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F leksible delebilsordninger, som be-
tales over huslejen. I øvrigt sam-
men med et bidrag til den offentli-

ge transport i lokalområdet, så du ikke
skal rode med klippekort eller billetter,
når du skal med bus eller tog. Delebilen
skal ikke forudbestilles, du får en app til
din mobiltelefon, som kan vise dig, hvor
den nærmeste ledige delebil befinder sig.

Modeller af den type afprøves for øje-
blikket i Tyskland. 

»Vi ved ikke, om forbrugerne vil accep-
tere det, men for de unge, for eksempel
mine børn, er det ikke vigtigt at eje en bil.
Det vigtige er mobiliteten«, siger profes-
sor Dieter Schramm fra universitetet
Duisburg-Essen.

Det er en udvikling, som kan være med
til at skabe en grønnere transportsektor,
mener den tyske ekspert, som i dag er en
af hovedtalerne ved Dansk Industris kon-
ference ’Vejen til grøn transport’. Her vil
DI fremlægge sine anbefalinger til, hvor-
dan CO2-udledningen fra transportsekto-
ren kan bringes ned.

DI er enig i, at den type løsninger er
nødvendige. Noget af det, virksomheder-
ne selv kan bidrage med for at nå målet
om lavere CO2-udledning, er bedre plan-
lægning af ikke alene deres egen trans-

port, men også medarbejdernes i form af
mere samkørsel, forklarer Michael Svane,
branchedirektør for DI Transport.

»Det er vigtigt, at en indsats for grøn
transport ikke kun læner sig op ad en tro
på, at den teknologiske udvikling kan lø-
se det hele for os. Det er vigtigt også at se
på adfærdsændringer«, siger Michael Sva-
ne. 

Blandt DI’s anbefalinger er også en om-
lægning af bil- og brændstofafgifter. Or-
ganisationen opfordrer til at fremme en
infrastruktur for grønne biler og brænds-
ler, herunder gas, el, brint og hybridbiler.
Anbefalingerne kommer nu, fordi rege-
ringen arbejder på en klimaplan, der
blandt andet skal sikre et fald i CO2-udled-
ningen fra transport.

Dieter Schramm ser naturgas og hy-
bridbiler som meget vigtige som over-
gangsteknologier mellem de traditionel-
le diesel- og benzinbiler og de elbiler, som
han mener er fremtiden. Men først på
langt sigt. Ifølge den tyske professor skal
vi hen til 2030 eller måske 2040, før batte-
riteknologien er så god, at elbiler helt kan
erstatte almindelige biler.

»Når det gælder hybridbiler (som både
har en elmotor og en forbrændingsmo-
tor, red.), er prisen afgørende for, om for-
brugerne vil tage den til sig. Den afhæn-
ger blandt andet af prisen for de centrale
materialer som litium og nogle af de
sjældne jordarters metaller. Hvis den ikke
kommer ned på et fornuftigt niveau, vil
udviklingen af en grøn transportsektor
gå langsommere«, siger Dieter Schramm.

Myndighederne kan hjælpe udviklin-
gen på vej gennem krav, og her har EU’s
krav om lavere CO2-udledning, dvs. bedre
brændstoføkonomi og/eller biler, der kø-
rer på el eller andre brændstoffer, allere-
de vist deres effekt. 

»I løbet af de seneste tre årtier er brænd-
stofforbruget i personbiler halveret. 30

procent af faldet er sket inden for de sene-
ste tre år. EU’s krav er den første succes på
vejen til grøn transport«, siger Dieter
Schramm og henviser til, at bilproducen-
terne får store bøder for at overskride kra-
vene. 

Skrappere krav til bilproducenterne og
mere støtte til forskning i alternative tek-
nologier er også blandt DI’s anbefalinger.
Organisationen vil samtidig have mere
og bedre kollektiv transport og øget elek-
trificering af jernbanenettet og ønsker, at
det offentlige går foran i omstillingen af
transportsektoren gennem sine indkøb.

»Biobrændstoffer er et andet vigtigt
indsatsområde. Blandt medlemmerne i
DI Transport er der stærk efterspørgsel ef-
ter at fremme biobrændstoffer – og el-
lastbiler, som vi for eksempel kender fra
postvæsnet i Stockholm« siger Michael
Svane. 

