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Juni 2022 

Status tema #1 – Kommunens egne køretøjer 

 

Status på indsatsområder: 

 Den kommunale bilpark 
o Status: Frederiksberg Kommune har ifølge forsikringsoversigten 161 køretøjer (Personbiler, Varebiler 

og lastbiler). Heraf er 49 elkøretøjer. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen af disse der benytter 
øvrige alternative drivmidler. Ifølge målsætningen, skal 75% af de kommunale køretøjer benytte 
grønne drivmidler i 2023 og halvdelen af disse, svarende til 37,5% skal benytte el. De nuværende 49 
elkøretøjer giver en andel på 30% elkøretøjer.  

o Vurdering af mulighed for indfrielse af målet i 2023: Det vurderes muligt at nå delmålet om 37,5% 
elkøretøjer i 2023 bl.a. ved den igangværende omstilling af renovationskøretøjer og via fokus på fleet 
management. Målet om 75% grønne drivmidler vurderes som udgangspunkt svært at nå uden yderli-
gere indsatser - f.eks. anvendelse af biodiesel (HVO), der som udgangspunkt kan fungere som et 
overgangsdrivmiddel. Der er dog relativt få erfaringer med anvendelse af drivmidlet i driften, ligesom 
drivmidlet er væsentligt dyrere end andre drivmidler. Derfor vil forvaltningen undersøge muligheden 
for anvendelse af biodiesel (HVO), herunder fordele og ulemper ved drivmidlet, og udvalget vil inden 
udgangen af 2022 få forelagt status samt mulighederne for anvendelse af drivmidlet på Frederiksberg. 

Status på tiltag: 

 Indføre central flådestyring, som sikrer overblik over kommunens køretøjer og deres brug 
o Status: I Budget 2019 blev det besluttet at igangsætte flådestyring. Indsatsen blev først opstartet i 

2021 og fortsætter i 2022, hvor der udarbejdes et oplæg til implementeringsplan. 
 Sikre intern koordinering og opretholdelse af viden om muligheder for omstilling til el eller andre grønne 

drivmidler 
o Status: Indsatsen begrænser sig til at deltage i erfaringsudveksling med andre kommuner, deltagelse 

i elbilsnetværk og på messe i Øksnehallen. 



 Indkøbe køretøjer i den prioriterede rækkefølge: el, brint, plug-in hybrid, og hvis ikke andet er muligt 
benzin før diesel 

o Status: Det er indtrykket at rækkefølgen overordnet følges, men der er ikke udført centrale tiltag ift. at 
sikre at det efterfølges. Det forventes at en kommende implementeringsplan vil sikre at den priorite-
rede rækkefølge efterleves.  

 100 % af kommunens personbiler og mindre varebiler er eldrevne inden 2023 
o Status: Der er fortsat 8 personbiler (optil 7 sæder) og mindre varebiler (under 2500 kg) blandt de 

kommunale køretøjer, som ikke på nuværende tidspunkt er eldrevne.  
 100 % af kommunale renovationskøretøjer er eldrevne i 2023 

o Status: Pr. maj 2022 er 17 af kommunens komprimatorbiler, som anvendes i renovationen eldrevne, 
og inden sommeren 2022 vil flåden bestå af 20 eldrevne renovationsbiler. Omstilling af den resterende 
del af flåden af komprimatorbiler er planlagt og finansieret, og forventes delvist implementeret med 
udgangen af 2023. På grund af ny lovgivning på affaldsområdet, har der været behov for at beholde 
flere komprimatorbiler i flåden, hvorfor fire mindre komprimatorbiler på diesel fortsat vil indgå efter 
2023. Samarbejde om udvikling er igangsat, med forhåbning om at markedet kan levere i 2024. Her-
efter vil hele flåden af komprimatorbiler være eldrevne.   

 Teste el- og plug-in hybrid løsninger i tungere køretøjer samt i vej- og parkmateriel 
o Status: Udviklingen på markedet følges tæt, og nye løsninger testes og vurderes løbende. Der er 

fortsat nogle tungere køretøjstyper, som der ikke på nuværende tidspunkt findes et brugbart elektrisk 
alternativ til, men der er en forventning om, at markedet vil udvikle sig de kommende år, og at der vil 
komme et bæredygtigt alternativ til de fleste køretøjer på sigt. 

