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Tænk grønt og 
vind DTA i 2020

Virksomheder og medarbejdere med fokus på klima, 
miljø og grønne løsninger kan vinde Danish Transport 

Award (DTA) 2020, når ITD uddeler to priser: Årets 
transportvirksomhed og årets medarbejder.

   Jesper Lunau          Hyldager Fotografi

 G odstransporten i Danmark udleder 4,5 
millioner tons CO2 om året, og omstil-
lingen af den tunge transport er blevet 
alvor for virksomheder, politikere og kli-
maforkæmpere. Derfor 
vil ITD finde og belønne 

de ildsjæle og fremsynede virksomheder, 
som går foran med et grønt eksempel.

– ITD’s vækststrategi for 2030 har som 
et af otte punkter fokus på klima, og vi 
har en klar ambition om, at vejgodstrans-
porten bidrager effektivt til grøn omstilling 
på alle niveauer, siger Carina Christensen, 
administrerende direktør i ITD.

– Vi vil hylde de gode eksempler ved 
Danish Transport Award 2020: Medarbej-
dere, der forbedrer miljø og klima med 
egne initiativer og indsats, og transportvirksomheder, 
der har taget et eller flere skridt for at sikre bæredygtige 
produkter og ydelser, skal hædres.

Årets virksomhed vinder 40.000 kroner, mens årets 
medarbejder vinder 20.000 kroner.

Grønnere transport er den eneste mulighed
Miljøzoner, klimakamp og ambitiøse reduktionsmål 
bliver den virkelighed, som snart vil ramme de danske og 
europæiske transporter, og derfor er det vigtigt, at der 
kommer tydeligt fokus på, hvordan man kan reducere sin 
CO2-udledning og gøre transporten grønnere.

– Alle vognmænd, chauffører og virksomheder vil 
møde strengere krav i fremtiden. Regeringens kom-
mende infrastrukturplan har skiftet navn til en grøn 

mobilitetsplan, og den tendens vil kun brede sig, siger 
Carina Christensen:

– Derfor skal branchens frontløbere inspirere og 
fortælle historien om branchen, der omstiller sig til en 

grønnere transport af gods og varer på 
kryds og tværs af Danmark og Europa.

Hun opfordrer alle til at sende så 
mange nominerede ind via ITD’s hjem-
meside som muligt for på den måde at 
sikre et stort og kvalificeret felt. Vinder-
ne bliver offentliggjort under festmid-
dagen på ITD’s generalforsamling den 
2. maj 2020.

Grøn omstilling er krav for at vinde
Alle ITD’s medlemsvirksomheder og 
deres ansatte kan nomineres til de to 

priser, og fristen er 5. januar 2020. Man kan indstille sig 
selv, sine kollegaer, sin egen eller en anden transportvirk-
somhed, og det gøres nemt på ITD’s hjemmeside. Eneste 
krav er, at der er fokus på grøn omstilling.

En transportvirksomhed opsamler måske regnvand til 
at vaske lastbilerne i eller har installeret solceller på taget 
af lagerhallerne. Det ville være gode eksempler på, at der 
tænkes klimavenligt. Eller en medarbejder udmærker sig 
ved at være grøn masterdriver og god til klimabevidst 
kørsel.

– Indstil en kollega eller virksomhed, som, du mener, 
gør en forskel for den nødvendige grønne omstilling af 
vores erhverv, så de kan tjene som inspirationskilde for os 
alle sammen, siger Carina Christensen. 

Her ses Lars Kristensen fra Thortrans som vandt DTA i 2018.

PRÆMIER TIL 
VINDERNE

Årets transportvirksom-
hed skal have gennemført 

en grøn omstilling, der 
skal være fokus på klima-
venlige tiltag, og virksom-
heden skal være medlem 
af ITD. Årets virksomhed 

vinder 40.000 kroner.

Årets medarbejder skal 
være en grøn ildsjæl, der 
har bidraget til at indføre 

en grøn omstilling og 
tænker på klima og miljø, 
og medarbejderen skal 

være ansat i en ITD-med-
lemsvirksomhed. Årets 

medarbejder vinder 
20.000 kroner.

INDSTIL INDEN 
5. JANUAR

Gå ind på ITD’s hjemme-
side og svar på tre simple 
spørgsmål for at indstille 

en medarbejder eller 
virksomhed fra transport-

branchen.
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