punkter fra onlinerundspørgen kan ses i kapitel 
3, mens de samlede resultater kan ses i bilag III. 

Analyse og resultater 

Tabel 1 viser de 10 vigtigste økoinnovationer, der er analyseret i undersøgelsen. De er 
nummeret fortløbende fra M1 til M10. De omfatter en blanding af generelle og bymæssige 
foranstaltninger og langdistanceforanstaltninger samt alle metoder, inklusive 
ikkemotoriserede metoder. Både passager- og fragttransport behandles, og der er anvendt 
en række instrumenter for at implementere økoinnovationerne. 
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Disse økoinnovationer kan enten implementeres direkte med et relevant instrument eller 
indirekte ved at oprette rammevilkår, der fremmer udbredelsen på markedet af en specifik 
økoinnovation. I de fleste tilfælde skal der anvendes en strategi med flere instrumenter 
bestående af instrumenter såsom skatter og afgifter, certificeringssystemer, lovgivning og 
standardisering, information, mærkning, markedsføring, fremme af ny teknologi og 
planlægning og finansiering af infrastruktur. 
 
Tabel 1:  10 vigtige økoinnovationer til fremme af bæredygtig mobilitet 

Nr. Område Fokus Metode 
Foranstaltning til fremme af 

bæredygtig mobilitet 
Instrumenter 

M1 P + F Generel Vej Standarder for CO2-effektivitet 
for motorkøretøjer (dvs. biler, 
lette lastbiler og tunge lastbiler) og 
ledsagende pakke 

Standarder, 
skat og gebyr, 
information 

M2 P + F Generel Alle, vej Internalisering af eksterne 
omkostninger via (vej-
)brugerafgifter – omstrukturering af 
transportskatter 

Skat og gebyr, 
certifikater 

M3 P + F Generel Alle CO2-neutrale brændstoffer: e-
mobilitet for motorkøretøjer (dvs. 
inkluderer hybridbiler, elbiler 
udelukkende med batteri, og 
køretøjer med 
brintbrændselsceller), 
biobrændstof/biomasse/biogas 
særlig for luft 

Teknologi, 
lovgivning 

M4 P + F Generel Vej, tog Fremme af uddannelse af førere, 
logistikundervisning og -
uddannelse og justerede 
driftskontrolsystemer 

Information 

M5 P By Vej, OT, 
IMT 

Nye multimodale, barrierefrie 
bymobilitetskoncepter, der 
skaber den "femte metode", 
intermodal og interoperabel e-
billettering 

Standarder, 
teknologi, 
markedsføring, 
planlægning 

M6 P By IMT Visionær planlægning for 
fodgængere og cyklister i 
visionære byer – pilotprojekter for 
CO2-fri mobilitet i byer 

Planlægning, 
information 

M7 P Langdistance Tog Rygrad af 
højhastighedstognetværk, 
inklusive forbindelse til regionale 
netværk 

Planlægning og 
finansiering, 
skat og afgift 
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M8 F Langdistance Alle Kooperativ logistik– optimering 
af logistik i virksomhedsnetværk 

Information, 
teknologi 

M9 F Generel Vej, 
tog, 
skib 

Fragtintermodalitet af skib-tog-
vej, barrierefri, webbaseret 
multimodal markedsføring, 
integrerede trimodale 
transportkæder og eliminering af 
flaskehalse 

Planlægning, 
information, 
teknologi 

M10 F Langdistance Skib Ren søfart – operationelle og 
tekniske foranstaltninger 

Lovgivning, 
teknologi 

P = passagertransport, F = fragttransport, OT = offentlig transport, IMT = ikkemotoriseret transport 
 

Kilde: Egen samling 
 
Økoinnovationers indvirkning på transport kan omfatte undgået transport, flyttet transport 
og forbedret transport. Undgået transport betyder enten, at rejser helt undgås, eller at en 
rejses distance reduceres ved valg af en anden destination. Flyttet transport betyder, at der 
vælges en mere miljøvenlig transportform, og forbedret transport henviser til 
foranstaltninger, der forbedrer transporteffektiviteten, f.eks. ved at øge et køretøjs 
lastfaktor. I visse tilfælde, f.eks. når omkostningsvirkninger ved TCO udligner hinanden, 
har en økoinnovation muligvis slet ikke nogen transportindvirkning. 
 
