
Ra
pp

oR
t3

Opladning af elbiler// 
en global status 
med anbefalinger 
og designforslag



Opladning af elbiler – en global status med anbefalinger og designforslag 
I samme serie er i august 2009 udkommet “Datarapport – Antropologisk feltstudie i forbindelse med projekt etrans 
gennemført og bearbejdet af antropologerne.com” og “Statusjægeren//Pragmatikeren//Rationalisten//Designelskeren//Storby 
Bohemen//Miljøets Vogter//Teknikentusiasten – En designhåndbog til markedet for elbiler”.
I 2011 er udkommet “Danskerne er klar til elbilen – et kvantitativt studie blandt 1022 danske bilbrugere”.

1. udgave, 1. oplag 2011 

Forfatter: Eva G:dotter Jansson

Redaktion: Kirsten Bohl og Søren Sønderstrup 
Billedredaktion og korrektur: Anette Flinck 
Illustrationer: Anna Penkner og Renate Pommerening

Omslag og grafisk tilrettelæggelse: JE;SU/Gul Stue 
Udgivet af etransprojektet, Designskolen Kolding 

ISBN: 978-87-90775-25-4

Papir: CoCoon Offset

Trykt hos: Silkeborg Bogtrykkeri

Copyright: etrans, Designskolen Kolding

All rights reserved 

     e 

e
Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Fotografisk, mekanisk, digital eller anden form for gengivelse 

fra denne bog er kun tilladt i overensstemmelse med overens-

komst mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Enhver 

anden udnyttelse uden udgivers skriftlige samtykke er forbudt 

ifølge gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er uddrag 

til brug i anmeldelser og omtaler.

N
O

R
DI

SK MILJØMÆRKN
IN

G

541
Tryksag

469

DK-000084



3
Ra

pp
oR

t Opladning af elbiler// 
en global status 
med anbefalinger 
og designforslag





// indholdsfoRtegnelse

EN GLOBAL STATUS MED ANBEFALINGER OG DESIGNFORSLAG 
1. Forord // 06
 – ved projektleder Mette Mikkelsen, etrans

2. IntroduktIon // 08

3.  AnbeFAlInger // 12

4.  om etrAns // 16

5.  oplAdnIng // 18
  normalopladning // 19
  Hurtigopladning // 20
  lynopladning // 20 
  Induktiv ladning // 21
 5.1 opladning af elbiler globalt // 22
 5.2 otte modelregioner skal integrere elbiler i tyskernes hverdag // 27
 5.3 Portugal – første land i verden med integreret strategi for elbiler // 30
 5.4 opladning af elbiler i Danmark // 33
 5.5 brugerindsigter // 34
  brugerkrav til opladning // 37
 5.6 elbilister, som har “fundet en vej” // 38

ETRANS OG DESIGNSTUDERENDE FRA DK: I SHANGHAI 
6.  shAnghAI // 40
 6.1 shanghai revisited // 42
 6.2 Design og begrænsningens kunst // 43

7.  projekter/koncepter // 44
  echarge // 45
  sprout // 46
  triax trillian // 47
  Penguin // 48
  Mne (Kampagne) // 49
  Patac // 50
  emark // 51
  Maybe it’s blue // 52 
  Charging overview // 53 
  Flo // 54
  loveecar.com // 55
  Happening // 56

8.  bIlAg // 58
 bilag 1: Resumé og anbefalinger fra energistyrelsens rapport fra januar 2011:  
 “Redegørelse om rammebetingelserne for opstilling af ladestationer 
 til elbiler” // 59



foRoRd
1



rapport 3 // 7

Denne rapport er ganske speciel: Vi ved, den på visse områder er 
uaktuel, allerede når den udkommer. Men vi har alligevel valgt at ud-
give den på tryk, primært fordi den rummer megen faktuel information 
til alle dem, der skal gøre elbilen til en kommerciel succes i Danmark, 
men også som et lille “monument” over en udvikling, der sker med 
stor hast for øjeblikket. 
Rapporten bygger på elbilisternes erfaringer, som etrans har samlet i 
sit antropologiske feltarbejde, og på fakta om den tekniske udvikling i 
opladningssystemerne for elbiler, dels i et globalt perspektiv, dels i et 
nationalt perspektiv.