Brugen af biobrændstoffer er omstridt,
fordi de fleste af dem i dag er baseret på
spiselige afgrøder. Dermed konkurrerer
de direkte med produktionen af fødeva-
rer. Samtidig viser forskning, at denne ty-
pe biobrændstoffer ikke er særlig klima-
venlige. EU-kommissionen er derfor på
vej med et forslag, som ifølge nyhedsbu-
reauet Reuters stærkt vil begrænse bru-
gen af førstegenerations biobrændstoffer
efter 2020. 

Kommissionen lægger i stedet op til at
fremme andengenerations biobrænd-
stoffer, der fremstilles af forskellige typer
affald. Den danske virksomhed Novozy-
mes er verdens førende producent af de
enzymer, som indgår i fremstillingen af
andengenerations biobrændstoffer.

Transportsektoren er en akilleshæl i kli-
maindsatsen, fordi bilparken er i kraftig
stigning. Ifølge Worldwatch Institute var
der 979 millioner biler på vejene i 2011,
hvilket er 30 millioner flere end året før. 
ellen.andersen@pol. dk
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Nye brændstoffer og 
ændrede afgifter gør det 
ikke alene. Grønnere trans-
port kræver også adfærds-
ændringer, mener både 
en tysk ekspert og DI. 

Smartere transport, afgifter og
krav kan sænke CO2-udledning

TRANSPORT. Bilerne 
forsvinder ikke foreløbig, 
men trafikeksperter og 
DI lægger op til en grøn 
revolution under motor-
hjelmene. Arkivfoto: 
Martin Lehmann

Det er vigtigt, 
at en indsats for
grøn transport
ikke kun læner
sig op ad en 
tro på, at den 
teknologiske
udvikling kan
løse det hele 
for os
Michael Svane,
DI

D et duer ikke, at danske skoleele-
ver har store huller i deres viden
om lån, renter og pensionsopspa-

ringer. 
Det duer heller ikke, at de næsten in-

genting ved om de skatter og afgifter, der
er selve fundamentet under velfærdssam-
fundet.

Sådan lyder meldingen fra den radikale
børne- og uddannelsesordfører, Lotte

Rod, der vil have oprustet undervisnin-
gen i finansiel forståelse, økonomi og ar-
bejdsmarkedsforhold i folkeskolens af-
gangsklasser:

»Jeg ved godt, at skolerne allerede har
pligt til at runde disse emner i afgangs-
klassernes matematikundervisning. Men
vi hører hele tiden, at de unge mangler
helt basal viden på de her vigtige områ-
der, og at der er stor forskel på, hvor me-
get skolerne gøre ud af disse emner«:

»Derfor mener jeg, at vi har brug for at
styrke undervisningen, så vi er sikre på et
højt niveau alle steder, det må vi have
drøftet politisk«, siger Lotte Rod.

Hun så gerne at folkeskolen fik et helt
nyt medborgerskabsfag, der kunne om-
fatte alt fra budgetlægning, lån og renter
over lønsedler og skatteforhold til forsik-
ringsordninger og pensioner:

»Hvis jeg kunne bestemme, fik vi sam-
let tingene i et medborgerskabsfag, hvor
det også var naturligt at lære de unge,
hvad en fagforening er godt for, og hvor-

for vi har a-kasser«, siger Lotte Rod.
Som omtalt i Politiken mandag er der

stor forskel på, hvor meget landets folke-
skoler gør ud af undervisningen i finansi-
el forståelse. Som den – så vidt vides – før-
ste kommune i landet er Fredensborg
klar med faste undervisningsforløb i fi-
nansiel forståelse både på de større og
mindre klassetrin.

Nordea, Danske Bank og Skat rykker ud
med gæstelærere og undervisningsmate-
rialer til alle de skoler, der ønsker det. Og
det gør flere og flere, lyder meldingen
samstemmende fra banker og skatte-
myndigheder. I det sidste halve år har
Skats særlige undervisningsafdeling væ-
ret i kontant med omkring 6.000 skole-
elever i alderen 16-20 år, og det er ny re-
kord. 