Miljøpåvirkningen af økoinnovationer inden for transport falder som minimum ind under én 
af de følgende syv kategorier: Klimakonsekvenser af udledning af drivhusgasser, 
luftforurening, støj, energi- og materialeressourcebehov (indvirkninger opstrøms og 
nedstrøms), ulykker, konsekvenser for natur og landskab samt bymæssig opdeling. 
Normalt vil en økoinnovation håndtere mere end én af disse miljøpåvirkninger på samme 
tid. 
 
De økonomiske virkninger af bæredygtig mobilitet kan analyseres og måles fra seks 
forskellige perspektiver: Bruger (individuel bruger og industri), sektor, makroøkonomi, 
samfund, fordeling, myndighed og stat. Vurderingsmetoder er lige som deres resultater 
forskellige for de forskellige perspektiver. 
 
Interessenter fra transportindustrien og forbrugerorganisationer har tendens til at fokusere 
på brugerens omkostninger, når de diskuterer transportpolitik. Det sædvanlige argument 
er, at reducerede omkostninger er positive for økonomien, da de reducerer 
produktionsomkostninger og øger konkurrenceevnen eller reducerer transportudgifter og 
giver plads til andre former for forbrug. Hvis man ser på den anden side af sagen og gør 
brug af den samme simple økonomiske tilgang, vil reducerede omkostninger øge 
efterspørgslen efter transport, hvilket så vil øge den negative miljøpåvirkning ved transport 
og muligvis, afhængigt af området, også føre til større knaphed på infrastruktur og dermed 
trafikpropper. Hvis man tager højde for bæredygtighed, når man foretager politiske valg, 
vil man afvige fra et endimensionelt vurderingsmål (f.eks. det traditionelle fokus på 
reduktion af omkostninger for brugeren) og få flere dimensioner med i billedet. 
 
Et lignende forbehold gælder for velfærdsperspektivet, der bygger på konventionelle cost-
benefit-analyser for transport og i det store hele genererer fordele ud fra besparelser i 
rejsetid. I denne tilgang skal der også tages højde for indvirkning på økonomisk vækst, 
fordeling og offentlige budgetter som yderligere aspekter ved bæredygtig mobilitet. Dette 
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standpunkt er også for ganske nylig blevet støttet af Det Internationale Transportforum 
(ITF), der understregede, at vurderingsteknikkerne for transportinvesteringer trænger til 
fornyelse med mere vægt på vækst og beskæftigelse end i de sædvanlige teknikker til cost-
benefit-analyse og analyser baseret på flere kriterier (ITF 2011b, s. 8). 
 
Nogle få tal bør illustrere de økonomiske virkninger af bæredygtig mobilitet fra forskellige 
perspektiver. Hvis man tager brugernes perspektiv og antagelser af omkostninger til CO2-
reduktion for forskellige foranstaltninger, opnår man en bred vifte af resultater: Hvis CO2-
emissionstandarderne for nye biler sættes til 130 gCO2/km i 2012, opnår man en 
reduktionsfordel på 100 euro/t CO2 for tyske bilejere mellem 2008 og 2020. I kontrast 
hertil ville besparelsen i forbindelse med reduktionsomkostninger for biobrændstoffer i 
2020 være mellem 132 og 322 euro/t CO2. For søfart anslås det, at 28 % af CO2–
udledningen her kan spares ved langsom sejlads ved en reduktionsomkostning på 0 euro/t 
CO2. Det skal understreges, at de præcise tal påvirkes kraftigt af flere parametre, såsom 
forventede oliepriser, den valgte diskonto og virkningerne af teknologilæring. 
 
Resultater, der er relateret til velfærdsperspektivet, kan rapporteres for virkningerne af 
investeringer i fodgænger- og cyklistforanstaltninger, for hvilke der vurderes et cost-
benefit-forhold på mellem ca. 3 og 14 og i ekstraordinære tilfælde helt op til 30, hvis den 
fulde virkning (f.eks. forbedret sundhed) inkluderes. Hvis man vælger det 
makroøkonomiske perspektiv og igen ser på fastsættelse af CO2-emissionsstandarder for 
biler i Tyskland, vil vi se, at BNP kan øges med 30 mia. euro i 2020, samtidig med at 
forbrugerne ville bruge 79 mia. euro mindre på fossile brændstoffer i løbet af 12 år. En 
betragtelig del af disse besparelser ville dog være reducerede brændstofafgifter, hvilket 
potentielt kan føre til alvorlige konsekvenser for statens indtægter. 
 