Ladestanderen er en af de mest interessante og mangefacetterede de-
signudfordringer for øjeblikket. Vi ved fx ikke, hvor længe ladestandere 
i det offentlige rum vil være aktuelle, men vi ved, at hvis de skal være 
der, har de lige så stor betydning for byrummet som trafiklys eller end-
nu tidligere vandtrug til heste. Ladestanderen er et fysisk produkt, men 
produktet dækker over et system, der skal være fremtidssikret, være 
til gavn for brugerne og også smukt at se på. Det giver helt nye mulig-
heder, når man tænker design, men det giver også store forpligtelser 
i forhold til, at det fysiske produkt skal indeholde hele den komplekse 
proces, som opladning dækker, fra stikstørrelse over påkørselsfare til 
GPS-systemer, der viser vej til ledige standere. 

Opladning er en kritisk faktor for elbilens succes – eller fiasko – har 
etrans’ forskning vist. Det er tydeligt, at potentielle elbilkøbere ople-
ver, at den frihed, som de elsker deres bil for at gi’ dem, begrænses 
med de opladningsmuligheder, der findes i Danmark i dag. Og det 
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har de ret i. Det kræver helt specielle personligheder at være villig til 
at planlægge sine lange ture, så man fx må køre langs kysterne og 
lade op på campingpladser og i lystbådehavne eller lave aftaler om at 
måtte lade op hos andre elbilentusiaster på ruten. 
Vi skal være disse mennesker dybt taknemmelige. Uden dem var vi 
aldrig kommet så langt, som vi er med elbilerne. Men nu er der behov 
for, at staten og kommunerne gør det let, og derfor er et par af rap-
portens anbefalinger at etablere hurtig- eller lynladning i bykernerne 
samt Green Highways mellem landsdelene. Ellers hæmmes den ud-
vikling for elbiler, både stat og kommuner angiveligt ønsker, og der er 
risiko for, at elbilproducenterne ikke kommer til at se Danmark som et 
hovedmarked. 

Rapporten er udarbejdet af etrans’ designantropolog Eva G:dotter 
Jansson, som fortjener stor tak. 

Rapporten omfatter desuden en række koncepter for opladere, ud-
viklet af studerende fra Designskolen Kolding og fra CAUP, Tongji 
University i Shanghai. Danskerne var i Kina for at studere, hvordan 
kineserne håndterer opladning af elbiler, og rapporten fortæller både 
om deres arbejdsprocesser og koncepter. 

Redaktionen er sluttet 7. marts 2011. 

Mette Mikkelsen
Projektleder 
etrans 
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Problemer omkring opladning er nogle af de vigtigste barrierer for, 
at forbrugerne tør købe elbiler. Det viste etrans’ store antropologiske 
undersøgelse (2009).

De vigtigste barrierer er: 
•	 Angst	for	at	batteriet	går	ned	
•	 Usikkerheden	om	hvor	man	kan	finde	en	ledig	parkerings-	og	
 ladeplads, specielt i kritiske situationer, hvor batterikapaciteten er lav
•	 Der	er	ikke	tid	til	at	bruge	flere	timer	på	opladning	på	lange	rejser
•	 Mangel	på	et	system	af	hurtige	ladefaciliteter	i	det	offentlige	rum
•	 Indkøbsprisen	
•	 Udgifterne	til	batterierne	

// intRoduktion
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Følelsen af at, “Det er lidt som et spil – mig mod bilen – hvor jeg skal 
finde ud af, om jeg skal tanke el, eller om jeg kan nå at komme hjem 
og tilbage på arbejde igen”, som Mathias, 31 år, siger det, illustrerer 
uvisheden og dermed utrygheden, når man kører elbil.

En udbygget ladestruktur i storbymiljøer er især vigtig for dem, som 
ikke har adgang til en fast hjemme-parkeringsplads og opladning 
der. Mange af elbilens potentielle kunder – dem, som etrans har døbt  
“Storby Bohemen” og “Designelskeren” – bor i centrum af storbyer 
og savner faste parkeringspladser. For mange af dem er situationen i 
dag, at de må hente strøm ved at stikke kablet gennem et åbent vin-
due,	også	selv	om	de	bor	flere	etager	oppe.		
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Der er også behov for løsninger, der sikrer, at bilisterne kan bruge 
elbilerne til lange ture, uden at de på forhånd og helt detaljeret har 
skullet planlægge og tilrettelægge turen efter de opladningsmulighe-
der, der findes. 

Løsningerne findes – eller er tæt på at kunne realiseres.   

Et brugervenligt elbilmiljø kræver et højere niveau af systemanalyser 
og servicedesign end konventionelle biler, og elbilen kræver i høj grad 
en samordning inden for områder som energi, bilproduktion, batteri-
produktion, planlægning af veje, samfunds- og byplanlægning etc., 
som ikke tidligere har haft så meget med hinanden at gøre. 

