
‘Yes we can’
Jens Boe Jacobsen
Business Development Director
EON Konference 2018-11-07



10 – 12%
Olie produktion

1 – 3%
Varetransport

9 – 12%
Raffinering

73 – 79%
Slutbruger

CO2 udledning 
fra olie, diesel, 
benzin.

Ja til regeringens nye klima- og ren luft udspil!
For os i den kollektive trafik betyder det en kolossal omlægning:

2020 – 2030: Samtlige busser i landet skal være udskiftet til nul emission

Arriva er allerede i fuld gang med at overgå til nul emissions busdrift

Derfor er den sidste dieselbus købt i 2018 for Arriva, da en bus’ levetid er 12 år

Og i byerne 
skal alle 

busser også 
være 

partikelfri.

Vi har evidens for, at det vil koste 10 – 15% mere end dieseldrevet drift



Lad os få 
mest mulig 
kollektiv trafik 
for pengene!

2020 -2030

Det bliver en stor og ressourcekrævende proces, at omlægge 
hele den danske busdrift til nul emission og partikelfri kørsel. 

Lad os minimere risici – skabe en robust transition - og få 
mest mulig kollektiv trafik for pengene. 

Det rette værktøj til at opnå 2020 – 2030 målene på, 
er via de offentlige udbud om kollektiv trafik. 

Og vi har et godt bud på hvordan… 

NUL EMISSIONS BUS



Sammenhængskraft 
og store, robuste  
trafiksystemer 
til gavn for 
passagererne

Vi skal skabe sammenhæng imellem alle kollektive transportsystemer.

Vi skal skabe store, fleksible bus-trafiksystemer med høj service og 
god sammenhæng imellem ruterne til gavn for passagerne. 

• Dét gør vi ved at udbyde buskørslen i store, sammenhængende 
pakker på længere kontrakter (12 – 14 år).

• De længere kontrakter sikre risikodækning ift. de store investering 
denne totale omlægning af busnettet kræver hos operatørerne.

• Store sammenhængende udbudspakker giver også volumen til at  
forhandle bedre priser på busser og infrastruktur hos 
leverandører. Samlet set kan det gøre omstillingen billigere for 
Danmark. 



Nogen spørgsmål?


