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Introduktion
• For at opnå målsætningen omkring fossilfri transport arbejdes
der i arbejdspakke 5 med en række aktiviteter, som skal være
med til at informere, analysere og klargøre til opnåelsen af
fossilfri transport, til fra og i Høje Taastrup Kommune, med et
særligt fokus på godstransportsiden.

Målsætning
• Målsætningen er at skabe en platform for videreudvikling og
brug af alternative drivmidler i godstransportsektoren.
• Et særligt fokus er på at belyse muligheder og perspektiver for
hvert drivmiddel i forbindelse med transport af varer og gods,
således at hvert alternativt drivmiddel (El, Hydrogen,
Biodiesel, Biogas, CNG og LNG) fremadrettet anvendes på en
måde, hvorpå brugen af drivmidlet, opsætning af rammevilkår
samt opsætning af infrastruktur, passer mest optimalt ind i
Høje Taastrups og hovedstadsområdets vare og
godsdistribution for både den lette og den tunge transport.

Workshops
• I samarbejde med HTTC afholdes der 2 workshops med
ekstern deltagelse.
– 1. workshop afholdes fredag d. 05.09.2014 med fokus på
Hydrogen og El til godstransportsektoren
– 2. workshop afholdes i fredag d. 03.10.2014 med fokus på
Biodiesel, Biogas, CNG og LNG til godstransportsektoren.

Indsatskataloger
• I forbindelse med hver workshop udarbejdes et
indsatskatalog (El, Hydrogen, Biodiesel, Gas) på
godstransportsiden, som forholder sig til og vurderer
følgende parametre:
–
–
–
–
–
–
–
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