Formentlig er der også behov for, at myndighederne arbejder mere 
med at koordinere og styre indsatsen for at skabe ét nationalt system 
for elbiler og hybridbiler som fx Green Highways eller Green Corri-
dors. Det er vejsystemer, hvor man prioriterer økologisk bæredygtig-
hed, transportfunktionalitet og udvikling af både land- og byområder, 
og hvor der installeres opladningsmuligheder af varierende type for 
hver 90. eller 100. km af hensyn til el- og hybridbiler.

Flere lande arbejder på at standardisere teknologien og opladnings-
systemerne. Japan har allerede skabt muligheder for hurtig- og lyn-
opladning, hvad der øjeblikkeligt har øget salget af elbiler. Systemet 
hedder “CHAdeMO” og betyder “Ville det være dejligt med en kop 
te?” Underforstået i den korte tid det tager at lade. De CHAdeMO 
opladere, som er på markedet i dag, er designet som benzinpumper 
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med ledninger, der ligner benzinslanger, så de virker bekendt og til-
lidsvækkende for forbrugerne. 

I EU er man endnu ikke i nærheden af at have udviklet en standard 
for lynopladning, men der arbejdes på højtryk med at udvikle stan-
darder.  
Den 1. april 2011 skal der ligge en fyldestgørende rapport fra de inter-
nationale standardiseringsorganer, hvorefter der er afsat et par år til 
at færdiggøre de manglende standarder. 

Februar 2011 regner man med at have følgende tidsplan:
•	 standarder	for	stik	i	2012	
 (der ligger allerede en prestandard, Menneke stik)
•	 standarder	for	kommunikation,	afregning	og	intelligens	i	2015
•	 standarder	for	intelligent	ladning	
 (fuld model, hvor man kan roame mellem operatører) i 2016.

Tyskland er i gang med at udvikle modelregioner (og er i øvrigt det 
land, som presser mest på for at få udviklet en EU-standard), og Por-
tugal har skabt meget interessante muligheder med intelligente elsy-
stemer.
Norge, Sverige og Finland er i gang med at bygge Green Highways 
eller Green Corridors. 

Den danske regering har 24. februar 2011 fremlagt “Energistrategi 
2050”, der foruden den for længst aftalte afgiftsfritagelse for elbiler 
frem til 2015 indeholder

•	 en	pulje	på	25	mio.	til	statslig	medfinansiering	af	ladestandere	til		
 elbiler for at kickstarte udviklingen
•	 et	arbejde	i	EU	for	at	få	styrket	harmonisering	og	standardisering		
 af elbilteknologien 
•	 aftaler	med	netselskaberne	om,	at	der	installeres	intelligente	el-	
 målere hos alle kunder, der installerer varmepumper eller lade- 
 standere til elbiler.*

Januar 2011 udgav Energistyrelsen “Redegørelse om rammebetin-
gelser for opstilling af ladestationer til elbiler” med undertitlen “In-
frastruktur for ladestandere til elbiler i det offentlige rum”. Den er 
skrevet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for Energistyrelsen, 
Klima- og Energiministeriet, Energinet.dk, Dansk Energi, Forbruger-
rådet, Kommunernes Landsforening, Energitilsynet, Dansk Standard 
og Udenrigsministeriet. 
Den slår fast, at i forhold til elsystemet er der ikke tvivl om, at såfremt elbiler 
bliver udbredt i større omfang, vil de passe godt ind i et fremtidigt dansk 
elsystem, hvor en stigende del af elproduktionen vil komme fra vind. 

Den rummer en række anbefalinger, som kan læses i Bilag 1 sidst i 
denne rapport sammen med et kort resumé. Overordnet går arbejds-
gruppen ind for en faseinddelt udrulning af infrastrukturen, da “der er 
tale om et helt nyt område, hvor der reelt kun er meget få erfaringer 
med udrulning af ladestandere i større omfang”, som det hedder.  

* Se Energiredegørelse 2050 på www.kemin.dk/Documents/Klima-%20og%20

Energipolitik/Energistrategi%202050%20-%20final.pdf
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Indførelsen af elbiler skaber store muligheder for udvikling af infra-
struktur, tjenester og produkter. Gennem brugerdreven og interak-
tionsdreven design og innovation kan der skabes optimale bruger-
venlige løsninger, som fremskynder markedsudviklingen for elbiler og 
hybridbiler. Mange har den forestilling, at Danmark er et foregangs-
land inden for grøn transport. Det er vi ikke. Og kommer Danmark ikke 
ind i udviklingen nu, risikerer vi, at elbilproducenterne ikke kommer til 
at se Danmark som et hovedmarked. 

etrans’ konkrete anbefalinger er: 

•	 Danmark	må	afgøre,	om	det	skal	afvente	en	EU-standard	for	
 hurtig- eller lynopladning, eller det skal gå i gang og bruge 
 det japanske CHAdeMO.  
 Virksomheder, der producerer eludstyr som fx General Electric,  
 ABB, Phoenix, Contact m.fl, har allerede tilsluttet sig CHAdeMO-  
 standarden. De japanske el- og hybridbiler, som kommer på 
 markedet i år, er forberedt for CHAdeMO.

