
Præsentation v. 
Poul Jørgensen 

HV-transport A/S 

• Hvorfor ikke bruge biogassen i 
dag - mens vi venter på brint og 
el?



Fakta - HV-transport A/S 

1992 2006

2021 – i dag

Virksomheden etableres af Poul 
Jørgensen – vognparken bestod 
dengang af busser og lastbiler

HV-transport får nyt 
hovedkontor i Herning

Flere forretningsområder 

• Entreprenørkørsel
• Containerkørsel
• Gylletransport/biogaskørsel (1998)
• Salg af råstoffer(grus, sand & jord 

m.m.)
• Ejer egen grusgrav
• Ejer webshoppen 

Sandshoppen.dk – sælger 
materialer online

3 ejere i ejerkredsen

• Poul Jørgensen 
• Jan Overgaard Sinkjær (tidligere 

chauffør)
• Rasmus Jørgensen (søn)

Ca. 50 ansatte og 35 lastbiler

http://www.sandshoppen.dk/


HV-transport vil 
gerne bidrage til  

den grønne 
omstilling i dag 

• Hvorfor investere i grønne løsninger nu?
• Vi tror på udviklingen… eksempler….

• Købte 6 kilo telefon i 1986 (28.000 kr.)
• Byggede gyllelastbil i 1998
• Vindmøller 1979 vs. 2021

• Som branche ønsker vi ikke at blive hængt ud

• Vi er IKKE i mål – men er på vej…

• Investering i Danmarks første 50 tons tunge 
gas-lastbil (kører med og på gylle)



Grøn status hos HV-transport i 2021

• 90% af vognparken er udskiftet til EURO 6-norm 
lastbiler

• Investeret i 12 helt nye EURO 6-norm lastbiler i 
2021 (40% udskiftet på en gang)

• Købt 1 stk. ny CBG/biogas-lastbil – Scania G410 
trækker

• Option på køb af yderligere 2 stk. CBG/ biogas-
lastbiler



HV-transport vinder 
Den Grønne 

Transportpris 2021

• DTL og Jyske Finans har netop 
kåret 3 vindere af Den Grønne 
Transportpris 2021

• Arla Foods vandt 1. præmien

• HV-transport vandt 2. præmien



Vinder af 
Ejerlederpris 2021

• Vinder af ”Årets Ejerlederpris” i 
region Midt- og Vestjylland

• Temaet var bæredygtighed



Grøn omstilling i transportbranchen 
– hvad virker i dag?

• CBG/CNG (biogas) – teknologien er 
klar nu✅

• Power-to-X/brint – ikke en 
mulighed endnu – 5-10 år?☑️

• EL – ikke en mulighed ved tung-
gods lastbiler ❌

❌Batterier vejer 5-6 tons 

❌Efter 4 timers kørsel (lades 6-7 timer)

❌Koster 3-4 gange pris (diesel)

❌Nyt batterisæt koster 1.2 mio. kr.



Hvilke fordele er der ved 
biogaslastbiler?

✓ CBG-Biogas-lastbiler som vores er 
100% CO2-neutrale

✓ Støjer mindre end vores diesel-
lastbiler

✓ Har langt mindre 
partikelforurening 

✓ Tilfredshed med ny lastbil – bliver 
rigtig godt med endnu flere 
hestekræfter…

✓ Dog vigtigt at der bliver solgt flere 
lastbiler – så vi får et marked for 
større motorer 



Biogas-lastbiler i drift lige nu



Vigtigt at skubbe på hos lokale, nationale og EU-politikere –
vi sakker bagud i forhold til vores nabolande….. 

Timeline/aktiviteter 2021:

Juni: 
Pressekonference hos HV-transport 
bl.a. med deltagelse af Dennis Flydtkjær (MF, DF), DTL, Biogas Danmark, Rema1000, Scania, Iveco mfl. 

Virksomhedsbesøg af Mads Fuglede (MF, V) og Thomas Jensen (MF, Transportordfører i Socialdemokratiet)

Virksomhedsbesøg af Dorte West (borgmester i Herning) 

September: 
Modtagere af Den Grønne Transportpris 2021 v. Transportmessen i Herning

Møde med Kristian Pihl Lorentzen (MF, Transportordfører i Venstre) 

Oplægsholder ved Transport og Klima-møde v. Herning Kommune

Foretræde for Transportudvalget på Christiansborg 

November: 
Virksomhedsbesøg af Niels Fuglsang (MEP, S - medlem af Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) 



Foretræde for Transportudvalget

• Foretræde for Transportudvalget   
-små justeringer kan gøre hele forskellen….

• Hvorfor ikke bruge inspiration fra de ”gamle” 
lastbiler ?



Opråb til nationale politikere!

• Transportbranchen i DK er klar til 
grøn omstilling NU
• Kunderne (borgerne) ønsker 

handling i dag

• Biogaslastbiler koster i dag op mod 
200.000 kr. mere end diesel-lastbiler 
– prisen vil falde ved større 
udbud/efterspørgsel

• Hvorfor skal der være CO2-afgift på 
grøn CBG-gas?



Opråb til nationale politikere!
3 ting som vil hjælp i dag….

• Øget iblanding af biogas

• Faste rammebetingelser 
-sikkerheden er vigtigt for investeringer

• Afgiftsfavorisering af grønne 
brændstoffer – også biogas leveret i 
gasnettet 


