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“OM DEN GRØNNE OMSTILLING”

“Vi køber de mest moderne biler og optimerer vores forbrug af diesel på alle de 
måder vi overhovedet kan, men udfordringen med den grønne omstilling er jo at 
teknologien ikke er der ! 

Vi sidder i Poul Schou A/S’s lejede kontorer på Logistikvej i Odense med udsigt til den 
fynske motorvej - ejer af virksomheden Poul Henrik Schou og direktør John Hybel. På 
spørgsmålet om virksomheden skal have en  profil svarer Poul Henrik med et glimt i 
øjet: “Vi har en grøn profil, vi har heddet Grønne Schou i rigtig mange år - grønne 
transport”, men reflekterer efterfølgende. “Nej vi belaster miljøet rigtig hårdt med vores 
dieselolie, vi er jo en synder, men omvendt bruger vi ikke en dråbe mere dieselolie end 
nødvendigt.”Poul Henrik Schou, Adm. Direktør

Nye motorer EURO 6 - og optimering af driften


Virksomheden er meget opmærksom på at investere i det mest moderne materiel og arbejder intensivt med at optimere 
drift og kørsel. Det drejer sig om at køre så langt som muligt på en liter diesel som overhovedet muligt. 

Flåden består af 107 kran- og lastbiler som alle, på nær et par enkelte, kører med de helt nye Euro 6 motorer og dermed 
kan køre i alle miljøzoner. Ud over det drejer det sig om at have det rigtige udstyr i bilerne og de rigtige dæk og ikke 
mindst at træne chaufførerne i økonomikørsel.

Har vi det rigtige fokus ? 

En ting i debatten omkring den grønne omstilling som også optager Poul Henrik er om vi bruger pengene rigtigt i 
Danmark. Synspunktet er, at hvis man kigger på det globale ville pengene være bedre brugt hvis man satsede mere 
på at investere i grøn energi i de lande som forurener mere end Danmark. Et af paradokserne er her, at vi i Danmark 
skifter de tunge køretøjer ud til biler med de nyeste motorer, som kører længere på literen og forurener mindre, mens 
de gamle brugte køretøjer sælges til andre steder i verden, hvor de så kører videre og forurener der. På den måde 
reducere man ikke den globale forurening. Denne tanke til trods arbejder virksomheden selvfølgelig på at efterleve de 
mål og ambitioner der er sat for den grønne omstilling i Danmark.

Virksomheden møder ingen krav fra kunderne  

Selv om den grønne omstilling har været på den politiske dagsorden i flere 
år, møder virksomheden ingen krav fra kunderne om, at de skal levere 
materiel med lavt CO2 udslip. De er hver dag ude på rigtig mange 
byggepladser, men her er der ingen der efterspørger det “grønne materiel”. 

Poul Henrik og John reflektere over, at det måske kan skyldes, at ingen 
rigtigt har overblik over hvad der findes af “grønt materiel”.

Poul Henrik har ellers i 2021 prøvet at markedsføre brugen af HVO diesel - 
en 90% CO2 neutral diesel - til kunderne. 

Her lød budstabet:

Virksomhed ved også godt hvad der rører sig af muligheder, men er 
opmærksom på, at det kan være dyrt og risikabelt at være “first mover” når 
man arbejder i en branche med stor omsætning og lille overskud. Man har 
investeret i en ny kranbil, hvor kranen kan køre på el, hvis det er tilgængeligt 
på byggepladsen, men overordnet mener man ikke, at der med nuværende 
udvikling af teknologien er noget realistisk alternativ til den tunge diesel, og 
det er Poul Henrik’s vurdering af 99% af alle de tunge køretøjer stadig kører 
på den tunge diesel i 2030.

Som noget helt nyt tilbyder vi nu en (næsten) CO2 neutral transport ! 
Midlet er HVO-biodiesel, der muliggør en CO2-reduktion på op til 90% i forhold til fossilt diesel. Ved brug af biodiesel 
mindskes udledningen af partikler og NOx desuden med op til 30%, ligesom røggenerering bliver reduceret betydeligt. 
Dertil kommer, at HVO er lugtfri. HVO koster 7-9 kr. ekstra pr. liter. 
Vil I gøre noget godt for miljøet ? Sa tag imod vores tilbud om (næsten) CO2-neutral transport.  

Men det var der ingen kunder der ville tage imod, så Poul Henrik konkluderer:  “Vi kunne sagtens køre grønt, men 
ingen vil betale”






“Sækken” - Ny enklere og billigere affaldshåndtering 

Vi kommer i snakken også ind på at nye forretningsideer og forretningsgange kan være med til at 
begrænse udslippet af CO2.


“Det er ikke noget grønt tiltag”, siger John Hybel, “men vi har i december introduceret et nyt 
forretningsområde som vi kalder sækken. Det er et område som understøtter miljøbevidstheden i 
form af en enklere og billigere sortering og håndtering af byggeaffaldet, som giver færre kørsler”.


Ideen med sækken består i at man i stedet for den traditionelle affaldscontainer får leveret et antal 
1 m3 sække som kan fyldes med op til 1,7 tons byggeaffald.

Ofte er containeren inddelt i rum og når et enkelt rum er fyldt op afhentes containeren. Det 
undgår man med brug af “sækken”. Her fylder man en sæk op og når den er fyldt tager man 
en ny sæk og fylder den. Med en sæk på max 1,7 t kan man samtidig tage affaldet med en 
lastbilkran uden de store problemer fra altaner eller andre steder tæt på “affaldskilden”.


Der arbejdes i det hele taget meget med miljøbevidsthed i virksomheden og det har - selv om 
det ikke er grønne tiltag -  i mange situationer også indvirkning på CO2” udledningen.


Ideen med Sækken” er et godt eksempel, som virksomheden forventer sig meget af.

John Hybel, Direktør

Der skal politiske tiltag til at nå de ambitiøse mål om reduktion af CO2 

Afslutnings mæssigt konkluderer Poul Henrik, at man gør hvad man kan for at reducere CO2 
udslippet, men at mulighederne for en virksomhed som Poul Schou A/S er begrænsede.

“Det er leverandørerne som skal udvikle teknologien og så skal politikerne sørge for at vi bruger den 
teknologi som giver bedst mening - og det gør de ved at lempe afgifterne og gøre det attraktivt frem 
for at straffe med forbud og højere afgifter”

Du kan læse mere om Poul Schou A/S på   www.poulschou.dk


Har du spørgsmål er du også velkommen til at kontakte.


Poul Henrik Schou, Adm. Direktør

John Hybel, Direktør 
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