•	 På	hurtig-	og	lynopladningsområdet	er	der	store	muligheder:	
 Olieselskaber, som har benzinstationer ca. hver 90. km., skulle  
 hurtigt kunne udvikle opladningsfaciliteter på deres stationer. 
 Portugal er et interessant land at hente inspiration til system-
 løsninger.

•	 Skab	effektive	opladningssystemer	i	centrum	af	de	store	byer,		
 hvor den store del af befolkningen, der er mest motiveret for at  
 købe eller lease elbiler, bor. 

•	 Opret	zoner	i	storbyerne,	hvor	man	udelukkende	må	køre	i	elbiler		
 eller hybridbiler, og hvor det er let at parkere og oplade. Bilister,  
 som kører i konventionelle biler, skal kunne parkere uden for 
 zonerne og leje en elcykel, en elknallert eller tage en eltaxa eller  
 en elbus ind i området. 

•	 Integrer	elbiler	i	konceptet,	når	der	bygges	nye	CO2	neutrale	
 boligkomplekser – altså boliger, som producerer deres egen 
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 energi – eller når man ombygger eksisterende boliger og kvarterer,  
 så de bliver CO2 neutrale. 
 I Finland og Norge ser man dette som en mulighed for at skabe  
 et marked for elbiler. 

•	 Byg	store	parkeringsanlæg	med	opladningsmuligheder	ved	de		
 store pendlerstationer.

•	 Integrer	elparkeringspladser	til	mange	i	parkeringsanlæg	ved	
 biografer, idrætsanlæg, koncertsteder, forlystelsesparker etc.

•	 Udvikl	fremtidige	betalingssystemer,	hvor	man	i	stedet	for	at	
 betale for KWh betaler for parkeringstid. 
 Det vil hindre, at bilister i konventionelle biler parkerer på de få  
 elbils-parkeringspladser, og at én elbil står og lader op det meste  
 af en dag og dermed hindrer andre elbilister i at lade op. 

•	 Etabler	korridorer	–	Green Highways – mellem landsdelene.  

•	 Skab	et	batteri-managementsystem	til	fx	genanvendelse	og		
 energilagring. 
 Forretningsmodeller som “Vehicule to grid”, hvor elbilens batteri  
 fungerer som energilager, kan blive interessant. Mange elprodu- 
 center i verden arbejder på at finde løsninger. Også på dette 
 område er Portugal kommet længst. ( se mere side 30)

•	 Udvikl	produkter	inden	for	M2M	(telematik),	som	kommunikerer		
 med hinanden. 
 Elbilister vil vide, hvor der er en opladningsplads, som fungerer  
 og er ledig, når de har behov for den. De vil også vide, hvor 
 længe opladningen tager og have information om, hvornår bilen  
 er ladet op. Virksomheder med store bilflåder kan skabe et system,  
 hvor bilen kommunikerer med et bookingsystem og et planlæg- 
 ningssystem.

Kilder: Internet & etrans, 2009 “Datarapport – Antropologisk Feltstu-
die” og etrans, 2009, “En designhåndbog til markedet for elbiler”

Mange har den forestilling, at 
Danmark er et foregangsland 
inden for grøn transport. 
Det er vi ikke. 



Elbilister vil vide, hvor der 
er en opladningsplads, 
som fungerer og er ledig, 
når de har behov for den
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både forretningsfolk, planlæg-
gere, forskere og designere.

IDé-
uDvIKlIng

+
analyse

PRoto-
tyPIng

+
analyse

bRugeR-
InDsIgt

+
analyse

bRugeR-
InDsIgt

+
analyse

bRugeR-
InDsIgt

+
analyse

løsnIngeR
+

analyse

DesIgn-
FaglIgt 

uDvIKlIngs-
aRbejDe

DesIgn-
FaglIgt 

uDvIKlIngs-
aRbejDe

DesIgn-
FaglIgt 

uDvIKlIngs-
aRbejDe

Projektet etrans på Designskolen Kolding har som mål at lette intro-
duktionen af elbiler i Danmark og få danskerne til at elske elbilen. Det 
er et brugerdreven innovationsprojekt, som med forskning og design 
skal bidrage til

•	 udvikling	af	elbils-klynger
•	 formidling	af	brugerdreven	innovation		
•	 økonomisk	vækst	i	brancher,	som	arbejder	med	elbiler.	

