
Tiltrædelse af målsætninger i klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik
Senest opdateret: Den 3. juni 2022.

Kommune Nulemissionsbusser (el
eller brint) i alle nye udbud

af bybusser fra

CO2-neutrale eller
nulemissionsbusser

(biogas, biodiesel, el eller
brint) i alle nye udbud af

busser på lokale åbne ruter
(ekskl. skolebusser) fra

CO2-neutrale eller
nulemissionsbusser i alle

nye udbud af
tværkommunale busser fra

At ny-leasing og ny-indkøb
af kommunale personbiler
skal være nulemission fra

At minimum 75 pct. af ny-
leasede og ny-indkøbte
kommunale vejgående

køretøjer skal anvende et
CO2-neutralt drivmiddel
eller være nulemission fra

København 2020 2020 2020 2020 2022

Aarhus 2020 2020 -1 2020 -2

Odense 2021 -3 - 20214 20225

Aalborg 2021 2021 -6 2025 2025

Vejle 2021 -7 -8 -9 -10

Frederiksberg 2020 2020 2020 2021 2023

1 Målsætningen er ikke relevant for Aarhus Kommune.
2 I Aarhus Kommune vil alle kommunale vejgående køretøjer vil være omstillet i 2025.
3 Målsætningen er ikke relevant for Odense Kommune.
4 Med forbehold for, at det er økonomisk realistisk.
5 Med forbehold for, at det er økonomisk realistisk.
6 Målsætningen er ikke relevant for Aalborg Kommune.
7 Vejle Kommune vil hurtigst muligt, dog tidligst med udbud i 2022, kunne leve op til denne målsætning.
8 Vejle Kommune vil hurtigst muligt, dog tidligst med udbud i 2022, kunne leve op til denne målsætning.
9 Vejle Kommune vil udarbejde en plan for denne målsætning senest i 2021.
10 Vejle Kommune vil udarbejde en plan for denne målsætning senest i 2021.



Kommune Nulemissionsbusser (el
eller brint) i alle nye udbud

af bybusser fra

CO2-neutrale eller
nulemissionsbusser

(biogas, biodiesel, el eller
brint) i alle nye udbud af

busser på lokale åbne ruter
(ekskl. skolebusser) fra

CO2-neutrale eller
nulemissionsbusser i alle

nye udbud af
tværkommunale busser fra

At ny-leasing og ny-indkøb
af kommunale personbiler
skal være nulemission fra

At minimum 75 pct. af ny-
leasede og ny-indkøbte
kommunale vejgående

køretøjer skal anvende et
CO2-neutralt drivmiddel
eller være nulemission fra

Holbæk 2020 202011 -12 2025 2025

Esbjerg 2020 2021 2020 202213 -14

Gladsaxe 202015 2020 2020 202016 2022

Helsingør 2021 2021 -17 -18 2030

Fredericia 2020 -19 -20 202521 202522

Roskilde 202023 202024 2020 -25 -26

11 Holbæk Kommune vil fra 2020 omstille den kollektive transport til nulemissionstransportmidler i takt med at ruterne udbydes på ny. Dette gælder ikke kun busdrift, men også på flextur og
plustur og omfatter også eventuel relateret infrastruktur.
12Holbæk Kommune vil i dialog med Movia og de øvrige kommuner i Movias ejerkreds arbejde for at det nuværende mål om fossilfrihed i 2030 indfries før tid.
13 Med forbehold for at det er økonomisk realistisk og teknologisk muligt.
14 Esbjerg Kommune vil udarbejde en plan for denne målsætning senest i 2021.
15 Gladsaxe Kommune udbyder med krav om nulemission. Dog gælder at busser, der skal ændres i forbindelse med letbanens åbning i 2025, og som forudsætter ny kontrakt inden da,
udbydes på korte kontrakter og med krav om fossilfrihed.
16 Med forbehold for, at det er økonomisk realistisk.
17 I forbindelse med udbud vil Helsingør Kommune løbende afklare mulighederne for at indsætte CO2-neutrale eller nulemissionsbusser sammen med nabokommuner.
18 I plan for klima og bæredygtighed vedtaget af Byrådet i december 2019 er der fastsat mål for mindst 50 pct. af kommunens bilpark er baseret på el eller brint i 2030 og ved køb/leasing af
kommunale biler vælges el- eller brintbiler (medmindre merprisen overstiger 20 pct.) efterhånden som bilparken udskiftet.
19 Målsætningen er ikke relevant for Fredericia Kommune.
20 Målsætningen er ikke relevant for Fredericia Kommune.
21 Med forbehold for, at det er økonomisk realistisk.
22 Med forbehold for, at det er økonomisk realistisk.
23 Roskilde Kommune opfyldte allerede denne målsætning i 2019.
24 Roskilde Kommune opfyldte allerede denne målsætning i 2019.
25 Roskilde Kommune vil i 2021 beslutte en plan for denne målsætning
26 Roskilde Kommune vil udarbejde en plan i 2021 for løbende udskiftning af køretøjerne



