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Folketingets Transportudvalg 

 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Kære Transportudvalg, 

 
I Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) deler vi regeringens og 

Folketingets ambitiøse målsætning om at reducere udledningen af 

drivhusgasser med 70 procent inden 2030. Ambitionen kræver, at vi 

igangsætter tiltag, der på både kort og lang sigt – og inden for alle sektorer – 

kan nedbringe klimabelastningen. Specifikt vil vi gerne sætte ekstra fokus på 

transportinfrastrukturen. Fremtidens bæredygtige transportinfrastruktur kan 

sikres gennem regulering af krav.  

 

Omstillingen af sektoren rummer et markant potentiale økonomisk, socialt og 

for klimaet. Gennem innovative, digitale og bæredygtige værktøjer kan vi 

realisere reelle løsninger til gavn for klima og miljø, sikkerhed, folkesundhed og 

den endelig økonomi i anlæggene. Men løsningerne kommer ikke af sig selv. Vi 

mener, at viden forpligter, og vi tror på, at netop vores forslag kan bidrage til en 

bæredygtig transportinfrastruktur.   

 

Vi ønsker at gøre opmærksom på følgende konkrete forslag: 

  

Fase 1: Skab et fundament for måling af CO2-reduktioner 

• Krav til fælles datagrundlag 

• Krav til anvendelse af fælles beregningsprincipper og datamodeller 

• Krav til materialer 

 

Fase 2: Inkluder CO2 i beslutningsgrundlaget 

• Krav om bæredygtighed som beslutningsgrundlag i større 

anlægsprojekter 

• Krav om bæredygtighed som beslutningsgrundlag i mindre 

anlægsprojekter 

 

Fase 3: Stil krav om reduktioner 

• Krav om reduktion af CO2e-belastning 

• Krav om reduktion af belastningen på miljø, økonomi og sociale forhold 

 

Det, mener vi, er forudsætninger for fremtidens bæredygtige transport-

infrastruktur.  
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Vi vurderer, at ovenstående er nødvendige krav for at kunne opnå 

reduktionsmålet. Derfor håber vi, at Transportudvalget vil give os mulighed for 

at uddybe branchens forslag til en grøn og bæredygtig omstilling af 

transportsektoren. 
 

Vi ser frem til at høre fra jer.  

 

Med venlig hilsen, 

 

 

Peter Hostrup Rasmussen    Henrik Garver  

Formand for FRI’s Transportudvalg  Adm. direktør, FRI 

Senior Vice President, COWI A/S 
 