I april 2009 foretog projektet et omfattende antropologisk feltstudie 
blandt 50 danske bilister, som kørte elbiler og almindelige biler. To af 
dem havde ingen bil selv. Studiet 

•	 gav	indsigter	i,	hvordan	man	anvender	og	opfatter	sin	bil
•	 identificerede	erkendte	og	uerkendte	behov	hos	brugerne	
•	 pegede	på	barrierer	og	problemområder,	som	må	løses,	for	at	der		
 kan skabes et marked for elbiler i Danmark. 

Gennem 2010 har etrans bl.a. arbejdet med professionelle elbilbru-
gere og afdækket lead user-kommunernes vanskeligheder i arbejdet 
med	 at	 etablere	 en	 elbilflåde.	 Arbejdet	 gav	 etrans	 og	 vore	 samar-
bejdspartnere i bl.a. Center for Grøn Transport en dybere forståelse 
for, hvor komplekst man må tænke, og i hvilke retninger man må rette 
sin opmærksomhed, før elbilerne kan blive en succes i professionel 
sammenhæng, hvor mange mennesker er afhængige af, at et trans-
portsystem fungerer i dagligdagen.

etrans	arbejder	sammen	med	flere	partnere	som	DONG	Energy,	Frede-
ricia Kommune og Trekantsområdets Innovationsforum (TRIN). Se alle 
partnerne og få mere information på www.etrans.dk
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// opladning  

nOrmalOpladning 
I	dag	har	de	fleste	elbiler	 indbyggede	ladere.	De	kan	sluttes	direkte	
til elstik med jordforbindelse i hjemmet. Med de ladeapparater, som 
findes i dag, tager det omkring  6-8 timer at oplade et batteri. Efter en 
times normalopladning kan man køre mellem 10 og 20 km., hvis man 
regner med, at en elbil i gennemsnit bruger 2 kWh per 10 km. 

opladning

Flere studier peger på, at det dominerende bliver, at folk lader op om 
natten. 
Det – sammenholdt med intelligent opladning, så opladningen ikke 
sker i peak-hours – bliver en kritisk faktor for elbilernes bæredygtige 
succes. 
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HurtigOpladning
Hvis man vil oplade sin bil hurtigere, kræves et trefaseudtag eller hø-
jere sikringer. Ved at bruge et trefaseudtag sammen med en sikring på 
16 A kan man femdoble effekten sammenlignet med en normaloplad-
ning. Efter en times opladning kan man køre ca. 50 km. 

Ingen af de elbiler, der er på markedet i dag, har trefase-ladere. De kan 
i stedet lades op ved, at man bruger et enfase-udtag (blå industrikon-
takt 230 V) med en sikring på 32 A, som giver en effekt på 7 kW. Det gi-
ver mulighed for, at man efter en times opladning kan køre ca. 30 km. 

lynOpladning
Ifølge	de	fleste	bilister,	som	 ikke	kører	elbil,	 tager	det	 for	 lang	 tid	at	
oplade bilen, men der er faktisk mulighed for at lynoplade en bil på 
15-30 minutter. Det kræver en ladeeffekt op til 250 kW via rød trefaset 
industrikontakt 400 V 3 x 16 A. Med den teknik, der findes i dag, er 
laderen for stor og tung til, at den kan bringes med i bilen. Derfor er 
der behov for specielle ladestationer og nye typer batterier, som hur-
tigt kan tage mod de store energimængder. Der bliver også behov for 
kommunikation mellem bilen og laderen før opladningen, så laderen får 
information om, hvilken batteritype bilen har.

I	de	fleste	lande	ser	man	i	dag	kun	lynopladning	som	et	supplement	til	
normalopladning, men i fremtiden – når elbilernes rækkevidde bliver 

større, og ejerne af hybridbilerne foretrækker den billige el fremfor den 
dyre olie – bliver et lynopladningssystem formentligt det mest brugte 
i det offentlige rum. 

Der er stor interesse for at udvikle et lynopladningssystem, og EU 
arbejder på at få udviklet en standard. Japanerne har allerede skabt 

CHAdeMO – drik en kop te, mens I lader op
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en standard og en lynopladningsmetode, som levererer direkte høj-
spænding, op til 125 A, til bilen via en særlig kontakt. Bag dette står 
Tokyo Electric Power Company, Nissan, Mitsubishi, Subaru og Toyota. 
Systemet kaldes CHAdeMO “Charge de move” på fransk eller på ja-
pansk “O cha demo ikaga desuka”, som refererer til, at det ikke tager 
længere tid at lade op end at lave og drikke en kop te. 

