Udbredelse af elbiler
i Øresundsregionen
Baggrundsanalyse, politiske målsætninger
og understøttende tiltag

Udgivet af
Öresundskomiteen,
marts 2015
Fotos: RKLM
KLS Grafisk Hus

Initiativet kort fortalt
Öresundskomiteen underskrev i december 2013 en hensigtserklæring om at udbrede
elbiler og ladeinfrastruktur i Øresundsregionen (se bilag 1). Dette notat er et redskab til at
efterleve hensigtserklæringen og samle anvisninger fra eksperter, der fortjener opbakning
fra politikere i hele Øresundsregionen.
Notatet består af tre dele:
1) En baggrundsanalyse af status og potentialer for udbredelsen af elbiler og lade
infrastruktur i Øresundsregionen.
2) Fire fælles politiske målsætninger for udbredelsen af elbiler i Øresundsregionen,
som Udvalg for Miljø og Grøn Vækst i december 2014 har besluttet at arbejde for og
vil opfordre andre offentlige organisationer til at tilslutte sig.
3) En række tiltag til at understøtte de overordnede målsætninger. Tiltagene kan sam
mensættes efter behov af den enkelte offentlige organisation.
De fire målsætninger afspejler initiativer, som kommunal- og regionalpolitikere har direk
te indflydelse på, mens de understøttende tiltag både afspejler virkemidler, hvor kommu
ner og regioner har direkte og indirekte indflydelse.
Notatet er udarbejdet i samarbejde med kommunale og regionale embedsfolk samt virk
somheder og interesseorganisationer i Øresundsregionen og afspejler, at udbredelse af
elbiler kræver en bred indsats for at lykkes.

Politisk hensigtserklæring
En hurtig indfasning af el-baserede køretøjer er en væsentlig nøgle til at omstille trans
portsektoren, så den kan bidrage til målsætningerne om lavere CO2 udledning og bed
re bymiljøer i hele Øresundsregionen.
Ved at samarbejde kan kommuner, regioner og private aktører i Øresundsregionen sik
re en sammenhængende udbredelse af elbiler og infrastruktur til ladning af elbiler.
Kommunernes og regionernes målsætninger bør understøttes af de mange tiltag, som
er beskrevet i dette notat. Tiltagene får generelt størst effekt, hvis de gennemføres i et
samarbejde mellem offentlige og private aktører og med deltagelse af både danske og
svenske parter.
Öresundskomiteens Udvalg for Miljø og Grøn Vækst har besluttet at arbejde for ne
denstående fælles målsætninger, og vil opfordre andre offentlige organisationer til at
tilslutte sig erklæringen:

De kommuner og regioner, der tilslutter sig erklæringen, vil
arbejde for at fra år 2016...
...skal alle nye biler under 3500 kg, der indkøbes/leases til egen flåde, anvende el,
brint eller biogas, med mindre det er funktionelt uhensigtsmæssigt. i
...skal der være udarbejdet en standardiseret og smidig ansøgningsprocedure i hver
kommune for tilladelse til udbygning af ladeinfrastruktur.
...skal parkeringspladser med ladestandere være reserveret til elbiler og der skal
sikres tilstrækkelige parkeringspladser til at efterkomme efterspørgslen på opstilling af ladeinfrastruktur.
...skal parkeringspladser på offentligt areal i nye byområder samt større, offentligt
tilgængelige parkeringspladser på privat grund forberedes til etablering af lade
infrastruktur for elbiler.

Funktionelt uhensigtsmæssig’ henviser her til, at omstillingen til el-, brint- og biogasbiler afpasses i forhold til
1) etableringen af den nødvendige lade-infrastruktur, 2) servicebehov, som endnu ikke kan opfyldes af el-, brint- og
biogasbiler, og 3) hensynet til væsentlige merudgifter ved indkøb af disse biltyper sammenlignet med benzin- og
dieselbiler.
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Baggrund for anbefalingerne
En hurtig indfasning af el-baserede køretøjer (batteri og hybrid) er en væsentlig
nøgle til at omstille transportsektoren i en mere klimavenlig retning.
Elbiler bidrager væsentligt til at reducere CO2 udledningen; for hver benzinbil,
der erstattes af en elbil, sænkes kuldioxidudslippet i gennemsnit med 2 ton per år.1
Elbiler er meget energieffektive; de udnytter ca. 40% mere af energien i brændslet
til fremdrift sammenlignet med benzinbiler. Elbiler bidrager til et godt bymiljø ved
at være støjsvage og reducere partikelforureningen. Desuden kan elbiler spille en
vigtig rolle i forhold til at balancere et energisystem baseret på fluktuerende ener
gikilder som vindenergi.1
Elbilen ligger altså lige til højrebenet for lande som Danmark og Sverige, der har
ambitiøse målsætninger for et fossilfrit, energieffektivt samfund med masser af
vedvarende energi og sunde byer.
Ved at koordinere arbejdet for at udbrede elbilen på tværs af Øresund kan det
blive væsentligt mere tillokkende for private aktører at købe eller lease elbiler, end
hvis alene enkelte kommuner og/eller regioner prioriterede dette spørgsmål.

1
2

Dette forudsætter, at elbilen lades med fornybar energi.
Kilde: http://www.danskelbilalliance.dk/Facts/Hvorfor.aspx. Concito, 2014.
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Politiske målsætninger for indkøb/leasing af elbiler
Flere kommuner og regioner har allerede målsætninger for indkøb/leasing af elbiler:
Region
Hovedstaden

2014: Alle nyindkøbte biler skal være el, brint eller biogas
biler, undtaget er ambulancer og akutlægebiler.
2015: 25% af regionens bilflåde skal være el-, brint- eller biogasbiler. Der skal være 12.000 elbiler i hovedstadsregionen,
hvoraf de fleste skal være privatejede.

Region Skåne

2020: Alle regionens biler skal drives fossilfrit.

Københavns Kommune

2015: 85% af kommunens personbiler skal køre på el eller brint.
2025: Alle kommunens personbiler skal være el-, brint-, naturgas- eller biogasbiler.

Malmö stad

2015: Hele kommunens lette vognpark skal være miljøbiler.
Heraf skal 75% være elbiler, hybridbiler, gas eller biogasbiler.3

Helsingborg stad

Alle udbud for person- og godstransport samt motordrevne
redskaber skal følge krav for miljøbiler.4

Tabel 1: Gældende målsætninger (efteråret 2014) for udbredelse af el- og miljøbiler

Kommuner har en nøgleposition ift. at fremme elbiler, da flere af de vigtigste styre
midler ligger under kommunernes ansvar: reservering af parkeringspladser til
elbiler, tilladelse til opstilling af ladeinfrastruktur på offentlig plads, skiltning til
ladestandere og indførsel af miljøzoner.5 Både kommuner og regioner udgør vigtige
kunder, som kan fremme udbredelsen af elbiler ved bevidst indkøb/leasing af el
biler til sundhedssektoren og den daglige personkørsel. De kan både inspirere og
give borgere og erhvervslivet incitamenter til at vælge elbilen.
De kommunale og regionale tiltag bør tages i samarbejde med de kommercielle
elbilaktører og relevante organisationer, så indsatsen er i overensstemmelse med
igangværende projekter og satsninger.
Ved at samarbejde kan kommuner og regioner i Øresundsregionen sikre en sam
menhængende infrastruktur og udbredelse af elbiler, og komme hurtigere i mål
med en CO2-neutral og fossilfri fremtid.

Miljøbiler dækker i Malmö også over brændselseffektive diesel- og benzinbiler. Kilde: Anna Lindblad, Malmö stad.
Miljøbiler dækker i Helsingborg primært over gas og el. Diesel- og benzindrevne biler indkøbes kun når der ikke findes
et alternativ til specialtransport for rullestolsbrugere eller til firhjulsdrift.
5
I Danmark kan de fem største bykommuner selv udstikke miljøzoner (København, Aarhus, Frederiksberg, Odense og
Aalborg).
3
4
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Nogle rammevilkår skal tilpasses fra nationalt hold; det gælder bl.a. lempelser af
registreringsafgiften og tilslutningsafgiften for ladestandere. Her kan kommuner og
regioner stå stærkere ved at appellere fælles til nationale politikere.
Öresundskomiteen underskrev i december 2013 en hensigtserklæring om at udbre
de elbiler i Öresundsregionen (se bilag I). Dette notat er et redskab til at efterleve
hensigtserklæringen og samle anvisninger fra eksperter, der fortjener opbakning fra
politikere i hele Øresundsregionen.
Det er vigtigt at understrege, at elbiler ikke er den eneste løsning, men skal ses som
en vigtig brik i en større omstilling af transportsektoren i samspil med cyklisme og
offentlig transport.