Kommune Nulemissionsbusser (el
eller brint) i alle nye udbud

af bybusser fra

CO2-neutrale eller
nulemissionsbusser

(biogas, biodiesel, el eller
brint) i alle nye udbud af

busser på lokale åbne ruter
(ekskl. skolebusser) fra

CO2-neutrale eller
nulemissionsbusser i alle

nye udbud af
tværkommunale busser fra

At ny-leasing og ny-indkøb
af kommunale personbiler
skal være nulemission fra

At minimum 75 pct. af ny-
leasede og ny-indkøbte
kommunale vejgående

køretøjer skal anvende et
CO2-neutralt drivmiddel
eller være nulemission fra

Rødovre 202027 202028 202029 -30 -31

Assens -32 2021 2021 -33 -

Faaborg-
Midtfyn

- 2021 2021 - -

Kerteminde - 2021 2021 - -

Langeland - 202134 2021 - -

Middelfart 2021 2021 2021 - -

Nordfyn - 2021 2021 - -

Nyborg 2021 2021 2021 - -

Svendborg 2021 2021 2021 - -

27 Rødovre Kommune opfyldte allerede denne målsætning i 2019.
28 Rødovre Kommune opfyldte allerede denne målsætning i 2019.
29 Rødovre Kommune opfyldte allerede denne målsætning i 2019.
30 Rødovre Kommune vil udarbejde en plan i 2021 for denne målsætning.
31 Rødovre Kommune vil udarbejde en plan i 2021 for denne målsætning.
32 Målsætningen for bybusser er kun relevante for tre af otte kommuner på Fyn (Odense ekskl.)
33 Kommunerne på Fyn (Odense ekskl.) har i første ombæring udelukkende tiltrådt målsætningerne fsva. busserne.
34 Muligvis fra 2024. Endelig afklaring finder sted ultimo februar 2021.



Kommune Nulemissionsbusser (el
eller brint) i alle nye udbud

af bybusser fra

CO2-neutrale eller
nulemissionsbusser

(biogas, biodiesel, el eller
brint) i alle nye udbud af

busser på lokale åbne ruter
(ekskl. skolebusser) fra

CO2-neutrale eller
nulemissionsbusser i alle

nye udbud af
tværkommunale busser fra

At ny-leasing og ny-indkøb
af kommunale personbiler
skal være nulemission fra

At minimum 75 pct. af ny-
leasede og ny-indkøbte
kommunale vejgående

køretøjer skal anvende et
CO2-neutralt drivmiddel
eller være nulemission fra

Fredensborg -35 2021 2021 202136 -37

Ballerup 2020 2020 2020 -38 -39

Albertslund -40 202141 202142 203043 202544

Herning 2021 202345 2021 -46 -47

Vallensbæk -48 -49 2021 2021 202650

35 Målsætningen er ikke relevant for Fredensborg Kommune.
36 Med forbehold for en maxpris på 20 pct. Undtagelse kan forekomme ved dokumentation for rækkevidde vanskeligheder. Målet gælder også for indkøb af brugte biler.
37 Fredensborg Kommune vil senest i 2021 igangsætte en undersøgelse om, hvordan og hvornår målet kan nås.
38 Ballerup Kommune vil udarbejde en plan senest i 2022 for denne målsætning.
39 Ballerup Kommune vil udarbejde en plan senest i 2022 for denne målsætning.
40 Ikke relevant for Albertslund Kommune.
41 Albertslund Kommune opfyldte allerede denne målsætning i 2020.
42 Albertslund Kommune opfyldte allerede denne målsætning i 2020.
43 I 2030 er alle kommunale personbiler og varebiler eldrevne, alle renovationsvogne CO2-neutralt og alt større maskinel udskiftet til el. Desuden stilles der krav til alle kontrakter om levering
med miljø- og klimavenligt drivmiddel, hvor markedet vurderes modent.
44 I 2025 er alle kommunale personbiler og 75 pct. af de kommunale varebiler eldrevne.
45 Med forbehold for, at det er økonomisk og teknisk muligt.
46 Herning Kommune vil udarbejde en plan for denne målsætning senest i 2021.
47 Herning Kommune vil udarbejde en plan for denne målsætning senest i 2021.
48 Målsætningen er ikke relevant for Vallensbæk Kommune
49 Målsætningen er ikke relevant for Vallensbæk Kommune.
50 Minimum 75 pct. af de kommunale vejgående køretøjer vil være Co2-neutrale eller nulemission fra 2026, med forbehold for at det er økonomisk og teknologisk realistisk.



Kommune Nulemissionsbusser (el
eller brint) i alle nye udbud

af bybusser fra

CO2-neutrale eller
nulemissionsbusser

(biogas, biodiesel, el eller
brint) i alle nye udbud af

busser på lokale åbne ruter
(ekskl. skolebusser) fra

CO2-neutrale eller
nulemissionsbusser i alle

nye udbud af
tværkommunale busser fra

At ny-leasing og ny-indkøb
af kommunale personbiler
skal være nulemission fra

At minimum 75 pct. af ny-
leasede og ny-indkøbte
kommunale vejgående

køretøjer skal anvende et
CO2-neutralt drivmiddel
eller være nulemission fra

Hillerød 202151 202152 202153 202154 202155

Næstved 2021 2021 202156 202257 -58

Gentofte -59 -60 2021 202161 202562

51 Med forbehold for, at det er økonomisk realistisk. Byrådet har truffet en principiel beslutning om emissionsfri busdrift, når trafikselskabet på ny sender busser i udbud.
52 Med forbehold for, at det er økonomisk realistisk. Byrådet har truffet en principiel beslutning om emissionsfri busdrift, når trafikselskabet på ny sender busser i udbud.
53 Med forbehold for, at det er økonomisk realistisk. Byrådet har truffet en principiel beslutning om emissionsfri busdrift, når trafikselskabet på ny sender busser i udbud.
54 Med forbehold for, at det er økonomisk realistisk.
55 Med forbehold for, at det er økonomisk realistisk.
56 Med forbehold for, at det er økonomisk og teknisk muligt.
57 Med forbehold for, at det er økonomisk og teknisk muligt.
58 Næstved Kommune vil udarbejde en plan senest i 2022 for denne målsætning.
59 Gentofte Kommune har kun tværkommunale busser.
60 Gentofte Kommune har kun tværkommunale busser.
61 Sker løbende med inddragelse af økonomisk vurdering.
62 Sker løbende ud fra en konkret vurdering af markedet.


