
Sammen om
en grønnere

transport



OK og E.ON sammen om den 
grønne vej i transportsektoren
Den tunge transport skal være grønnere. Derfor er energi- 
selskaberne E.ON og OK gået sammen om at tilbyde biogas 
som et grønt og effektivt alternativ til benzin og diesel. 
I Danmark kommer mere end en tredjedel af den samlede 

CO2-udledning fra transport. Derfor er en omstilling til en 
mere miljøvenlig transport et vigtigt led i at nå det mål, 
Danmark har sat sig om at være uafhængig af fossile 
brændsler inden 2050.



Biogas er ren win-win
Biogas produceres ved at behandle gylle og andre restpro-
dukter i bl.a. et af de biogasanlæg i Nord- og Sønderjylland, 
som E.ON driver sammen med lokale landmænd. Biogas 
er godt for landmændene, fordi afgrøderne har nemmere 
ved at optage næringsstofferne i den afgassede gylle, og 
det er godt for miljøet, fordi biler, der kører på biogas, giver 
bæredygtigt baghjul til fossile brændsler i transporten. De 
støjer mindre, udleder færre NOx-partikler og bidrager til 
at reducere CO2 i både landbruget og transportsektoren.

Gas i tung transport betyder mest for klimaet 
Ifølge Klimarådet er det samfundsøkonomisk billigere 
at udskifte dieseldrevne lastbiler med gasdrevne – også 
selvom der er højere omkostninger forbundet med at an-
skaffe gasbiler. Hos E.ON og OK har biogas til både busser, 
lastbiler og varevogne en central placering, og vi ser store 
fordele for både lokalt og globalt miljø. Vi gør det nemmere 
at omstille transporten til grønne energikilder ved at gøre 
det nemmere for kommuner, virksomheder og forbrugere 
at vælge grønt.

Tre biogastankstationer i Danmark
E.ON er ledende inden for salg af biogas til transport i både 
Tyskland og Sverige. I Danmark finder du i øjeblikket tre 
biogastankstationer, som OK og E.ON har i fællesskab – en 
ved Mileparken i Skovlunde, en i Høje-Taastrup Transport-
Center og en på Prags Boulevard på Amager – og der er 
flere på vej. På biogastankstationerne bliver der tanket 100 
pct. biogas.

Friskere skraldemænd i storbyen
Erfaringer fra Københavns Kommune viser, at 
kommunen ved at stille krav til bilernes miljøprofil, 
drivmidler og støjbelastning på bare et par år er gået 
fra fire til ca. 90 gasbiler. Forsøgsordningen på fire 
renovationsbiler på gas viste sig ret hurtigt at være en 
endnu bedre løsning end forventet. Derfor begyndte 
kommunen gradvist at sætte minimumskrav til antal 
gasbiler ind i udbuddene for affaldskørsel i de enkelte 
bydele – til fordel for både renovationsmedarbejderne, 
der føler sig friskere efter skiftet til gasbiler, og miljøet.
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Citydistribution – biogas er 
et oplagt alternativ til diesel
Varevogne og lastbiler kører ind og ud af danske store byer 
flere gange om dagen. Typisk går turen fra et transport-
center, der ligger et stykke uden for byerne, hvor varerne 
bliver læsset, og ind til byerne, hvor de bliver distribueret. 
Foruden klassisk vare- og pakketransport er der også dag-
ligt renovationsbiler, der kører i pendulfart til og fra for-
brændingsanlæg. Til disse typer af tung transport, hvor der 
køres forholdsvis korte ture, er biogas et oplagt drivmiddel.

Vores tre gastankstationer er placeret uden for København 
– både i nærheden af transportcentre og forbrændingsan-
læg. Det gør det muligt for både renovationsbiler og vare-

distributionsbiler at tanke biogas, når de alligevel er ude for 
henholdsvis at laste varer eller for at aflæsse skrald. 

Vi oplever allerede i dag stor efterspørgsel på biogas til 
transport – og især fra de mange københavnske skraldebi-
ler, der til glæde for københavnerne allerede er gået forrest 
i omstillingen til den mere miljøvenlige energi. Og der er 
også et stort potentiale i at omstille varedistributionsbiler 
eller bybusser til biogas. 

Aflæsning af varer i byen

Transportcenter Biogastankstation



Vi har gjort det 
grønne valg nemt... 
OK og E.ON kan i samarbejde hjælpe jer med alt inden for 
infrastruktur og energirådgivning. Det betyder bl.a., at vi 
kan levere strøm til busser fra vedvarende energikilder og 
100 pct. biogas til lastbiler, varebiler og busser. Biogassen 
er danskproduceret på egne anlæg i Jylland. Det samme 
er strømmen, der stammer fra havvindmølleparken 
Rødsand II, der ligger syd for Lolland. Vi hjælper også med 
at finansiere, installere og opstille biogastankstationer og 
ladeudstyr. 