 Alle dieselkøretøjer tanker bæredygtigt alternativt brændstof på materielgården fra 2020, og indtil de 
kan omstilles til el 

o Status: På nuværende tidspunkt tankes der ikke bæredygtigt alternativt brændstof på FGV’s område. 
Tankning af HVO, som vil kunne erstatte diesel på dieselkøretøjerne, vil kræve en gennemgang af alle 
køretøjerne. Dertil er der ikke planlagt finansiering. Det vurderes fra FGV’s side, at der ikke er kapa-
citet på Skellet til, at alle kommunens køretøjer tanker på Skellet. Dertil kan HVO medvirke til forkortet 
levetid af køretøjerne, ligesom drivmidlet kan skabe øgede udfordringer ift. driften.   

  



Status tema #2 - udbudt kørsel 

 

Status på indsatsområder: 

 Udbud af befordring 
o Status: Kommunens kontrakter vedr. kørsel af borgere til pasningstilbud (herunder skovbørnehaver), 

dagaktiviteter for børn og unge, genoptræning m.v., der i praksis udføres med minibusser og ”turist-
busser” (køretøj af klasse 3 – bus, som kun er udstyret med siddepladser), blev udbudt i 2. halvår 
2021 med kontraktstart 1. januar 2022. Kommunen har ved kontraktindgåelsen sikret sig, at 30 pct. af 
kørslen med turistbusser sker med fossilfrie drivmidler (biodiesel/HVO eller el), og dette område, der 
udgør langt hovedparten af udledningen af CO2 på de udbudte befordringsaftaler, lever således op til 
målsætningen i elbilstrategien. Sagen har været behandlet på kommunalbestyrelsens møde d. 6. de-
cember 2021 (sag nr. 429 – lukket punkt). Markedsdialogen forud for udbuddet afdækkede, at marke-
det for køretøjer til at løfte de udbudte opgaver stadig er teknologisk umodent i forhold til kørsel på el, 
hvorfor der ikke blev stillet krav herom. Derimod blev det afdækket, at kørslen kunne ske ved anven-
delse af biodiesel (HVO). Logistisk set er dette bedst understøttet hos de større busselskaber, der ofte 
har egne tankanlæg, hvorfor der på kørsel med turistbusser, som option, blev indhentet pris på, at 
kørslen gennemføres med enten 30 eller 50 pct. fossilfrie drivmidler (el eller HVO). Kommunen har 
mulighed for i løbet af 2022 at tilvælge, at 50 pct. af kørslen med turistbusser sker med fossilfrie driv-
midler, idet dette vil sikre opfyldelse af målsætningen om 30 pct. grønne drivmidler i forbindelse med 
udbuddet af befordring, da de 50 pct. vil kompensere for de befordringsopgaverne udført med minibus, 
hvor det ikke vurderedes hensigtsmæssigt at efterspørge fossilfrie drivmidler.  

o Vurdering af mulighed for indfrielse af målet i 2023: På baggrund af de valgte optioner i det gennem-
førte udbud, kan det konstateres at målet indfries for turistbusser, mens det ikke indfries for minibus-
kørsel i 2023. 

 Kørsel i udbud af varer og tjenesteydelser 
o Status: Grønne krav til transport indgår i overvejelserne før nye aftaler udbydes ligesom mulighederne 

for grønne drivmidler afdækkes med de relevante markedsaktører i markedsdialog forud for udbud. I 
seneste udbud af kommunens rottebekæmpelse er kørslen i denne forbindelse blevet 100 pct. eldre-
vet. 

o Vurdering af mulighed for indfrielse af målet i 2023: Muligheden for at efterspørge el eller andre grønne 
drivmidler i forbindelse med kørsel i udbud af varer og tjenesteydelser afdækkes – understøttet af 
udbudsguides – i markedsdialoger forud for kommunens udbud, og målet anses således for indfriet. 

 



Status på tiltag: 

 Prioritere el eller andre grønne drivmidler i udbud af befordring, herunder taxakørsel 
o Status: Taxakørsel forventes udbudt i 2023, hvor der påregnes stillet ambitiøse krav til, at kørslen 

primært udføres med eldrevne køretøjer. Markedsdialog forud for udbuddet vil afdække, om der kan 
stilles krav om 100 pct. emissionsfri kørsel. 

 Benytte udbudsguides og evt. alternative udbudsprocesser til at efterspørge el eller andre grønne driv-
midler i alle udbud 

o Status: Udbudsguides benyttes til at sikre, at overvejelser om krav til drivmidler ved transport indgår i 
forberedelsen af kommunes udbud. 