Induktiv ladning 

|nduktiv ladning 
I fremtiden kan det også blive muligt at lade uden stik og stikkontakt 
ved såkaldt induktiv ladning. Induktiv ladning indebærer, at energien 
overføres gennem et magnetfelt fra en spole til en anden. Spolerne 
sidder med 20-30 cm’s mellemrum, og de kan fx ligge i vejbanen eller 
i en plade under bilen. 

Induktiv ladning vil gøre det lettere at automatisere ladningen og der-
med reducere risikoen for elulykker.

Det er en dyr løsning, der endnu ikke er færdigudviklet, men Ge-
neral Motors har gennemført nogle tests med induktiv ladning og 
valgt en induktiv tilslutning i deres batteridrevne tosædede EV1. 
Også Nissans kommende elbil har et system til induktiv ladning, 
oplyser Nissan. 

Sydkorea tester induktiv ladning via nedgravede kabler under gader 
og veje.

Kilder: 
Svensk Energi, 01.05.2010 “Laddinfrastruktur för elfordon”, etrans, 
2009 “Datarapport Antropologisk Feltstudie”, Elforsk Sverige.
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// 5.1 opladning af elbileR globalt

nOrge Og sverige 
Norge og Sverige samarbejder om projektering af en Green Highway 
mellem Trondheim i Norge, hvor der er 130 ladepladser, og Sundsvall 
i Sverige samt mellem Oslo i Norge og Göteborg i Sverige. 
Begge lande vil skabe klynger omkring bæredygtige energisystemer.
Der vil blive installeret ladestationer til el- og hybridbiler med max. 90 km’s 
mellemrum	på	disse	veje.	De	fleste	vil	tilbyde	normalopladning,	men	der	
vil også blive installeret stationer med mulighed for lynopladning. 

Elbilsparkering i Oslo

nOrge
Norge	er	det	land	i	Skandinavien,	der	har	flest	elbiler:	3030	ved	seneste	
tælling i november 2010. 
Volumen er tilstrækkeligt stort til, at der er skabt et marked for leasing, 
service, reparationer, opladning etc. Der er udviklet koncepter som bo-
liger med delebiler, abonnementer på delebiler i virksomheder og udlej-
ning af elbiler ved togstationer. 

Inden for de næste to år er der planer om at installere 700 ladestatio-
ner i Oslo. I dag er der 229, og for nylig indviede man verdens største 
elbilparkeringsplads til 50 biler i en meget attraktiv del af Oslo. Både el 
og parkering er gratis. 

sverige
I Sverige er der ca. 600 elbiler og 200 ladestationer.
De	fleste	ladestationer	i	Sverige	kan	tilbyde	normalladning.	Interfacet	i	
fx Gävle og Sandviken er mobiltelefon og SMS, der sender meldinger 
om opladningsstatus, herunder at bilen er færdigopladet.  
Sverige har netop designet et officielt parkeringsskilt for elbiler. 

finland
I Finland kører i dag kun ca. 100 elbiler, men Finlands regering vil have 
elbiler på vejene så hurtigt som muligt. Målet er 75.000-120.000 elbiler 
i 2030. Alene i det seneste år er der installeret 50 nye ladestationer. 
Opladningssystemet bygger i første omgang på normalopladning via 
de motorvarmere, der er helt almindeligt brugt i den finske vinter. 
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I Frankrig udbygger man systemet med lynopladning i det offentlige rum. 
Ladestationerne designes undertiden som almindelige benzinpumper, så 
brugerne har den størst mulige fornemmelse af at “kende systemet”. 
Udrulning af elbiler understøttes af, at de lokale producenter, Peugeot, 
Renault og Citroën, lancerer Peugeot iOn, Renault Kangoo og Fluence 
og Citroën C-Zero i år.
Lovgivning har sikret, at entreprenører i byggebranchen skal installere 
lademuligheder til elbiler, når de bygger nye boligområder. 

spanien
Spaniens regering ser elbiler som fremtiden inden for en lang række 
felter og som det, der kan være drivkraften i en ny industriel revolution. 
Regeringen har satset ca. 7,5 millioner kr. på at kick-starte markedet. 
Målet er en million elbiler inden 2014, og der investeres i en ladestruk-
tur, som passer til dette store antal. Men der er langt til målet: Sidste 
år var der kun 15 elbiler i Spanien.  
I forhold til det offentlige rum er der i første omgang behov for store 
investeringer i hurtig- og lynopladningssystemer i centrum af de store 
byer, men der skal også bygges Green Highways for at sætte gang i 
udviklingen. 

usa
I USA er der i dag ca. 54000 elbiler.
Præsident Barack Obama har godkendt en stimuleringspakke på i alt 
ca. 12,5 mia. kr., hvoraf godt 2 mia. er øremærket til udvikling af kon-
cepter for infrastruktur. 