Biogasbusser på Nordens travleste buslinje
Passagererne på buslinje 5C har siden foråret 2017 
haft mulighed for at nyde turen fra Herlev Hospital, 
gennem København til Københavns Lufthavn helt 
fossilfrit i en af de nye Cityline-busser. De 37 nye 
busser kører på CO2-neutralt biogas, udleder 72 pct. 
mindre NOx og har 33 pct. mindre partikeludledning 
end de nuværende dieselbusser, som København over 
de kommende år skal have udskiftet med miljøvenlige 
alternativer.
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Grøn strøm
Elbusser, elvarevogne og ellastbiler øger værdien af 
dansk vindkraft. Jo større andelen af eldrevne køretøjer 
er, desto nemmere bliver det at udnytte vindmøllepro-
duktionen. Det betyder ikke blot et mere effektivt og 
stabilt energisystem. Det betyder også, at vi fortræn-
ger fossile brændsler og fremmer vedvarende energi. 
I fremtiden, når flere danske køretøjer bliver eldrevne, 
vil batterierne også kunne bruges til energilagring og 
bidrage til et mere integreret og fleksibelt energisystem, 
hvor batterierne balancerer og understøtter elnettet på 
en intelligent måde.

Biogas
Når vi benytter biogassen i den tunge transport, reduce-
rer vi både metanudledningen fra landbruget og brugen 
af fossile brændsler i transportsektoren. Når restpro-
dukter som husdyrgødning og halm er blevet behandlet 
i et biogasanlæg og omdannet til biogas, kan biomassen 
efterfølgende genanvendes på markerne som gødning, 
da næringsstoffer som fosfor og kvælstof netop bibehol-
des i biogasprocessen. Når biogas erstatter diesel, opnår 
vi en dobbelt CO2-gevinst – i landbruget og i transport-
sektoren.

Biogas og grøn strøm er omdrejningspunkterne i den grønne omstilling



Du løber i renere luft, når det 
er efter el- eller biogasbussen
Vi kender nok alle til problemerne med luftforurening i 
de fleste større byer, hvor dieselbusser trods voksende 
offentlige krav til tunge køretøjers forurening stadig er en 
del af bybilledet – og en væsentlig kilde til forureningen. 
Den oplagte løsning er biogasbusser eller elbusser, der 
kører på strøm fra vedvarende energikilder, hvilket giver en 
CO2-neutral busdrift, en drastisk reduktion i udledningen af 
sundhedsskadelige stoffer i bymiljøet – og i trafikstøjen.

Et fald i CO2-udslip på 73 pct.
Et forsøg med elbusser i København har reduceret CO2- 
udslippet med 73 pct. E.ON har været med hele vejen fra 
Nordhavn til Kgs. Enghave i de to elbusser, Københavns 
Kommune i en toårig testperiode har kørende på linje 3A.

Elbusserne benytter opportunity charging ved hver ende-
station, der betyder, at der er en gennemsnitlig ventetid på 
fire minutter, mens busserne hurtigoplades med certifice-
ret vindkraft fra den danske havvindmøllepark Rødsand II.



Vi kommer hele vejen rundt...
Gennem OKs og E.ONs helhedsorienterede tilgang får I 
ikke bare adgang til alle typer af bæredygtige drivmidler. 
E.ONs rådgivere ligger inde med den tekniske knowhow 
om el- og gasproduktion og kan hjælpe til med projektle-
delse og innovative løsninger på problemstillinger inden 
for energi og transport – og herefter varetage drift og 
vedligeholdelse. 

... med skræddersyede transportløsninger
OK har en bred infrastruktur – lige fra tankstationer over 
hele landet til velprøvede og stabile betalingssystemer 
og døgnåben kundeservice. Gennem tæt dialog kan vi 
sammen finde præcis den løsning, der passer til lige netop 
jer. Vi stikker jer ikke bare en hyldevare. Vi sørger for en 
bæredygtig transportløsning, der er skræddersyet specifikt 
til jeres behov.



E.ON Danmark A/S
Dirch Passers Allé 76
DK-2000 Frederiksberg
Telefon 70 27 05 77
CVR-nr. 25215680
eon.dk

OK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
DK-8260 Viby J
Telefon 78 73 61 82
CVR-nr. 39170418
ok.dk

Om OK
OK er et dansk andelsselskab ejet af ca. 12.000 kunder 
og forhandlere. Vi er også en 100 pct. totalleverandør 
af energi til erhvervslivet, kommuner og private, og 
tilbyder en række moderne, fornuftige og ansvarlige 
energiprodukter. Både når det gælder traditionelle ener-
giformer, grønne energiløsninger og energioptimering.

Om E.ON
E.ON er et af Europas største privatejede energisel-
skaber, som målrettet bidrager til at omstille verden 
til et fossilfrit samfund. I Danmark investerer vi i grøn 
omstilling inden for varmeproduktion, havvindmøllepar-
ker, biogasproduktion og transport. Vi har bl.a. etableret 
nogle af landets største biogasanlæg og de første 
biogastankstationer. E.ON har investeret € 11 mia. i 
vedvarende energikilder de seneste ti år.

Kontakt os
Kontakt OK Marked Transport på telefon 89 32 25 40  
for at høre mere om vores løsninger. Vi kommer meget 
gerne ud til et uforpligtende møde, så vi sammen kan 
snakke om, hvordan vi kan hjælpe jer bedst muligt. 
Med os som leverandør får I effektive og bæredygtige 
energiløsninger, der opfylder netop jeres behov.


