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Miljøeffekter af HVO 

Krav til bæredygtighedskriterier i Movias udbud
Busdriften af linje 155, 165, 167 og 168 er udbudt i udbudsenhed A170406 som en del af Movias udbud 
A17. Movia har for enhed A170406 stillet krav om fossilfri drift, og Movia har i udbud A17 stillet krav om at 
fossilfrit brændstof skal være 2. generations brændstof. Ved 2. generations brændstof forstås, at brænd-
stoffet ikke er produceret på basis af fødevarer (f.eks. palmeolie, solsikke, majs, raps og soja). 

HVO-biodiesel
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) kan produceres på basis af animalske og vegetabilske fedtstoffer. 
Brændstoffet kan produceres på basis af affald, restprodukter, lignocellulose1 og celluloseholdige materia-
ler, der ikke er beregnet til fødevarer, eller olieholdige råvarer som raps, solsikker, soja og palmeolie. 

Den type HVO, som Movias operatører anvender, er primært produceret på basis af slagteriaffald eller 
brugt fritureolie, Used Cocking Oil (UCO) men kan også være produceret på basis af andre råvarer. Movia 
har ikke kendskab til hvilke typer HVO, som i dag anvendes på hhv. linje 155, 165, 167 og 168, da operatø-
ren har mulighed for at skifte type HVO afhængigt af markedsforholdene. 

Udledning af CO2æ 
Der sondres mellem udledning af CO2æ (CO2-ækvivalenter) forbundet med produktion og transport af 
brændstoffet (også benævnt kilde-til-tank) og udledning fra anvendelse af brændstoffet i busdriften (også 
benævnt tank-til-hjul). Beregning af CO2-udlledning fra brændstoffet skal ske i henhold til BEK nr. 2520 af 
14/12/2021, som er den danske implementering af EU’s vedvarende energi-direktiv (VE-direktivet). Udled-
ningen af CO2 fra selve anvendelsen af biobrændstoffer (tank-til-hjul) opgøres her til 0 g CO2 pr. MJ. Om-
vendt er der en udledning af CO2 forbundet med produktion og distribution af biobrændstoffer (kilde-til-
tank). Omfanget af disse udledninger afhænger af, hvilke råmaterialer, som biobrændstoffet er produceret 
på basis af, og hvilken metode, som er anvendt til produktionen. Bekendtgørelsen angiver regneregler for 
beregning af CO2-udledning af de enkelte produktions- og distributionsled.

Operatørerne fremsender årligt dokumentation til Movia for indkøb af HVO100 (100 pct. HVO) og den an-
vendte HVO’s bæredygtighedscertifikater. Tidligere indsendt dokumentation viser en CO2æ-fortrængning 

1 Lignocellulose omfatter cellulose, hemicellulose og lign.
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vugge-til-grav på ca. 90 pct. (varierende fra 80-95 pct. afhængig af HVO-type). 

Som en del af CSR-rapporten udarbejder Movia årligt et miljøregnskab af udledninger fra rutekørslen. Ved 
udarbejdelse af miljøregnskabet, benytter Movia en europæisk standard for beregning af klimapåvirkninger 
fra passagertransport (DS/EN 16258:2012). Standarden anvender en række standardværdier for CO2-ud-
ledning fra transportbrændstoffer. I 2018 udarbejdede Teknologisk Institut en opdatering af disse bereg-
ningsværdier. I forbindelse hermed tilføjede Teknologisk Institut beregningsværdier for CO2-udledning ved 
anvendelse af HVO100 produceret på affald og restprodukter. Vugge-til-grav CO2æ-reduktionen er her op-
gjort til 70 pct., hvilket altså ligger noget lavere end brændstofproducenternes egne beregninger.

Handel med biotickets
VE-direktivet stiller krav til, at medlemsstaterne skal sikre, at biobrændstoffer udgør en nærmere angivet 
andel af de transportbrændstoffer som anvendes. I Danmark er dette krav implementeret ved, at 
brændstofleverandører har pligt til at sikre, at drivhusgasreducerende brændstoffer mindst udgør en vis 
andel af virksomhedens samlede årlige salg af brændstoffer. Når Movias operatører indkøber HVO100 
medfører dette, at brændstoflevereandøren isoleret set opnår en overskyde opfyldelse idet HVO100 
indholder 100 pct. biobrændstof, hvor iblandingskravet af biobrændstof i konventionel diesel er 7 
volumenprocent. Brændstofleverandøren kan modregne denne overskydende målopfyldelse i sine egne 
forpligtelser til iblanding af biobrændstof eller handle den mellem brændstofleverandører som tickets. 
Samlet set betyder dette, at der I Danmark i samme omfang, som der anvendes HVO100, iblandes 
tilsvarende mindre biodiesel i transportdiesel.

Da Movia blev opmærksom på denne problematik, ændrede Movia fra udbud A21 udbudsbetingelserne, 
således, at overskydende målopfyldelse som følge af salg af HVO100 ikke må modregnes i 
brændstofleverandørens egne forpligtelser eller handles som tickets. Dermed sikres det, at anvendlese af 
HVO100 medfører en samlet højere andel af biobrændstoffer i Danmark.

Sammenligning af CO2æ-udledning for HVO100 og el
Ved anvendelse af elbusser finder der ingen udledning af CO2æ sted fra selve busdriften (tank-til-hjul). Til 
gengæld kan der udledes CO2 ved produktion af strømmen (kilde-til-tank). Movia stiller ikke 
bæredygtighedskrav til den strøm, som operatøren anvender, men kommunerne har mulighed for at tilkøbe 
grøn strøm. I forbindelse med miljøregnskabets beregning af udledning af CO2 fra produktion af strøm 
anvender Movia Energinets miljødeklaration for CO2-udledning fra gennemsnitsstrøm. I takt med at 
elsystemet omstilles til vedvarende energi falder CO2-udledningen fra produktion af strømmen.

Ved anvendelse af elbusser på linje 155, 165, 167 og 168 vil den samlede vugge-til-grav CO2æ-udledning 
være ca. 60 tons pr. År (baseret på energimikset i 2022), hvor vugge-til-grav CO2æ-udledningen fra 
anvendelse af HVO100 i henhold til Movias miljøregnskab er ca. 320 tons CO2 pr. år.

Udledning af lokal luftforurening
HVO udleder mindre partikler ved forbrænding end almindelig diesel. De dieselbusser, som anvendes i 
kontraktenhed A170406, indfrier emissionsstanden Euro VI. For at indfri Euro VI-normen er busserne ud-
styret med et meget effektivt røggasrensningssystem. Det betyder, at det i praksis ikke er muligt at måle en 
forskel i udledning fra en Euro VI-bus som anvender HVO100 i forhold til en bus, som anvender alm. die-
sel. Det opnås således ikke lavere udledningsniveauer af lokal luftforurening i form af partikler og NOx ved 
anvendelse af HVO i stedet for alm. diesel.
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Udledning af støj
Anvendelse af HVO100 giver ingen forbedringer i støjudledning i forhold til alm. diesel.
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