Ladeinfrastruktur for elbiler
Øresundsregionen har længe haft ry for at have en splittet infrastruktur for miljøven
lige biler: Indtil for nyligt fandtes der ikke én eneste offentligt tilgængelig tankstation
for bioethanol i Danmark og kun meget få elladestationer i Sverige. Det var et pro
blem, da svenskere ikke kunne tanke gasbiler i Danmark og danskerne omvendt ikke
kunne tanke elbiler i Sverige.
I dag er forholdene bedre. I København åbnede den første tankstation til biogasbiler i
2013, og i Region Skåne findes der i år (2014) 196 ladeudtag til elbiler.
EU-kommissionen forsøgte i 2013 at gennemføre bindende mål for ladestandere i
medlemslandene, der ville have betydet, at Danmark i 2020 skulle have mindst 5000
og Sverige mindst 14.000 ladestandere. Forslaget blev dog forkastet af ministerrådet.
Opstillingen af ladestandere finder i dag primært sted på kommercielle vilkår.
EU har siden via programmet TEN-T bevilliget midler til udbygningen af infrastruktur.
I Øresundsregionen har bl.a. svenske E.ON og Öresundskraft og danske CLEVER fået
glæde af EU midlerne. I 2013 opkøbte E.ON 770 ladestandere i Danmark fra det kon
kursramte Better Place og CLEVER påbegynder i 2014 opstillingen af ladestandere i
Sverige i samarbejde med Öresundskraft.
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Oversigten i tabel 2 og 3 viser definitioner for primær-, sekundær- og hurtigladning,
samt hvor mange ladestandere, der aktuelt findes i Øresundsregionen.
Effekt

Ladetid op til 80% af batterikapaciteten

Primærladning

2,3-12 kW

1-8 timer

Semihurtigladning

22 kW

35-50 minutter

Hurtigladning

43-120 kW

20-30 minutter6

Tabel 2: Definitioner af primær-, sekundær- og hurtigladning

Region
Hovedstaden7
Region Skåne
Region Sjælland
Københavns
Kommune
Malmö stad

Primærladning

Semihurtigladning

Hurtigladning

62 udtag på 14
pladser
159 udtag på 50
pladser
40 udtag på 7
pladser
194 udtag på 44
pladser
67 udtag på 15
pladser

53 udtag på 32
pladser
44 udtag på 20
pladser
39 udtag på 21
pladser
44 udtag på 25
pladser
20 udtag på 11
pladser

13 udtag på 13
pladser
4 udtag på 3
pladser
13 udtag på 13
pladser
7 udtag på 6
pladser
2 udtag på 2
pladser

Tabel 3: Cirka antal off. tilgængelige ladestandere til elbiler i Øresundsregionen
december 20148
I september 2014 vedtog EU ministerråd at ladestandere under 50 kWh som mi
nimum skal rumme Type 2 Mennekes standard mens ladestandere over 50 kWh
som minimum skal rumme Combined Charging System (CCS) standard. CCS giver
mulighed for hurtigladning med jævnstøm og traditionel ladning med vekselstrøm i
samme stik. Standarderne er minimumskrav og kan følgelig kombineres med f.eks.
CHAdeMO standarden, som anvendes af de japanske biltyper.
EU standarderne vil træde i kraft fra november 2017, men ladeoperatører forventes
allerede nu at indrette sig efter de nye standarder.9 Hermed overkommes snart en
væsentlig barriere for ladeinfrastrukturen for elbiler på tværs af landegrænser.10
T esla ladestander med 90-120 kW tager ca. 1 time om at lade 80% af batterikapaciteten.
Ladeudtag for Region H. og Københavns kommune er udelukkende baseret på data fra CLEVER og E.ON.
8
Oversigten er cirkatal. Kilder: CLEVER, E.ON, Uppladning.nu.
9
EU direktiv: http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=EN&typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_
ID=79/14|79/*/14&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
10
Se bl.a. filmklippet her fra 2013, der viser hvor svært det kan være at komme rundt med en elbil i
Øresundsregionen: https://www.youtube.com/watch?v=OEZsULzwIFg#t=31
6
7
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Aktuelt er de største udfordringer for ladning af elbiler:
-	få elbiler gør det relativt uinteressant for operatører at fortsætte de massive
investeringer i infrastruktur
-	antallet af ladestandere. Der mangler offentligt tilgængelige hurtigladestandere som
alle elbiler kan benytte (dvs. CCS suppleret med CHAdeMO udtag).
-	betalingsstandarder på tværs af selskaber. Både CLEVER og E.ON giver mulighed
for betaling for at lade strøm uden abonnement, men mod ekstra gebyr. Dette gælder
dog endnu ikke hurtigladestanderne, og betalingsproceduren er endnu ikke standar
diseret til kreditkort eller app.
-	en opdateret oversigt over alle ladestandere i Øresundsregionen. I dag skal man
surfe mellem flere websider for at finde funktionelle ladestandere på den danske og
svenske side af Øresund.
De aktuelle kommercielle planer for opstilling af ladeinfrastruktur i Øresundsregionen i
2015 viser, at:
-	Danmark: E.ON planlægger at opstille 40 hurtigladestandere på motorvejsstræknin
ger i Danmark. CLEVER vil i 2015 fordoble mulighederne for hurtigladning i Dan
mark med bl.a. 63 nye CCS standere, der også rummer CHAdeMO standarden. I alt
planlægger CLEVER at opstille 263 nye ladepunkter i Danmark med hhv. 22 kW, 43
kW og 50 kW.
-	Sverige: CLEVER opstiller 35 ladestandere i samarbejde med Öresundskraft mellem
Skåne, Stockholm og Oslo. E.ON har pt. ingen ladestandere i Skåne.

5

Danske og svenske forskelle
I Danmark har verdens højeste skatter og afgifter på benzin- og dieselbiler og
fritagelsen for registreringsafgift11 for elbiler siden 1984 understøttet udbredelsen
af elbiler – en udbredelse, der dog ikke har fundet sted med rekordfart. I dag (2014)
har Danmark ca. 2000 indregistrerede elbiler ud af i alt 2,2 mio. biler. Til sammen
ligning er hver 7. bil solgt i Norge i 2014 en elbil.
Den nationale målsætning om en fossilfri transportsektor i 2050 er så fjern, at den
ikke skaber store incitamenter for flere miljøvenlige biler på vejene i dag.
Den danske afgiftsfritagelse er tidsbegrænset til udgangen af 2015 og er endnu ikke
forlænget. Den danske regering har lovet en reform af bilbeskatningen, der skal
gøre det billigere at køre i miljø- og klimavenlige biler, men denne er endnu ikke
gennemført og det skaber usikkerhed i elbilbranchen.12
Den danske energistyrelse tilbyder i en forsøgsordning 2014-2015 op til 20.000 DKK
pr. nye elbil til flådeejere, der skifter til el. Pengene gives til etablering af ladein
frastruktur. Dette forventes at øge antallet af elbiler i Region Hovedstaden til over
500.13 Energistyrelsen har desuden allokeret 23,5 mio. DKK til partnerskabsprojek
ter, der kan sætte flere elbiler på vejene.
I 2009 gik Dansk Energi og 29 virksomheder i elbil- og elbranchen sammen i et
branchefællesskab, som bl.a. har til opgave at udbrede eldrevne køretøjer i Danmark
og skabe fælles gennemslagskraft hos myndighederne. Dansk Elbil Alliance har i
dag 55 medlemsvirksomheder. I 2013 åbnede Hovedstadsregionens elbilssekretariat,
Copenhagen Electric, der udvikler og gennemfører aktiviteter, som skaber synlighed
og demonstrerer mulighederne ved elbiler. Sekretariatet etablerer partnerskaber
om fælles indkøb af elbiler med rabat og mulighed for at afprøve elbiler. Fokus er
på kommuner og virksomheder med bilflåder og på private husstande med to biler.
Også den danske trafikstyrelse og energistyrelse har oprettet et elbilnetværk for
kommuner, regioner og virksomheder med erfaringsdeling om elbiler.

 egistreringsafgiften udgør i Danmark 105 % af DKK 79.000 og 180 % af resten af indkøbsprisen for benzin- og
R
dieseldrevne biler.
12
Kilde: http://www.danskelbilalliance.dk/Nyhed/2014/14_07_28A.aspx
13
Kilde: http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/stoette-partnerskaber-elbiler
11
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Elbiler