Europavej E18, som forbinder hovedstaden Helsinki med Vaalinna 
nær den russiske grænse, som er EU’s grænseovergang til Rusland, 
bliver formentlig verdens første Green Highway. Den er planlagt fær-
dig 2016. 
Visionen er at skabe en korridor for bæredygtig udvikling, hvor øko-
nomisk udvikling, transport og miljø integreres. Den lokale økonomi 
langs motorvejen vil inkludere fx smart belysning, som kun aktiveres, 
når der er bevægelse på stedet, ethanolproduktion baseret på affald, 
geotermiske varmepumper og produktion af vind- og solenergi til la-
destationer. 
Samtidig vil man udvikle intelligente systemer for mere sikker trafik 
og transport. 

england
Den britiske regering har afsat ca. 830 millioner kr. til at støtte udvik-
lingen af elbiler. Visionen er, at landet skal blive “The European Capital 
for Electric Cars”. Efter planen skal der installeres ca. 11.000 ladesta-
tioner, som bliver det første skridt mod en landsdækkende, effektiv 
opladningsinfrastruktur.

frankrig
Sigtet er, at Frankrig skal have ca. 2 millioner elbiler inden 2020.
Den franske regering satser derfor stort på at skabe en ladeinfra-
struktur og har afsat 11 milliarder kr. til investeringerne. Samtidig 
giver regeringen store lån til bilindustrien til udvikling af elbiler, lige-
som kommunerne får tilskud til at udbygge deres ladeinfrastruktur. 
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det koster godt 6,50 kr. Elbusser kan lades op på de samme statio-
ner, og på tre timer er der fuld kapacitet på batteriet, så de kan køre 
300 km. Planen er at bygge yderligere ni stationer og installere 500 
ladepladser.

16 statsligt ejede bilproducenter har dannet en alliance, “The Electric 
Vehicle Industry Alliance”, som skal udvikle standardiserede teknolo-
gier og systemer til el- og hybridbiler. 

Oliefirmaet China Petrochemical Corporation har planer om at instal-
lere lynopladningsfaciliteter til el- og hybridbiler på 41 af deres tank-
stationer.

Målet	er	en	million	plug-in	hybrider	i	år	2015.	De	fleste	ladepladser	er	
konstrueret til normalopladning og findes primært på Vestkysten i sta-
terne Washington, Tennessee, Arizona og Californien. De er installeret 
ved indkøbscentre, restauranter og biografer. Alene i Seattle i staten 
Washington er installeret mere end 2000 ladepladser.

I år installerer og tester USA 310 CHAdeMO lynopladnings-ladestati-
oner (japansk standard) i seks delstater. 
Man tester også et system, hvor elbilejere får ca. 30 kr. pr. dag, for at 
et elselskab kan bruge bilbatteriet som reservelager. Med i pakken er 
også, at firmaet tilbyder at købe batteriet, når det bliver gammelt. 

kina
Kina planlægger at blive verdens største elbilproducent. 
Eftersom	de	fleste	kinesere	endnu	 ikke	har	bil	–	og	dermed	 ikke	er	
vænnet til at køre de konventionelle benzin- eller dieselbiler – er der 
færre mentale barrierer for at acceptere elbilerne, og det bliver lettere 
for elbilerne at komme ind på markedet end i den vestlige verden. 
Landet anses allerede nu af mange bilproducenter for at blive leder af 
fremtidens implementering af elbiler i verden, og Kina ventes også at 
blive det største elbilmarked i verden.

Kineserne satser mere end 55 milliarder kr. initialt for at få rene el- og 
hybridbiler på vejene allerede i år, og de er af den opfattelse, at lade-
stationer er en helt nødvendig basis, hvis man skal kunne udvikle en 
elbilindustri hurtigt.
I Linyi City i Shandong provinsen, som har den største bilindustri i 
landet, har man bygget en hurtigopladestation, som kan oplade 45 
biler samtidigt. Ladetiden for at kunne køre 120 km. er ca. to timer, og Busopladning i Linyi City i Kina 



26 // rapport 3  

Projektet “The Online Electric Vehicle” (OLEV) drives af “Korea Ad-
vanced Institute of Science and Technology” (KAIST) i samarbejde 
med “University of California” (Berkeley) i USA.

indien
Indien har produceret elbiler siden 2001. Det er bilen REVA, som kun 
sælges på det indiske marked. I dag har firmaet også udviklet modellen 
REVAi, der eksporteres til England, Cypern, Grækenland, Belgien, Norge, 
Irland, Spanien og Tyskland og også snart til USA. Andre bilproducenter 
som Tata, Mahindra & Mahindra og Tara kommer med elbilmodeller i år. 