 Udvikle og understøtte fælles ambitiøse udbudskrav i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb 
o Status: Der er i regi af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) trådt nye mål i kraft på trans-

portområdet. Målene fokuserer på at der ved indkøb og leasing af køretøjer til egen flåde, skal anven-
des TCO-beregninger (Total Cost of Ownership), så det ikke kun er indkøbsprisen, der indgår i vurde-
ringen af tilbud. Herudover vil eksternalitetsomkostninger relateret til CO2 og NOx også skulle inddra-
ges i forbindelse med indkøb af køretøjer og befordring. TCO-værktøjerne med eksternalitetsomkost-
ninger for motorkøretøjer og transportydelser, er imidlertid ikke offentliggjort af POGI endnu, da de 
pågår en kvalitetssikring af bl.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Kommunen er i POGI-regi her-
udover også forpligtet til: 

• At offentliggøre en plan inden 2023, der skal sikre, at alle indkøb af køretøjer, leasing, trans-
portydelser og transport i forbindelse med indkøb af varer, service- og tjenesteydelser fra 
2030, så vidt muligt, er CO2-neutrale, samt 

• At have en plan for afvikling eller retrofit af dieseldrevne varebiler, lastbiler og busser senest 
2025 (gælder for køretøjer registreret første gang henholdsvis før 31. december 2015 og før 
31. august 2016 - se indkøbsmålet) 

  



Status tema #3 – kollektiv transport 

 

 

Status på indsatsområder: 

 Kollektiv busdrift 
o Status: Al busdrift er siden 2018 udbudt med krav om emissionsfri busser. I dag betjenes linje 18, 2A 

og 7A af elbusser. Dertil er udbuddet af driften på linje 1A afgjort, og linjen kommer til at betjenes af 
elbusser fra sommeren 2022. 

o Vurdering af mulighed for indfrielse af målet: Fra 2018 er al busdrift udbudt med krav om emissionsfri 
busser, og det forventes, at fremtidige udbud ligeledes vil udbydes med samme krav. De næste bus-
linjer, som i regi af Movia bliver udbudt på Frederiksberg, er linje 26, 31 og 68. Det er forventningen, 
at busserne på disse linjer bliver emissionsfri i 2023. Herefter kommer Frederiksbergbusserne, der 
forventeligt bliver emissionsfri senest i foråret 2024, og fra udgangen af 2025 vil de resterende linjer, 
linje 4A, 9A, 12 og 37, blive emissionsfri. Det er hermed realistisk, at nå målet om emissionsfri busser 
i 2025. 

Status på tiltag: 

 Samarbejde med de øvrige kommuner, Region Hovedstaden og Movia om at sikre omstilling til el- eller 
emissionsfri busser 

o Status: Frederiksberg Kommune samarbejder med de øvrige kommuner, Region Hovedstaden og 
Movia om at indgå aftaler, der sikre omstilling til el- eller emissionsfri busser, og som skal sikre, at 
Frederiksberg Kommune når målsætningen i 2025.  

 Omstille flextrafikken så snart det er muligt 
o Status: Movia har i deres Mobilitetsplan sat et mål om, at hele flextrafikken senest i 2030 er omstillet 

til el. Frederiksberg Kommune har støttet op om dette mål.  

 

 

  
  



Status tema #4 – den private bilpark 

 

Status på indsatsområder: 

 Biler på Frederiksberg 
o Status: Den seneste opgørelse (pr. ultimo 2021) viser, at 5,7% af de indregistrerede personbiler på 

Frederiksberg er elbiler eller plug-in hybridbiler. Dette er mere end en fordobling siden året forinden, 
hvor andelen var 2,5%. 

o Vurdering af mulighed for indfrielse af målet: Målet om 5% elbiler og plug-in hybrid biler er med opgø-
relsen fra ultimo 2021 indfriet.  

 Ladeinfrastruktur 
o Status: Når alle ladestandere, som der er givet tilladelse til er etableret, vil 97% af borgerne på Frede-

riksberg have maksimalt 250 m til nærmeste offentligt tilgængelige ladestander. 
o Vurdering af mulighed for indfrielse af målet: Målsætningen for ladeinfrastruktur, om at sikre maksimalt 

250 m til nærmeste offentligt tilgængelige ladestandere for enhver borger på Frederiksberg er udløbet 
med udgangen af 2021, og med et resultat der stort set indfrier målsætningen. Der arbejdes fortsat for 
at udbrede offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur i kommunen.   