Plug-in hybridbiler

Biler i alt

Danmark

2983

106

2.300.000

Sverige

2607

3 978

4.600.000

Tabel 4: Cirka antal el- og hybridbiler under 3500 kg i Danmark og Sverige, 201414
Som Tabel 3 viser ligger den største forskel mellem udbredelsen af elbiler i Danmark
og Sverige indenfor plug-in hybridbilerne.15 I Danmark er plug-in bilerne først in
troduceret i 2012 og de blev fritaget for ejer, vægt- og registreringsafgift i 2013. Den
danske trafikstyrelse forventer, at dette vil øge salget af hybridbiler i de kommende
år. Plug-in hybrid biler udleder 50 - 75 % mindre CO2 end en almindelig bil.
Hybridbilerne kan være særligt interessante i en overgangsperiode til infrastrukturen for
elbiler er fuldt udbygget med hurtigladestandere, og elbilernes batteri-kapacitet øges.
I Sverige har regeringen et mere ambitiøst mål for transportsektoren end i Danmark;
i 2030 skal al transport være uafhængig af fossile brændsler. Målet kan dog være
urealistisk: De fleste biler anvendes i mere end 16 år, så hvis målet skal nås, skal alle
biler, der sælges i år (2014) køre på fossilfri brændsler. I dag gælder dette kun 2% af
bilerne, der sælges i Sverige.16
Den største satsning på transportområdet i Sverige har været på biobrændsel.
Infrastrukturen til elbiler er først nyligt under udbredelse, og ingen sammenhængende
satsninger for at øge tilvæksten i antallet af elbiler er blevet gennemført i Sverige.
Der er ingen stærk elbilbranche, tiltagene er i stedet drevet af spredte projekter, som
især regionale og kommunale organisationer står bag i samarbejde med virksomheder
som privatejede energiselskaber. Flere virksomheder udgav i 2013 Roadmap Sweden
en färdplan för elfordon i Sverige till 2030 som bl.a. er en appel til den svenske regering om
at skabe bedre forudsætninger for at udbrede elbiler i Sverige. Flere kommuner som
Malmö stad har dog allerede valgt at satse på et miks af biler på el, brint og biogas.17
I Sverige er biler ikke pålagt registreringsafgift, hvorfor elbiler ikke kan gives en
fordel her. Miljøbiler er i Sverige understøttet af en præmie18 per bil på 40.000 SEK,
men denne pulje er næsten tømt, og er ikke blevet fornyet. Regeringen giver fortsat
miljøbiler en

Kilde: Power Circle, 2014, EnergiWatch, 2014 og BilSweden, 2014, Dansk Elbils Alliance 2015.
En plug-in hybridbil får strøm fra et indbygget batteri, som kan lades op på samme måde, som andre elbiler. Udover
en elmotor og et indbygget batteri har plug-in hybridbil en forbrændingsmotor, der tager over fra eller supplerer
elmotoren, når der er behov for det, f.eks. når batteriet er ved at løbe tør for strøm
16
Kilde: Mats Larsson, IUC Skåne
17
Malmö stad, 2013: Framtidens fordon i Malmö
18
Puljen gælder supermiljøbilar med meget lave CO2 udslip (under 50 g CO2/km.), som kun elbiler og ladhybridbiler
klarer

14

15
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Kan vi lære noget af nordmændene?
Norge er verdens førende elbilmarked, og med salget i 2013 og starten af
2014 cementerede nordmændene den position. Elbiler udgjorde 20% af
nysalget af biler i flere måneder af 2014 og per juli 2014 udgjorde elbiler
1% af den samlede norske bilpark.
Baggrunden er massiv støtte fra den norske stat og flere fordele i det offent
lige rum. Ikke bare er elbiler fritaget for registreringsafgift, som er næsten
lige så høj som i Danmark, de slipper også for moms og beskattes lavere
som firmabiler.
Flere andre tiltag som adgang til busbaner, fritagelse for bompenge, gratis
færge, fri parkering og ofte gratis strøm har gjort elbilen særligt populær i
Norge.
Afgiftsfritagelser skal selvfølgelig opvejes mod manglende kroner i
statskassen. Det skal også bemærkes, at norsk elektricitet, som er tæt på
at være CO2 neutral, koster det halve af dansk strøm, mens benzin og
diesel er dyrere i Norge end i Danmark og Sverige.
Kilde: Ingeniøren, 2014 og Politiken, 2013

fritagelse fra vejtrafikskat på fem år.19 Elbiler skal dog gives langt større fordele,
hvis de skal konkurrere med de lave skatter og afgifter på benzin- og dieselbiler,
som primært har sit udspring i, at Sverige i modsætning til Danmark har stærke inte
resser i at beskytte egenproduktionen af biler.20
Læs mere om forskelle for danske og svenske elbilister under de enkelte tiltag.

Skattefritagelsen gælder alle miljøbiler også dem med lavt forbrug af benzin og diesel. Kilder: Per Lundgren, Jurab,
Anna Lindblad, Malmö stad
20
Kilde: Mats Larsson, IUC Skåne
19 
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Barrierer for udbredelsen af elbiler
Elbilens konkurrencekraft er især afhængig af tre faktorer: Indkøbspris,
driftsomkostninger og brugtsalgspris.
•	Den typisk højere indkøbspris på elbiler sammenlignet med benzin- og
dieselbiler kan skræmme. Allerede i dag er det dog muligt for større flådeejere
at indkøbe elbiler til samme pris som benzinbiler.21 På sigt bliver indkøbspri
sen - afhængig af kørselsbehov - udlignet af de lavere udgifter til drift. Ind
købspris må forventes at falde efterhånden som batterierne bliver billigere at
fremstille og bilproducenterne globalt øger produktionsvolumen.
•	Energiudgifterne for en elbil er betydeligt lavere sammenlignet med benzinbiler;
i Danmark koster det ca. 30 øre per kørt kilometer for en elbil og ca. 60 øre for
en benzinbil. Vedligeholdelsesudgifterne er desuden ca. halvdelen af udgif
terne til benzin- eller dieselbiler.
•	De færreste bilister ejer bilen hele dens levetid. Eftersom elbilens teknologi er
under udvikling og elbilen stadig er ny på markedet er det uvist hvad elbilens
brugtpris er. Det kan holde nogle fra at købe en elbil, men her må kommuner
og regioner gå foran, så elbiler produceres i et omfang, der sikrer en hurtig
teknologisk udvikling, som også er investeringsegnet på brugtbilsmarkedet.
Frygten for elbilers rækkevidde og for tidskrævende opladning er også en barriere
for udbredelsen af elbiler. Disse barrierer er dog reelt mindre end antaget viser det
nyligt afsluttede testprojekt i Danmark ”Test-en-elbil”.

21

Se i blå boks udbudseksempel fra Københavns Kommune om økonomien bag indkøb af elbiler.
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Test-en-elbil
1578 danske testfamilier deltog i perioden 2010-14 i forsøgsprojektet Test-en-elbil
støttet af den danske energistyrelse og trafikstyrelse. Familierne fik stillet en elbil
til rådighed i tre måneder, hvor bilen i det omfang, det kunne lade sig gøre,
skulle indgå som husstandens primære bil.
Projektet viste bl.a. at den foretrukne opladning af elbiler foregår hjemme
eller på arbejdspladsen - kun 8% af de 75.000 opladninger, der blev foretaget
i projektet, er foretaget på farten – og det endda selvom testpiloterne fik gratis
elektricitet på hurtiglade-stationerne, men skulle betale hjemme.
Projektet viste også, at testfamilierne i gennemsnit kørte 50 km om dagen og der
for havde ca. en halv tank tilbage, når de satte bilen til opladning. Det tegner et
billede af, at angsten for elbilens rækkevidde er af mental karakter i dagligdagen.
Disse data, sammenholdt med DTU’s transportvaneundersøgelse, peger på, at
op mod 97% af alle danskeres køreture vil kunne dækkes af elbiler. Desuden
får de elbiler, der kommer på markedet i dag længere og længere rækkevidde.
Kilde: CLEVER, 2014: Test-en-elbil afsluttende rapport

Øresundsregionen har en høj befolkningstæthed og korte afstande mellem byerne.
Undersøgelser af pendlingsmønsteret viser, at 95% af de daglige bilpendlerture på
den danske side af Sundet og 85% på den svenske er under 100 km.22 Hvis potentiel
le elbilpendlere kan lade op ved deres arbejde, vil elbilens rækkevidde fordobles.
Mange borgere stiller spørgsmålstegn ved elbilens kapacitet til længere ture. Flere
projekter arbejder aktuelt på at forbinde Norden og Tyskland med ladeinfrastruktur.
Nissan, Fortum, Preem og McDonalds samarbejder om at forbinde de fire nordiske
hovedstæder med hurtig-ladere. Green Highway vil skabe en sammenhængende la
deinfrastruktur for elbiler fra Sundsval i Sverige til Trondheim i Norge inden år 2015.
Udbygningen er altså allerede i gang og om et par år vil de længere ture i Nordeuro
pa kunne gennemføres i en elbil. Tesla er ved at udbrede hurtigladere23 til hele Euro
pa, så man i løbet af 2015 vil kunne køre fra Nordnorge til Sydfrankrig i en elbil. Flere
elbilforhandlere tilbyder desuden en lånebil som kan benyttes ved længere rejser,

