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Indsatser:

1 Støtte kommuner og 
virksomheder i deres grønne 
omstilling

2 Styrke e-mobiliteten og 
integrering i den kollektive trafik

3 Fremme grøn erhvervs- og 
servicetransport

4. Styrke grøn omstilling af 
privatbilismen 

5. Styrke regionens partnerskaber 
på området for grøn mobilitet 
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Regeringens udmeldinger

• Eldrup Kommissionen har 
afleveret sin første 
delrapport vedr. 
afgiftsomlægninger

• De anbefaler regulering, der 
giver ca. 750.000 elbiler i 
2030

• 2. delrapport afleveres i 
december 

• Omhandler virkemidler på 
ladeinfrastruktur

• Regeringen er netop 
kommet med sit afgiftsudspil 
til formiddag.
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En brydningstid med stor 
foranderlighed

• Udviklingen går stærkt

• Nye ladeoperatører melder 
sig på banen

• Nye forretningsmodeller er i 
gang med at blive udviklet

• Bilbranchen søger nye måder 
at tjene penge på

• Nye digitale løsninger kan 
bryde med dagens billede.
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Hvorfor elbiler?

• Transportsektoren er den 
mest fossilafhængige sektor 

• Elbiler løser byernes 
forureningsproblem (NOX, 
Partikler)

• Danmark har nu 50% 
vedvarende energi i 
elforsyningen

• Elbilers CO2-aftryk bliver 
bedre i takt med indfasning 
af vindmøller og solceller

• Den billigste af de grønne 
teknologier
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Ladebehov i fremtiden

• Almindelige elbiler skal frem 
over lades 1-2 gange hver 14. 
dag

• Man skal skelne ml. de, der har 
egen p-plads og de andre.

• Man KAN godt deles om få 
standere

• Der vil være behov for adfærds-
og tidsstyring, som skal skiltes 

• Betalingsparkering, der går 
i gang efter 3 timers 
ladning

• Tidsbegrænsning
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Ladestandertyper
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Typer af ladning:
• Normale ladestandere
• Hurtig ladestandere
• Lynladestandere



Destinationsladere/normale 
ladere

• Står steder, hvor biler holder 
parkeret i længere tid ad 
gangen (lejligheder, 
arbejdspladser, 
shoppingcentre etc.)

• Ses ofte på gadeplan i de 
store byer

• De mest almindelige 
ladestandere

• Billige i opsætning (ca. 
30.000 kr)

• To biler kan lade ved en 
stander

• Lader med 11-22 kW

• Der benyttes et type 2 kabel, 
som bilisten selv medbringer
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Hurtigladere

• Står steder, hvor biler holder 
parkeret i ca. en time. 

• Tidligere ved motorveje

• Fremover nok ved Fastfood 
restauranter, biografer, 
indkøbscentre etc. 

• Pris:  ca. 300.000 kr.

• Ses ind i mellem i bybilledet

• Lader med 43-50 kW

• Kabler sidder fastmonteret 
på standeren
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Lynladere

• Ved motorvejen. 

• Findes, hvor biler kun 
kommer for at få strøm fx 
ved tankstationer og 
rastepladser

• Pris: 600.000-1 mio. kr

• Ses sjældent i bybilledet, 
men kan findes på 
tankstationer, ved lufthavne i 
byen. Bruges til fx ladning af 
taxier.

• Lader med 100-350 kW

• Kabel monteret på stander
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Stiktyper

• Alle elbiler kan lades via et type 2 stik 
ved alm. ladning

• Hurtig ladning/lynladning har to 
standarder
• Chademo (Asiatisk, forventes på vej 

ud af det europæiske marked)
• CCS (vestens standard)

• Mormor kabel (nødkabel)
• Type 2 i den ene ende og treben-

stik i den anden
• Man kan også lade på kraftstik vha. 

adapter.  



Operatører 
og koncepter
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E.ON og CLEVER

• Har lagt store 
investeringer i det 
danske ladenetværk

• Abonnement-baseret 
”all inclusive” løsninger 
(dyrt at lade på andres 
standere)

• Har interesse i at holde 
på kunderne

• Direkte ejerskab af el-
selskaber

• Stort ladenetværk

• Stærke på offentligt 
ladenetværk
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Spirii og Sperto

• Nye aktører på markedet

• Er ikke ejet af et el-selskab

• I nogle tilfælde er der 
fortjeneste på strømmen

• Ingen abonnementer, kun 
kWh-priser

• Betaling enten via app, RFID 
brik (Plug Surfing) eller 
selskabskort (også 
udenlandske kort)

• Differentierede priser er en 
mulighed (beboere og gæster)

• Der skal betales fuld kWh-pris 
hos EON og CLEVER
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Ionity og Tesla

• Tesla opstiller 
hurtigladestandere kun til 
Teslaejere langs motorveje

• Ionity opstiller hurtigladere 
langs motorveje (ejet af den 
tyske bilbranche)
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Tankstationer

• Tankstationerne er de nye 
spillere på markedet

• Circle K er godt i gang i 
Norge og må forventes i DK 
snart

• OK laver forsøg i Danmark

• Q8 og Shell har også meldt 
sig på banen.

• Hovedsageligt lynladning 
langs motorveje, men også 
hurtig ladning i mindre grad i 
byerne.

• OK går også ind på 
hjemmeladningsmarkedet.
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Roaming

• Roaming: når man kan lade sin elbil 
på alle ladestandere på tværs af 
operatører og lande

• Priserne er generelt høje (højere i 
DK end i Tyskland) – forventet 
prisfald ved øget konkurrence

Plug-surfing:

• Giver adgang til så godt som 
alle ladere via RFID

• Operatørerne bestemmer 
priserne

• Fint, hvis man lader sjældent ”i 
byen”

• Tager et service fee (10% på 
el-prisen)
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Elbilviden.dk

• Uvildig information om elbiler 
og ladeinfrastruktur

• Målgrupper: borgere, off. 
myndigheder og virksomheder

• Partnerskab på tværs af privat 
og offentlig sektor

• Information om elbiler på det 
danske marked, TCO-
beregninger og prisinformation 
og ladekort

• Partnere kan lægge nyheder op
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