Indstillinger 

Vores analyse af økoinnovationer viser, at en strategi med flere instrumenter er nødvendig 
for at fremme bæredygtig mobilitet og opnå positive økonomiske virkninger. De tre 
vigtigste økoinnovationer er ifølge vores egen analyse og besvarelserne på 
onlinerundspørgen fastsættelse af CO2-effektivitetsstandarder for køretøjer, internalisering 
af eksterne omkostninger og indførelse af CO2-neutrale brændstoffer i transportsektoren. I 
det sidstnævnte tilfælde foreslås e-mobilitet for vejtransportsektoren, mens biobrændstof 
synes at være særlig relevant for lufttransport. Disse tre økoinnovationer deler den 
egenskab, at de kan implementeres direkte gennem politisk beslutning, dvs. udarbejdelse 
af standarder og fastsættelse af skatteniveauer eller kvoter for brug af biobrændstof, særlig 
for lufttransport, og sidstnævnte ledsages af særlige F&U-programmer. 
 
Denne pakke af politikker skaber synergi mellem de individuelle politikker og vil reducere 
den lokale og globale miljøpåvirkning af europæisk transport. Det vil sætte skub i 
teknologiske fremskridt inden for køretøjer, motorer og brændstofteknologi og vil øge 
energisikkerheden. Alt dette bør være med til at øge Europas konkurrenceevne. 
 
En mere radikal, men også vigtig pakke af politikker består af udvikling af nye 
bymobilitetskoncepter, den "femte metode", og at få flere til at gå og cykle i visionære 
byer. Begge har fokus på byområder og tager fat i adfærdsmæssig ændring. Disse 
økoinnovationer kræver også udvikling af nye teknologier, f.eks. små elektriske bybiler eller 
forenede og standardiserede integrerede systemer til information, reservation, anvendelse 
og betaling af den femte metode. Her spiller EU en vigtig rolle i forbindelse med 
standardisering af det integrerede system, så det kan bruges i hele Europa frem for at 
være en fragmenteret teknisk løsning, der er forskellig fra region til region. 
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Listen over vigtige økoinnovationer indeholder også en anden type økoinnovation, hvis 
implementering kraftigt afhænger af tilpasning af processer i industrien. Eksempler 
omfatter miljøvenlig kørsel og driftskontrolsystemer, kooperativ logistik og trimodal 
fragtintermodalitet. Direkte politisk implementering synes ikke at være mulig for denne 
type økoinnovation. I stedet vil politiske beslutningstagere skulle etablere 
rammebetingelser, der giver mulighed for nye former for samarbejde, så speditørerne og 
transportindustrien kan samarbejde om at overvinde barrierer og øge samarbejdet i 
modsætning til konkurrence og monopolisering. 
 
De økonomiske aspekter af bæredygtig mobilitet kan vurderes ud fra seks forskellige 
perspektiver: Bruger, sektor, makroøkonomi, samfund, fordeling, myndighed og stat. 
Vurderingsresultater kan være forskellige alt efter det valgte perspektiv. Vurderinger 
baseret på brugerens perspektiv dominerer normalt debatten og beslutningstagningen. En 
årsag hertil er mangel på undersøgelser på transportområdet, der tager højde for 
makroøkonomiske og fordelingsmæssige perspektiver for at opnå det samlede billede af de 
økonomiske virkninger. Eksempler på sådanne undersøgelser findes på det klimapolitiske 
område, der styrker konceptet om en ny grøn reform. Lignende undersøgelser om indirekte 
virkninger og systemiske indvirkninger af innovationer bør udføres på det transportpolitiske 
område. 
 
Sammenfattende er de økonomiske aspekter ved bæredygtig mobilitet uden tvivl relevante, 
når man foretager politiske valg. Korrekt vurdering af de indirekte og langsigtede 
virkninger af transportmæssige økoinnovationer bør vise, at de langsigtede fordele i de 
fleste tilfælde opvejer de potentielle tab på kort sigt. Derfor er det beslutningstagernes rolle 
at skabe de rette incitamenter for at overvinde de kortsigtede tab, hvis der er nogen, og få 
udbytte af de langsigtede fordele. 
 