22
23

 ilde: Region Hovedstaden, 2013
K
Med hurtigladerne tager det kun 20 minutter at oplade en Tesla Model S fra 0 procent til 50 procent eller
30 minutter at opnå 80 procent opladning. Kilde: Energy Supply, 2014.
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inkluderet i købet af en elbil. I praksis vil mange købe elbilen som bil nr.2, indtil
elbilen er bedre etableret på markedet. Det løser i første omgang udfordringerne
ved de længere ture.
Selvom brugsvanerne for elbilen må formodes at være anderledes i kommuner og
regioner, er de reelle barrier tilsyneladende ikke større. En brugerundersøgelse i
Københavns Kommune viste, at medarbejderne især lagde vægt på bilernes funk
tionalitet og driftssikkerhed. Undersøgelsen viste, at elbilernes funktionalitet,
rækkevidde og tophastighed er tilfredsstillende i forhold til brugeren og at elbi
lerne kan dække 80-90% af kommunens kørselsbehov. Kommunens 125 elbiler og
11 brintbiler24 benyttes af kommunens hjemmepleje, Københavns Brandvæsen og
Teknik- og Miljøforvaltningen, som bruger dem i forbindelse med tilsyn, transport
til møder, virksomhedsbesøg og intern transport. To biler anvendes desuden som
direktør- og borgmesterbiler i Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integra
tionsforvaltningen.25

E l- og brintbilsflåden udgør i 2014 lige under halvdelen af KK’s flåde under 3500 kg. Kilde: Politiken, 2014:
http://politiken.dk/forbrugogliv/biler/ECE2380162/kommuner-giver-elbiler-nyt-liv/
25
Københavns Kommune, 2013: Elbil som tjenestebil i Københavns Kommune
24
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Økonomien bag elbiler
Hidtil har elbiler været lidt dyrere at købe og lease, men billigere i drift end
benzinbiler. Under et nyt udbud i Københavns Kommune bliver elbiler nu
tilbudt i samme prisleje som benzinbiler. Med de lavere driftsomkostninger
er elbiler altså nu en god forretning.
Regnestykket fra det seneste udbud i Københavns Kommune ser således ud:
• Det
	
koster ca. 2.600 kr./måned at lease en benzinbil, der med 15.000 km kør
sel om året bruger 1.500 kr./måned til brændstof. Pris pr. måned: 4.100 kr.
• Det
	
koster ca. 2.600 kr./måned at lease en elbil, der med 15.000 km kørsel
om året bruger knap 500 kr./måned på elektricitet. Pris pr. måned: 3.100 kr.
Ladeinfrastrukturen til elbiler i Øresundsregionen bliver primært betalt
af private operatører. Kommunerne og regionerne betaler dog typisk for
skiltning og afmærkning af veje.
Kilde: Dansk Energi 2014
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Tiltag til fremme af elbiler i Øresundsregionen
Målsætningerne om udbredelse af elbiler kræver en bred indsats for at lykkes. Nogle
tiltag kan kommuner og regioner selv gennemføre, andre må realiseres sammen
med andre.
Et eksempel på dette er udbredelsen af ladeinfrastruktur til elbiler. Opsætningen af
ladeinfrastruktur er drevet af det kommercielle marked, men kommuner og regioner
kan understøtte udbredelsen af ladeinfrastruktur ved at indkøbe/lease elbiler,
oprette smidige ansøgningsprocedurer for opstilling af ladestandere, sørge for tydelig
skiltning til ladestandere, reservere parkeringspladser til elbiler og klargøre nye
byområder til ladeinfrastruktur eller ved i en overgangsperiode at støtte opførelsen
af ladestandere.
Det blev overvejet at sætte mål for antallet af hurtigladestandere i Øresundsregionen,
jf. tabel 2. Der er imidlertid på nuværende tidspunkt så mange kommercielle planer
om etablering af nye ladestandere, at det ikke giver mening fra offentligt hold at
sætte mål for antallet af ladestanderer pr. indbygger i regioner og kommuner.
Tiltagene beskrevet i dette notat er mulige virkemidler til at understøtte de
overordnede målsætninger. Som det vil fremgå, er flere kommuner og regioner
allerede godt på vej med at understøtte udbredelsen af elbiler og ladeinfrastruktur
til elbiler.
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Mål: Indkøb/leasing af elbiler
Fra år 2016 skal alle nye biler under 3500 kg, der indkøbes/leases til egen flåde,
anvende el, brint eller biogas, med mindre det er funktionelt uhensigtsmæssigt.

Hvorfor? Ambitiøse og klare politiske mål for udbredelse af elbiler er essentielle for,
at der bliver indkøbt/leaset, anvendt og produceret flere elbiler. Elbilbranchen har
behov for et klart signal om, at politikere prioriterer elbiler, og klare mål for indkøb/
leasing af elbiler fremmer investeringssikkerheden i udrulningen af ladeinfrastruk
tur.
Hvordan? Kommuner og regioner kan beslutte kun at indkøbe/lease elbiler til egen
flåde. Kommuner og regioner kan gennemføre en flådeanalyse af, hvor mange biler,
der kan erstattes med elbiler og hvor det ikke er funktionelt hensigtsmæssigt med
elbiler, skal biogas-, brint- eller pluginbiler prioriteres.
Kommuner og regioner er naturligvis underlagt økonomiske rammer, der betyder,
at det ikke er muligt at udskifte hele vognparken på én gang. Bilerne bør udskiftes i
overensstemmelse med en optimering af transportbehovet og ellers i takt med, at de
er udtjente.

Tiltag: Indkøb/leasing af elbiler
1. Optimering af transportbehovet
Hvorfor? Det er dyrt at udskifte hele vognparken i kommuner og regioner til el,
selvom investeringen ofte tjener sig hjem i løbet af bilens levetid. Det er derfor
hensigtsmæssigt først at undersøge, om behovet for transport i det offentlige kan
nedsættes eller omdirigeres til f.eks. cyklisme og kollektiv transport.
Hvordan? Kommuner og regioner kan opnå besparelser ved at reducere vognparken
og optimere deres kørsel af mandskab og materiel. En kortlægning af bilflåden kan
afsløre biler, der ikke udnyttes optimalt og måske med fordel kan tages helt ud af
flåden.
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Besparelserne bør være øremærket til at udskifte køretøjer, der kører på fossile
brændsler til f.eks. elbiler.

2. Indkøb af el fra vedvarende energikilder
Hvorfor? Elbiler giver renere luft i byerne sammenlignet med benzin- og dieselbiler.
Men hvis den strøm, som elbilerne kører på, stammer fra fossile energikilder, bidra
ger elbilerne alligevel til CO2-udledningen. I dag er CO2-udledning fra produkti
onen af el lavere end CO2 udledningen fra benzin- og dieselbiler, og udledningen
falder støt i takt med indfasningen af vedvarende energi i elnettet.
Hvordan? Kommuner og regioner kan prioritere at indkøbe strøm fra vedvarende
energikilder til at dække behovet i transportsektoren. I praksis foregår indkøbene
ved at el-leverandøren kompenserer kundens elforbrug med en tilsvarende mængde
elektricitet produceret på vedvarende energianlæg (oprindelsesgaranti), ved annul
lering af CO2 kvoter eller med bidrag til nye vedvarende energianlæg.26

3. Offentlige indkøbsfællesskaber med fokus på elbiler
Hvorfor? Ved fælles at efterspørge elbiler kan kommuner og regioner bidrage til
at øge markedet for elbiler, hvilket på kort sigt kan give fordelagtige indkøb og på
længere sigt kan føre til generelt lavere priser på elbiler.
Hvordan? Kommuner og regioner kan indgå i indkøbsfællesskaber for at opnå
lavere priser på elbiler og ladeinfrastruktur. I Østdanmark arbejder Hovedstadsre
gionens Elbilssekretariat, Copenhagen Electric, på at etablere indkøbsfællesskaber
og foreløbigt er 18 kommuner og 11 virksomheder gået sammen om at indkøbe over
500 elbiler med støtte fra Energistyrelsen. I Lund foretages indkøb sammen med fem
andre kommuner. Lignende indkøbsfællesskaber afprøves pt. i Stockholm.27

L æs mere om de forskellige mugheder for at indkøbe grøn strøm
på http://www.elpristavlen.dk/Artikler/GreenPower.aspx
27
Kilde: Britt Carlsson-Green, Region Skåne
26
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4. Test- og innovationsudbud for transportsystemer med elbiler
Hvorfor? Der er behov for systemdemonstrationer, som integrerer forskellige
transportformer – kollektiv transport, elcykler, biler på el, brint, biogas og hybrid
– med forskellige anvendelsesformer – delebilsordninger, hurtigladestationer ved
arbejdspladser og indkøb, elektronisk styring af opladning og elbilsflåder. Demon
strationerne skal vise, hvordan transport- og anvendelsesformer kan integreres i
fremtidens transportsektor og give mulighed for at teste nye løsninger i stor skala i
kommuner og regioner.
Hvordan? EU’s udbudsdirektiv fra 201428 giver mulighed for at inddrage livscyk
lusomkostninger i evalueringen af tilbud og indgå innovationspartnerskaber med
private partnere om udvikling af innovative produkter og services, der endnu ikke
er på markedet. Kommuner og regioner kan desuden sikre fysiske miljøer til tests
af transportsystemer.