Men ifølge afdelingens leder, Kirsten B.
Hansen, er de unge i foruroligende grad
uvidende om, at skatterne finansierer
skoler, sygehuse og universiteter.
michael.olsen@pol.dk 

unges økonomi

MICHAEL OLSEN

Radikal ordfører foreslår 
et nyt medborgerskabsfag,
der kan opgradere de 
unges viden om alt fra 
boliglån og renter til skat. 

Elever skal vide mere om løn, skat og renter

Hvis jeg kunne
bestemme,
fik vi samlet
tingene i et
medborger-
skabsfag, hvor
det også var 
naturligt at
lære de unge,
hvad en fag-
forening er godt
for, og hvorfor
vi har a-kasser
Lotte Rod,
radikal ordfører

PROFIL

Peru og Bolivia  
– det gamle Inkarige
Storslået rundrejse gennem Andesbjergene og inkaernes verden  
– inkl. Machu Picchu og Titicacasøen – med dansk rejseleder, 16 dage

På denne Albatrosrejse oplever du hele det store Inkariges ud-
strækning i højlandet fra det sydlige Peru til det vestlige Bolivia. 

I Andesbjergene og Den Hellige Dal nyder vi det fantastiske 
landskab, besøger gamle forter og ruiner, ser inkahovedstaden 
Cuzco og oplever den magiske atmosfære i den glemte inkaby 
Machu Picchu, der troner på en højderyg oppe blandt skyerne. 
Ved Titicacasøen ser vi, hvorledes nutidens indianersamfund 
lever, og overnatter ved Soløen, hvor Inkariget ifølge legenden 
opstod. 

hvor programmet bl.a. står på byrundtur og besøg i Månedalen 
samt ved de præcolumbianske ruiner i Silustani.

Dagsprogram
Dag 1   
Dag 2   
Dag 3  Cuzco, den gamle inkahovedstad.
Dag 4  Togtur gennem inkaernes hellige dal til Machu Picchu.
Dag 5  Machu Picchu og Den Hellige Dal.
Dag 6  Marked og gamle inkaborge i dalen.
Dag 7  Cuzco. Inkaernes historie og dagligliv.
Dag 8  Over Andeshøjsletten til Titicacasøen.
Dag 9  Dagtur på Titicacasøen med besøg på sivøerne Uros.
Dag 10 Copacabana, Bolivia. Overnatning ved Soløen.
Dag 11 
Dag 12 
Dag 13 De præcolumbianske ruiner i Tiwanaku.
Dag 14 
Dag 15 
Dag 16 Ankomst til København.

Afrejse 15. oktober 2012 – få pladser
samt 27. januar og 22. februar 2013

Fra kr. 24.990,-

Prisen inkluderer 
 – Dansk rejseleder.
 – Fly København – Lima t/r.
 –
 –
 – -

 –  

 –

Machu Picchu

STILLEHAVET

PERU

BOLIVIACuzco

Puno

LIMA

LA PAZ

Copacabana

Tiwanaku

Titicacasøen

Få pladser tilbage i 2012!

Nytår i Rom 
Byd det nye år velkommen i Rom, den evige stad. Vi bor 
centralt i byen på det dejlige Hotel Visconti Palace, som  
ligger i gåafstand til Den Spanske Trappe og Peterskirken. 
Vi fejrer nytåret med en storslået middag på en af Roms 
gode restauranter. Med dansk rejseleder, 5 dage

Afrejse 29. december 2012 kr. 7.990,-
(tillæg for enkeltværelse)

Weekendåbent lør. og søn. kl. 10-15. Ring på 36 98 98 98, eller besøg os i Tøndergade 16, Kbh. V

REJS MED HJERTE, HJERNE OG HOLDNING

Information og bestilling
www.albatros-travel.dk
Tlf. 36 98 98 98
Oplys rejsekode POO37

Forbundsformand i Dansk Metal

Dansk Metal siger tak til Thorkild E. Jensen
med en reception
tirsdag den 18. september 2012
kl. 9.30 - 11.30
i Forbundshuset,
Nyropsgade 38, København

Thorkild E. Jensen
går af som formand

AFSKEDSRECEPTION

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

URBANEARS
HOVEDTELEFON 
MODEL PLATTAN
Pluspris 425 kr.
Alm. pris 500 kr. 
Køb på politiken.dk/plus 
eller i Plusbutikken, 
Vestergade 22, Kbh. K. 

                   anmelder hver uge et nyt spisested