Status på tiltag: 

 Samarbejde med operatører om bedre data om belægningsgrader af elbilpladser, så brugen kan ansku-
eliggøres, og brugerne kan få bedre information om parkeringsmuligheder 

o Status: Som en del af de vilkår der følger med tilladelsen til operatørerne, stilles der krav om levering 
af data for brug af ladestanderne. Det forventes, at der fortsat vil blive stillet krav til udlevering af data 
fremover. 

 Reservere bilparkeringspladser på offentlig vej til elbiler, idet antallet på årsbasis tilpasses antallet af 
indregistrerede elbiler og plug-in-hybrider på Frederiksberg pr. 1. januar i året, og tilføjes yderligere 
50% 

o Status: Der er ultimo 2021 indregistreret 1771 personbiler (elbiler og plug-in-hybrider) på Frederiks-
berg. Derfor skal der i 2022 jf. tiltaget være reserveret 2.705 pladser til elbil (heraf 48 fra projektet 



klimavenlig parkering jf. budget 2021: (1771*1,5) + 48 = 2.705). Der er pr. april 2022 skiltet 617 pladser 
til elbil, heraf 391 pladser med lademulighed og 226 pladser uden lademulighed. Der er planlagt skilt-
ning af omkring 190 yderligere pladser med lademulighed (med forbehold for justeringer). Ifølge tiltaget 
i elbilstrategien, skal der dermed reserveres yderligere 1.898 pladser til elbil i 2021 (2.705 – 617 – 190 
= 1.898). Det vurderes ikke muligt at efterleve dette tal indenfor den afsatte økonomi. Dertil vurderes 
det heller ikke hensigtsmæssigt at fortsætte udrulningen af reservation af bilparkeringspladser sva-
rende til 1,5 gange antallet af indregistrerede elbiler og plug-in hybridbiler, da tiltaget kræver yderligere 
midler til opsætning af en stor mængde skilte, som vil fylde i bybilledet, og som udgangspunkt vil have 
størst effekt der hvor der i forvejen er høj belægningsgrad. Det foreslås at tiltaget eventuelt justeres i 
en kommende revision af strategien, hvor der søges en passende balance i antallet af pladser. 

 Fremme etablering af hurtigladere 
o Status: I august 2021 åbnede lynladestationen bag rådhuset. Dertil arbejdes der på muligheden for at 

udbyde en yderligere placering til lynladere på hjørnet ved Skellet/Roskildevej. Forvaltningen vurderer 
løbende eventuelle placeringer til hurtig- eller lynladestandere hvor det kan give mening.  

 Klargøre 20% af parkeringspladserne i kommunalt nybyggeri til ladestandere 
o Status: Klargøring af parkeringspladser i kommunalt nybyggeri til ladestandere forventes at blive ud-

møntet som en del af ladestanderbekendtgørelsen, hvor der stilles krav til klargøring til ladestandere 
i nybyggeri.  

 Samarbejde med boligforeninger omkring opstilling af ladestandere på deres parkeringsarealer 
o Status: Forvaltningen har indledt drøftelse med flere operatører, som tilbyder at understøtte boligfor-

eningerne med opsætning af ladeinfrastruktur til deres beboere. Der er endnu ikke igangsat konkret 
samarbejde med boligforeninger på nuværende tidspunkt.  

 Samarbejde med bygherrer om etablering af elladestandere i privat byggeri 
o Status: Det forventes, at arbejdet startes op som en del af implementeringen af ladestanderbekendt-

gørelsen, hvor der stilles krav til klargøring til ladestandere i nybyggeri. 
 Udbrede viden om mulighederne med elbiler og plug-in hybrider til borgere og erhverv 

o Status: Der arbejdes for at udbrede viden om elbiler og plug-in hybridbiler på flere måder 
 I august 2021 blev der i forbindelse med indvielse af lynladestationen bag Frederiksberg Rå-

dhus afhold en elbildag, hvor borgere og interesserede kunne komme forbi og se en række 
elbiler, nogen af kommunens egne elkøretøjer og få en snak med forvaltningen om elbiler og 
ladestandere.  

 Frederiksberg Kommune har i 2021 og 2022 deltaget i og støttet projektet Elbilsarbejdsplads, 
som har haft til formål at engagere arbejdspladser i kommunen til at opsætte ladestandere til 
medarbejdere.  

 Frederiksberg Kommune deltager i forskningsprojektet FUSE – Frederiksberg Urban Smart 
Electromobility, som bl.a. skal undersøge, udvikle og teste smarte ladeløsninger i et bymiljø. 

 

 