5. Frem dele- og bybiler på el
Hvorfor? I flere byer er der allerede eller er ved at blive etableret dele- og bybilord
ninger for borgerne. Ved at anspore til, at dele- og bybiler skal være eldrevne, kan
det offentlige fremme efterspørgslen på elbiler samtidig med, at behovet for bilen
som hver mands eje mindskes. Det vil desuden betyde, at flere får bedre kendskab
til elbiler, uden at skulle foretage en større investering.
Delebilsordninger har den fordel, at borgerne kun lejer en bil, når de har behov
for det, og størrelsen og rækkevidden på bilen kan derfor også vælges efter behov.
Flere private selskaber som Ubigo og Gomore tilbyder samkørsel eller kombinerer
delebilerne med kollektiv transport, cykler og taxa. Delebilsordninger giver højere
udnyttelse af bilressourcerne, fordeler omkostningerne over flere, mindsker trængs
len og øger mobiliteten. Flere byer i udlandet har såkaldte bybilsystemer, tilsva
rende bycyklerne i København. Nogle af systemerne i udlandet bl.a. i Amsterdam,
Berlin og Paris er med elbiler. Københavns Kommune overvejer pt. bybiler på el.

28

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM OFFENTLIGE UDBUD OG OM OPHÆVELSE AF DIREKTIV
2004/18/EF:http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DA&t=PDF&gc=true&sc=false&f=PE%2074%20
2013%20REV%201
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Hvordan? Kommuner og regioner kan have som mål kun at indkøbe elbiler til egne
dele- og bybilordninger, og at støtte og inspirere private delebilordninger til at prio
ritere elbiler. I Københavns Kommune er det et mål, at antallet af delebiler er fordob
let i 2020 ift. 2012 og at eldrevne delebiler udgør mindst 10% af delebilerne i 2020.

6. Giv elbiler fordele i trafikken
Hvorfor? Ved at give særlige fordele til miljøvenlige biler i trafikken, som gør det
lettere at bevæge sig gennem byen, øges incitamentet for borgere og private virk
somheder til at benytte elbiler.
Hvordan? Malmö, Göteborg og Stockholm har siden 1996 haft miljøzoner og Køben
havn og Frederiksberg fik dem i 2008. Miljøzonerne betyder, at de mest forurenende
lastbiler og busser skal have partikelfilter29 og at ældre køretøjer uden filter kun i
særlige tilfælde gives dispensation til at køre ind i zonerne. Kommuner og regioner
kan på sigt skærpe miljøzonerne i byen til kun at tillade miljøvenlige personbiler i
bykernen. Dette kræver dog godkendelse fra Staten.
Yderligere inspiration kan hentes fra Norge, hvor elbilerne må køre i vejbanen for
kollektiv transport og er fritaget for trængselsafgiften i Oslo.
Når fordele for elbiler i trafikken overvejes, skal der tages højde for, at flere kommu
ner prioriterer kollektiv transport, cyklisme og fodgængere fremfor personbiler.

7. Giv incitamenter for medarbejderne til at benytte elbiler
Hvorfor? Selvom der indkøbes elbiler i en offentlig institution er det ikke sikkert de
bliver anvendt. Medarbejderne kan have modstand mod at bruge elbilerne. Mang
lende kendskab til elbilers funktion og køreegenskaber kan være væsentlige barrie
rer for at medarbejderne anvender elbilerne.
Hvordan? Udover mere oplysning og vejledning i brug af elbilerne kan kommunen
eller regionen også vælge at benytte økonomiske incitamenter for at ændre negativt
indstillede medarbejderes holdning til elbilerne. I Københavns Kommune har man

29

Filteret skal fjerne mindst 80% af de sundhedsskadelige sodpartikler fra de store bilers udstødning.
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fjernet medarbejdernes mulighed for at modtage kørselsgodtgørelse for transport i
egen bil til arbejdsrelaterede formål og afskaffet muligheden for taxakørsel. Det har
givet finansiering til omstillingen til elektriske biler og bedre udnyttelse af bilpuljen.
Samtidig har man i Københavns Kommune tilbudt medarbejderne ”kør grønt-kurser”,
der både inspirerer til mere energiøkonomisk kørsel og vænner kommunens ansatte
til elbilen.30

8. Frem borgerleasing af offentlige elbiler
Hvorfor? Legitimiteten for indkøb af elbiler højnes, når borgere kan anvende dem i
de tidsrum, hvor kommuner og regioner ikke bruger dem. Samtidig kan denne
mulighed påvirke borgernes indstilling til brugen af elbiler i positiv retning. Elbiler
er desuden særligt egnede til at indgå i fleksible flåder hvor brugeren – offentligt an
sat eller borger – har mulighed for at vælge en elbil efter behov. F.eks. kan det være
nødvendigt at leje en bil med en brændstofmotor, hvis man skal køre langt.
Hvordan? Kommuner og regioner kan overveje at lease deres elbiler til borgerne,
når de ikke selv benytter dem. Udfordringerne med juridiske barrierer kan imøde
gås ved, at et privat firma ejer bilerne, som leases til kommunen/regionen og
til borgerne. Firmaet dækker således skadesrisiko og står for de praktiske forhold,
så bilerne er klar til anvendelse på rette tid og sted.

9. Efterspørg elektronisk styring af elbilflåder
Hvorfor? Elektronisk styring af elbiler letter driften og tilgangen til elbiler,
gør det muligt at flere benytter elbilerne og muliggør intelligent styring af elbilers
opladning.
Hvordan? Booking og drift af elbiler kan styres elektronisk. Det vil betyde, at
administrator (som kan være et privatudlejningsfirma) kan udnytte bilerne optimalt,
og frigive dem til kørsel, så snart de er ledige og opladte. Brugerne kan se, hvor der
er en fuldt opladt ledig elbil og booke den.
Elbilerne kan desuden være tilknyttet et call-center for servicespørgsmål; dette kan
være med til at nedbryde en del af frygten for elbiler. Elbilerne skal kunne åbnes og

30

Kilde: Dansk Energi, 2014
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låses med elektronisk kort (kommunalt adgangskort eller Rejsekortet) for at lette
brugen. Ved hjælp af innovationsudbud31 kan kommuner og regioner fremme nye,
elektroniske løsninger, der gør det nemmere at være elbilist.

10. Egen teknisk assistance eller leasing?
Hvorfor? I Københavns Kommune oplevede man, at leverandørerne af elbiler ikke
havde den nødvendige ekspertise til at udbedre bilernes fejl og mangler på en effektiv
måde. Vedvarende problemer med elbilerne kan have stor betydning for, hvordan
medarbejderne oplever brugen af elbiler.
Hvordan? I Københavns Kommune har man valgt at ansætte to teknikere med særligt
kendskab til elbiler, som løbende efterser kommunens bilpulje. Det har haft stor
betydning for brugertilfredsheden. En anden mulighed, der kan være mere velegnet
for en kommune eller region med en mindre bilpulje, er at leje elbilerne af et privat
udlejningsfirma. Her står firmaet for al vedligeholdelse af bilerne og sørger for, at
bilerne er klar til brug, når det er nødvendigt.

11. Efterspørg eldrevne transportydelser
Hvorfor? Kommuner og regioner benytter sig af et stort antal transportydelser til
sygekørsel og leverancer mv. fra underleverandører. Ved at efterspørge eldrevne
transportydelser kan kommuner og regioner fremme markedet for elbiler.
Eltaxien er en mulighed for at introducere mange borgere for elbilen. I Danmark er
de 5.200 taxier desuden ansvarlige for lige over to procent af Danmarks CO2-udled
ning og ti procent af den transportrelaterede udledning. Siden 2011 har vognmænd
skulle vælge biler i én af de to bedste energiklasser A eller B, når de indkøber nye
vogne, der passer til fire passagerer. Der findes i dag elbiler som Tesla S, der lever
op til komfortkrav for taxaer. På det almindelige marked vil Tesla S matche den
typiske dieseltaxi, Mercedes E, på grund af afgiftsfritagelsen for elbiler. Men da
taxaer i Danmark kan indkøbes via den såkaldte frikørselsordning kan diesel-bilerne
indkøbes

31

Se anbefalingen Tests og innovationsudbud for transportsystemer med elbiler
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uden afgift. Flere forsøg med elbilstaxaer32 har måttet trække stikket på grund af
manglende finansiering.
I Sverige køber taxabranchen vogne ind på samme vilkår som privatpersoner. Flere
kommuner og Skånetrafikken, som laver transportudbud for Region Skåne, kræver
imidlertid, at taxabilerne skal køre på gas, hvilket forhindrer introduktionen af el.33
I Malmö stad kræver man ikke udelukkende gas, men har sat mål for andelen af
bilflåden inkl. taxaer, der skal køre på fornybare energikilder.
Hvordan? Kommuner og regioner kan efterspørge eldrevne transportydelser til
egen virksomhed.
Kommuner og regioner kan stille krav til, at de taxaer, der benyttes i offentligt regi
kører på el, brint eller biogas. Kommuner og regioner kan desuden efterspørge
afgiftsordninger fra Staten, der sikrer bedre konkurrencefordele for elbiltaxaer.
Desuden kan politikerne sikre optimale forhold for hurtigladning.

32
33

 l.a. Taxa Fyn, Better Place og Cleardrive
B
Kilde: Per Lundgren, Jurab
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Mål: Udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler
Fra år 2016
..skal der være udarbejdet en standardiseret og smidig ansøgningsprocedure
i hver kommune for tilladelse til udbygning af ladeinfrastruktur.

Hvorfor? En ensartet og tilgængelig ladeinfrastruktur på begge sider af Sundet er
essentielt for at skabe større mobilitet for elbiler på tværs af Danmark og Sverige.
På trods af, at de fleste daglige pendlerture kan klares på et fuldt ladet batteri,
viser analyser, at der bliver flere elbiler, når ladeinfrastrukturen er udbredt og let
tilgængelig for elbilister i det offentlige rum, centralt i større erhvervsområder og
ved større regionale knudepunkter.34
Den gennemsnitlige rejselængde for pendlere på tværs af Øresund er 60 km hver
vej, så hvis der skal være tryghed og plads til ærindekørsel er tilgængelige hurtigla
destandere essentielle. Omkring 7300 personer pendler dagligt på tværs af Sundet.35
Hvordan? Både i Danmark og Sverige foregår udbredelsen af ladestandere på
kommercielle vilkår. Med EU ministerråds beslutning om Type 2 standard for
ladestandere under 50 kWh og CCS standard for offentlige hurtigladestandere i alle
medlemslande i ultimo 2017, er grundstenen lagt for udbredelsen af en
ensartet infrastruktur.36

 ilde: Region Hovedstaden, 2013
K
Kilde: Region Hovedstaden, 2013
36
Det oprindelige EU direktivforslag omfattede også bindende mål om antallet af ladepunkter i den enkelte
medlemsstat, herunder 5000 offentlige standere i Danmark i 2020. Disse mål blev i 11. time skrevet ud af
kompromisteksten efter modstand fra flere af EU’s store medlemsstater, der selv ønsker at fastsætte tempoet for
udrulningen. Kilde: http://www.danskelbilalliance.dk/Nyhed/2014/14_03_25A.aspx
34
35
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Kommuner og regioner kan i enkelte tilfælde understøtte udviklingen af
ladeinfrastruktur ved selv at opsætte ladestolper, men generelt bør kommunerne
sikre rammevilkår som letter udbredelsen af ladeinfrastruktur: smidige ansøgnings
procedurer for opstilling af ladestandere, krav om tilgængelighed til ladestandere
uanset abonnement, synlig skiltning, parkeringspladser til elbiler og klargørelse til
ladeinfrastruktur i nye byområder.
Ved at opfylde den første målsætning om at indkøbe flere elbiler understøtter
kommuner og regioner desuden udbredelsen af ladeinfrastruktur.
Målsætningerne bør desuden koordineres med de eksisterende planer for udbredelse
af elbiler, så ladeinfrastrukturen placeres, hvor behovet er størst.

Tiltag: Udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler
12. Smidig ansøgningsprocedure om opstilling af ladestandere
Hvorfor? Ladeoperatører oplever i nogle kommuner at blive sendt rundt mellem
afdelingerne, når de henvender sig om at opstille ladestandere. Da kommunerne
kan forvente et stigende antal henvendelser om at opstille ladestandere, bør der
skabes en smidig ansøgningsprocedure.
Hvordan? Der bør skabes én indgang i hver enkelt kommune og region, hvor
ladeoperatører kan ansøge om at opstille ladestandere. Kommuner og regioner bør
skabe en standardprocedure for behandling af ansøgninger til opstilling af ladestan
dere. Også borgere, der henvender sig for at søge tilladelse til opstilling af ladestan
dere i det offentlige rum bør mødes af en enkel procedure. Der bør samtidig tages
højde for, hvordan nye teknologier kan integreres i ladeinfrastrukturen, så dobbelt
arbejde undgås, og proceduren bør rumme krav om tilgængelighed for alle til
ladning uanset abonnement.

22

13. Ensartet betalingsinfrastruktur i Øresundsregionen
Hvorfor? Som elbilist kan man lade sin elbil ved standere opsat af operatører, man
har tegnet abonnement hos eller ved de få gratis ladestandere. Hvis man ikke har
abonnement koster det ekstra og i nogle tilfælde vil det ikke være muligt at lade.
E.ONs offentlige ladenetværk tilbyder ladning til elbilister uden abonnement for 99
DKK for en opladning ved opringning til kundecenteret. Hos CLEVER kan elbilisten
betale for ladning via sms på standere med Type 2 udtag, men ikke på hurtiglade
udtagene. Her koster det minimum 350 kroner i oprettelse at købe et opladningskort
udover prisen per kWh.
Den splittede betalingsinfrastruktur betyder, at elbilisten skal tegne flere abonne
menter, hvis han/hun ønsker at benytte en hurtigladestander, der er mere tilgæn
gelig, men som ejes af en operatør, elbilisten ikke i forvejen har tegnet abonnement
hos – eller for E.ONs vedkommende ringe op og betale ekstra.
Hvordan? Ved at tilstræbe at kreditkort eller sms kan anvendes til betaling minimeres
omkostningerne til at udvikle nye betalingssystemer og fordyrende roamingafgif
ter. Der kan skabes en betalingsinfrastruktur tilsvarende benzinselskabernes, hvor
operatørerne kan give særligt fordele til faste kunder med benzinkort/ladekort, men
hvor der samtidig er åben adgang for alle elbilister til at betale med kreditkort/sms.
Kommuner og regioner kan understøtte denne udvikling ved at stille krav ved
indkøb af nye ladestandere om mulighed for rimelig og let tilgængelig betaling
uden abonnement.

14. Fjern eller reducer anfordringsgaranti ved opstilling af
ladestandere
Hvorfor? Opsætning af ladeinfrastruktur er kapitaltungt og sker for private midler.
For at gøre det attraktivt for flere forskellige ladeoperatører at skabe en businesscase
på etablering af ladeinfrastrukur bør kommunerne undgå at fordyre opsætningen.
Flere danske kommuner har i kølvandet på Better Places konkurs indført en anfor
dringsgaranti på op til 10.000 kroner per ladestander som en del af kontrakten med
ladeoperatører. Dette er imidlertid en dobbeltsikring, da kontrakterne med operatø
rerne sikrer kommunerne, såfremt operatørerne ikke lever op til deres forpligtigelser.
Anfordringsgarantien fordyrer opsætningen for ladeoperatørerne.
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Svenske kommuner har ikke et lignende gebyr ved opstilling af ladestandere.
Hvordan: Danske kommuner kan fjerne det nyligt indførte krav om, at ladeopera
tørerne skal stille en anfordringsgaranti på op til 10.000 kroner pr. ladestander. Fra
kommunal side kan man samtidig gøre det mere attraktivt at opstille ladestandere
ved at give operatørerne længere kontrakter, så de har længere tid til at forrente
deres investering.

15. Skab overblik over ladeinfrastruktur
Hvorfor? Ved at skabe et samlet overblik over ladestandere i Øresundsregionen
øges tilgængeligheden for elbilisterne, der får flere lademuligheder at vælge
mellem. I dag findes flere forsøg på et samlet overblik over ladeinfrastrukturen i
Danmark og Sverige. De mest omfattende er www.uppladdning.nu,
www.tipcharge.com/ som begge er brugerdrevne, men hvor Uppladning.nu er op
dateret på den svenske side af Øresund er Tipcharge bedst opdateret på den danske
side. En anden udfordring er, at siderne kun i begrænset omfang viser, hvem der
opererer ladestanderne, hvilket betyder, at man som elbilist i dag, hvor der kræves
abonnement for ladning, alligevel er nødsaget til at søge på elbiloperatørernes egne
sider. De største elbiloperatører i Øresundsregionen, E.ON og CLEVER, har over
sigter over ladestandere, men disse er for øjeblikket begrænset til operatørens egne
ladestandere.
Hvordan? Der bør skabes overblik over alle offentligt tilgængelige ladestandere i
Øresundsregionen. Overblikket bør opdateres løbende, vise om ladestanderen er
funktionsdygtig og vise, hvem der opererer ladestanderen. Da dette kræver adgang
til ladeoperatørernes driftsystemer og forretningsfølsomme data og da god kortvis
ning er et konkurrenceparameter for ladeoperatørerne, bør overblikket over lade
standere være drevet af de private aktører. Kommuner, regioner og offentlige aktø
rer kan efterspørge, at ladeoperatørerne koordinerer deres data om ladestandere,
så kortvisningen inkluderer alle ladestandere uanset ejerforhold.

16. Giv tilskud til ladestandere
Hvorfor? Selvom udbredelsen af ladestandere er drevet af kommercielle aktører,
kan der i visse tilfælde være fordele ved at give offentligt tilskud til ladestandere –
eller at
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betale for ladestanderen. Det kan være i fysiske områder, hvor kommercielle
ladeoperatører ikke har interesse, men hvor det kan være en fordel at have ladestan
dere placeret eller hvor ladestandere med højere effekt ønskes. Det kan også være i
tilfælde med delebilsordninger, hvor kommuner kan motivere til at anvende elbiler
ved at tilbyde medfinansiering af ladestandere.
Hvordan? Kommuner og regioner kan finansiere eller medfinansiere ladestandere
hvor det kommercielle marked ikke tilbyder løsninger. Region Skåne har valgt at
sætte tre hurtigladestandere op i områder, der ikke pt. er dækket af de kommercielle
ladeoperatører og Region Hovedstaden betaler for at 13 ladestandere (semihurtige
22 kW) opstilles på regionens hospitaler. I Region Hovedstadens udbud pålægges
leverandøren at vedligeholde ladestanderne og sikre, at de løbende opdateres med
software. Afregningen af strøm sker i dette tilfælde direkte mellem elselskabet og
elbilisten.
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Mål: Bedre parkeringsforhold for elbiler
Fra år 2016..
..skal parkeringspladser med ladestandere være reserveret til elbiler og der
skal sikres tilstrækkelige parkeringspladser til at efterkomme efterspørgslen
på opstilling af ladeinfrastruktur.
..skal parkeringspladser på offentligt areal i nye byområder samt større,
offentligt tilgængelige parkeringspladser på privat grund forberedes til
etablering af ladeinfrastruktur for elbiler.

Hvorfor? Gode parkeringsforhold for elbiler er en væsentlig faktor, når bilister
overvejer elbilen. Hvis der ikke er tilgang til parkeringspladser med ladestandere i
nærmiljøet, er risikoen for, at elbilen fravælges større.
Hvordan? Danske og svenske kommuner og regioner kan sikre, at der reserveres
elbilparkeringspladser nok til at efterkomme efterspørgslen på ladning og i nye
byområder kan parkeringspladserne forberedes til ladeinfrastruktur, så dette ikke
bliver en fordyrende omkostning senere.

Tiltag: Bedre parkeringsforhold for elbiler
17. Reserver parkeringspladser til elbiler med tydelig skiltning
Hvorfor? En vigtig parameter for at få bilisterne til at skifte til elbiler, er adgang
til parkeringspladser i relation til ladestanderne. Hvis kommunen ikke politisk har
besluttet en ramme for parkeringspladser reserveret til elbiler, kan det være svært at
give tilladelse til opstilling af ladeinfrastruktur. Erfaringen viser også, at
parkeringspladserne ved ladestanderne ofte optages af ikke eldrevne biler. Dette ud
fordrer de elbilisterne, der er afhængige af adgangen til opladning, og afholder også
potentielle elbilister fra at investere i en elbil, da de bliver bange for ikke at kunne
være sikre på at få adgang til den nødvendige opladning, når de er på farten.37
37

Kilde: Lise Kirkegaard, CLEVER
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Hvordan? Kommuner har mulighed for at reservere parkeringspladser til elbiler
og ladeinfrastruktur. Københavns Kommune har til eksempel besluttet at op til 500
parkeringspladser kan reserveres til elbiler.38 Beslutningen er truffet for at frem
me udbredelsen af elbiler på trods af, at der ikke skønnes at være brugere nok af
p-pladserne pt.
Kommuner har desuden ansvar for, at skiltning til ladestandere er synlig og
strategisk placeret. Kommunerne kan sørge for tydelig og ensartet skiltning ved
elbil P-pladserne (UE33,4 + bemaling), samt at sikre, at de kommunale P-vagter
håndhæver parkeringsreglerne og udsteder P-bøder til de ikke el-drevne biler, der
uretmæssigt spærrer for adgangen til ladestanderen.
Udover skiltning ved selve ladestanderne kan kommuner og regioner skilte fra
hovedfærdselsåre til ladestanderne, så elbilisterne kan finde ladestanderne.

18. Klargør parkeringspladser i nye byområder til
ladeinfrastruktur
Hvorfor? Medtænkes infrastrukturen til elbiler fra starten reduceres udgifterne væ
sentligt. Ved opstillingen af ladestandere udgør gravearbejdet en fordyrende andel.
Hvordan? En mulighed for både danske og svenske kommuner er at stille direkte
krav om etablering af ladestandere ifm. nye kommunale parkeringspladser. I Frankrig
har man indført krav i byggeloven om at 10% af både nye og eksisterende
parkeringspladser skal udrustes med en ladestander til elbiler.39
En anden mulighed er at sikre, at de nye kommunale parkeringspladser er klargjort
til ladeinfrastruktur. Hermed kan udrulningen følge med salget af elbiler fremfor
at skabe et fordyrende krav til ladestandere, som i værste fald ikke bliver brugt og
skaber større uvilje mod elbiler generelt. Kommuner kan lokalt fastsætte krav til di
mensioneringen af tomrør, altså hvor meget ekstra plads, der skal være i de kabler,
som elledningerne

 øbenhavns Kommune har pt. parkeringspladser med ladestandere, der ikke er reserveret til elbiler, fordi man i
K
samråd med operatørerne har tilbagerullet flere ladestandere, indtil behovet er større.
39
ABB, Volvo m.fl., 2013: Roadmap Sweden – en färdplan för at främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och
samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften.
38
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trækkes i. Ved at overdimensionere kablerne kan den ekstra effekt leveres, når
der bliver brug for den, uden større merudgifter. Dermed bliver økonomien for
fremtidig ladeinfrastruktur væsentlig bedre.40
Danske kommuner har i dag ikke mulighed for at stille krav om etablering af
ladeinfrastruktur på privat grund. Svenske kommuner har denne mulighed. I de
tilfælde, hvor byggegrunden er privat ejet, kan danske kommuner forhandle sig til
særaftaler om forberedelse til ladeinfrastruktur for større parkeringsarealer eller
-anlæg. Det er bl.a. lykkedes for Københavns Kommune i forbindelse med parke
ringsanlæg på Trælastholmen i Nordhavnen, hvor By & Havn er gået med til at
opstille ladestandere på 3-5% af p-pladserne.41

19. Reducer parkeringsafgiften for elbiler
Hvorfor? Parkeringsforhold er en væsentlig faktor i valget af en elbil. Biler betaler i
dag den samme pris for at parkere på offentlige parkeringspladser uanset hvor meget
de belaster miljøet. Ved at differentiere parkeringsafgiften til fordel for el-, brint- og
biogasbiler, reduceres udgifterne til de mere miljøvenlige biler. Det er en relativt
billig indsats, hvor man kan gøre en stor forskel.
Hvordan? Danske og svenske kommuner og regioner kan differentiere afgiften for
parkering efter bilernes miljø- og klimabelastning.
Svenske kommuner og regioner har tidligere måttet tilbyde gratis parkering men
en ny domstolsafgørelse i Gotland Kommune har ændret dette. Danske kommuner
og regioner har i længere tid ikke måtte forskelsbehandle bilister ved at differentiere
parkeringsafgiften, men i juni 2014 indgik et bredt forlig en ny trafikaftale, med
en stemmeaftale om en vejlov, som gør det muligt at differentiere betaling for
parkering, så parkering kan gøres billigere eller gratis for bl.a. elbiler.42 Dog vil en
reduktion af parkeringsafgiften medføre tab i p-indtægter og derfor kan tiltaget
være en politisk varm kartoffel. Samtidig risikerer fri parkering at stå i modsætning
til mange kommuners og regioners fokus på at prioritere byrummet til kollektiv
trafik, fodgængere og cyklister.

 ilde: Magnus Gottlieb, Dansk Elbil Alliance
K
Kilde: Kasper Brenøe Isbrand, Københavns Kommune
42
I Danmark forventes nye vejlov behandlet i Folketinget ultimo 2014. Kilde:
http://www.trm.dk/~/media/Files/Publication/2014/Endelig%20aftale%2024%20juni%202014.pdf
40
41
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Statslige og private incitamenter
Udover de områder, hvor kommunerne og regionerne har direkte indflydelsen på
udbredelsen af elbiler, findes også en række områder, hvor kommuner og regioner
har indirekte indflydelse. Det angår især de statslige støtteordninger for elbiler, men
også erhvervslivets valg af biler.

20. Tilskynd til afgiftsfritagelse for elbiler
Hvorfor? I Danmark har elbiler været fritaget for registreringsafgift siden 1984; en
fritagelse, der gælder til og med år 2015. Den danske regering har lovet en reform
af bilbeskatningen, der skal gøre det billigere at køre i miljø- og klimavenlige biler,
men denne er endnu ikke gennemført og det skaber usikkerhed i elbilbranchen.
I Sverige er biler ikke pålagt registreringsafgift, hvorfor elbiler ikke kan gives en
fordel her. Supermiljøbiler har i Sverige tidligere været understøttet af en præmie
per bil på 40.000 SEK og 10.000 SEK for andre miljøbiler (også biler med lavt forbrug
af benzin og diesel), men puljen er næsten tømt og er ikke blevet fornyet. Regeringen
giver fortsat miljøbiler en fritagelse fra vejtrafikskat på fem år.43 For tjenestebiler
kan svenskerne (og nordmændene) desuden opnå en lavere firmabilbeskatning for
elbilen sammenlignet med benzin- og dieseldrevne biler.
Hvordan? Staten kan fortsat give tilskud og afgiftslettelser til borgere og
virksomheder, der køber elbil.44

21. Tilskynd til reduceret tilslutningsbidrag
Hvorfor? Ved at gøre det billigere at etablere ladestandere øges det attraktive i at
opsætte flere ladestandere. I Danmark har energiselskaber siden 2011 kunne sænke
prisen for tilslutning af ladestandere opsat i det offentlige rum med 50%. Aftalen er

S kattefritagelsen gælder alle miljøbiler også dem med lavt forbrug af benzin og diesel. Kilder: Per Lundgren, Jurab,
Anna Lindblad, Malmö stad
44
Kilde: Per Lundgren, Jurab. Læs mere på: Trafikverket, 2014
43
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hidtil blevet fornyet på to-årig basis. Priser og betingelser for tilslutning til elnettet
fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder og tilslutningsbidraget fastsættes
i forhold til den belastning tilslutningen tilfører elnettet. Hos DONG er bidraget for
tilslutning af ladestandere i det offentlige rum per oktober 2014 12.275 for 25A og
495 per ekstra ampere.45
I Sverige har regeringen fastsat et prisloft på elnettilslutninger op til 25 ampere,
men dette er primært for at forhindre, at elselskaber opkræver urimelige gebyrer
af teleoperatører. Elselskaberne i Sverige kan selv fastsætte prisen for netadgang til
ladestandere, forudsat den er ens for alle.
Hvordan? Staten kan fortsat give energiselskaber mulighed for at for at reducere
tilslutningsbidraget for ladestandere.
Svenske kommuner kan via energiselskaberne, der typisk er kommunalt ejet, sænke
tilslutningsafgiften for ladestandere til elbiler med f.eks. 50%. Hvis flere energisel
skaber gennemfører dette, må det forventes, at elselskaberne følger efter og indfører
nye afgiftskategorier for ladestandere.

22. Incitamenter til at investere i primær infrastruktur
Hvorfor: Et væsentligt samfundsmæssigt argument for elbilen er dens evne til på
sigt at udgøre en fleksibilitetsydelse i tilkobling til det intelligente elsystem/smart
grid. Intelligent opladning af elbiler indebærer, at elbilerne primært oplades på de
tidspunkter af døgnet, hvor efterspørgslen efter el til andre formål er lav og hvor
elproduktionen fra vindmøller samtidig er høj – typisk om natten. Hermed opnås en
bedre udnyttelse af den fluktuerende vindproduktion. I fremtiden forventes det også,
at bilerne kan levere el retur til nettet, når det er nødvendigt. Intelligent opladning vil
desuden bidrage til at reducere omkostninger til netudbygning og produktionskapa
citet samt indpasse flere vindmøller i elsystemet. Sker opladningen uintelligent, skal
der investeres uforholdsmæssigt meget i mere net- og kraftværkskapacitet.
En forudsætning for, at elbilen kan spille en rolle i fremtidens smart grid er
imidlertid, at der etableres den nødvendige kobling mellem elbil og elnet i form
af en ladeboks på adressen (primære infrastruktur) og at ladestanderen opsættes
enten på den private forbrugeres privatadresse eller på arbejdspladsen, hvor man
oplader over længere tid og dermed kan stille bilen til rådighed for balancering af
elnettet. For at understøtte opbygningen af den primære infrastruktur på hjemme

45

For private er prisen 13.900 kr for 25A og 1035 per ekstra ampere.

30

adressen og tilskynde elbilisterne til at investere i ladeløsninger (og ikke blot
anvende stikkontakten i deres hjem, som ikke muliggør smart grid-integration),
bør der skabes incitamenter til at investere i primær ladeinfrastruktur.
Hvordan: I Danmark fritages elbiloperatører for afgifter ved opladning af elbiler
(processtrøm). På offentlige ladestandere er denne ordning permanent, men til lade
standere hos private, som har abonnement hos en elbiloperatør, udløber ordningen
efter år 2015.46
Ladeoperatørerne har i Danmark valgt at refundere kunderne 1 DKK. pr. kWh, de
oplader på ladeboksen, for at gøre det mere attraktivt at oplade via en ladeboks /
operatør. Opladning via operatør giver med ordningen for processtrøm forbrugerne
mulighed for at oplade til næsten halv pris. Afgiftsfritagelsen for opladning med
processtrøm bør forlænges.
En anden mulighed er, at man fra kommunalt eller regionalt hold i en initialfase
indfører tilskud til installationen af ladestanderen – f.eks i størrelsesordenen 5.000
DKK, som svarer til prisen for en standard installation. Et sådant tilskud, der dækker
en betydelig del af startomkostningen ved at installerede en ladestander vil øge
incitamentet til, at de private forbrugere investerer i en elbil.

46

Kilde: Lov nr. 1353 af 21/12/2012: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=144737
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23.

Rådgiv virksomheder

Hvorfor? Virksomheder med transportbehov har et stort potentiale i at fremskyn
de omstillingen til en bæredygtig transportsektor. Flere virksomheder er allerede
i gang med en omstilling. F.eks. udskiftede PostNord47 50 postbiler med elbiler og
pt. tester koncernen større elkøretøjer til pakketransport. I forvejen har Post Dan
mark godt kendskab til eldreven distribution med ca. 1800 elcykler og elknallerter.
Virksomhedens mål om CO2 reduktion er udgangspunktet for indkøbene af elbiler.
Forventningen hos Post Danmark er, at de 50 biler tilsammen vil kunne nedbringe
CO2-udledningen med 116 ton pr. år. Elbilernes rækkevidde er i den forbindelse
ikke et problem, da en postrute typisk er på 60 km, og det er strategisk let at sætte
ladestandere op, da postbilerne starter og stopper samme sted.48
Hvordan? Kommuner og regioner kan støtte de private virksomheder i at kortlægge
den enkelte virksomheds transportmønster og -behov, og hjælpe til at udarbejde en
plan for omlægningen af person- og varetransport.

47
48

PostNord er en sammenlægning af Post Danmark A/S og svenske Posten AB
PostNord, 2013
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