I Indien bliver elknallerter og –scootere mere og mere populære. De 
oplades stort set som mobiltelefoner og pc’ere, oftest hjemme, efter-
som batterierne kan tages ud. Man forventer sig et voksende marked 
for elbiler i løbet af de nærmeste år.

I	New	Delhi	er	man	ved	at	udbygge	opladningsinfrastrukturen.	De	fle-
ste biler oplades i dag med normalopladning.

Kilder: Internet og interviews 

japan
Forsknings- og udviklingsafdelingen på “Tokyo Electric Power Company” 
har udviklet CHAdeMO-laderen, som bl.a. er installeret i elbilerne Mitsu-
bishi iMiev og Nissan LEAF. Efter 10 minutters ladning kan man køre 60 
km. CHAdeMO har øget salget af elbiler markant og har skabt mulighe-
der for elbiler for andre end dem, der kan lade op hjemme og otte timer 
på arbejdspladsen. 
Japanerne har vist, at det nye system, som er standardiseret, har eli-
mineret forvirringen med kabler og kontakter, som elbilejere og de, 
der overvejer at købe en elbil, oplever. 
I år vil der blive installeret op mod 1000 CHAdeMO-ladestandere i 
det offentlige rum. En ladestander koster i dag ca. 200.000 kr. uden 
installationsomkostninger. På det nordiske marked ville den totale pris 
for en CHAdeMO ladestander være mellem ca. 470.000 og 600.000 
kr. incl. udgifter til udgravning, test af systemet, betalingssystem, tag 
over anlægget etc. 

I Sydkorea satser man på induktiv opladning via magnetbånd, som 
ligger nedgravet i vejbanen. Man er fortsat i en testfase, men har lo-
vende resultater og derfor en vision om at videreudvikle konceptet. 

Japanerne har vist, at det nye 
system, som er standardise-
ret, har elimineret forvirringen 
med kabler og kontakter.
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// 5.2 otte modelRegioneR skal integReRe
 elbileR i tyskeRnes hveRdag 

tyskland
I Tyskland planlægger man efter at blive markedsførende i EU og have 
en million elbiler i 2020. For at realisere dette har man satset næsten 
7 mia. kr. på et treårigt program, der skal skabe otte modelregioner, 
hvor alle aktører inden for elbilindustrien arbejder sammen.  
I det tyske modelregionprogram arbejder universiteter, industrier og 
kommuner tæt sammen med ca. 200 store og små virksomheder med 
det mål at integrere elkøretøjer i befolkningens hverdag. 
Man observerer adfærden og fokuserer på nye forretningsmodeller i 
form af udvikling af intelligent ladeinfrastruktur for hurtig- og lynlad-
ning, så elektrisk mobilitet kan forankres i det offentlige rum. Desuden 
skabes nye koncepter for gamle og nye boligkomplekser og integra-
tion af forskellige transportmidler. 

I dag findes der ca. 1400 elbiler i Tyskland, og andengenerations op-
ladningssystemer til lynopladning (med opladning på under 15-30 mi-
nutter) er under installation i det offentlige rum.

Programmet omfatter følgende metropol-regioner: 

berlin-pOtsdam
I Berlin-Potsdam fokuseres på at integrere elektrisk mobilitet i den 
offentlige transport og inden for turisterhvervet i systemet BeMobility 
(Berlin Elektro Mobil), på integration af elkøretøjer i boligkomplekser 
og på city logistik som post, ekspresleverancer etc.  
Se mere på www.bemobility.de 
E-City-Logistik / www.fav.de Modelregioner i Tyskland 
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bremen-Oldenburg
Målet med samarbejdet i Bremen-Oldenburg er at skabe et nyt trafik-
koncept for elektrisk mobilitet integreret med intelligent opladning i 
den pendlertrafik, som binder regionen sammen. 
Se mere på www.ifam.frauenhofer.de 

HambOrg
EU kommissionen har valgt Hamborg som Europas miljøhovedstad 
2011. Hamborg har satset på vedvarende energi og grøn strøm, som 
skal integreres i opladningen af det elektriske mobile system. 
Hamborg vil skabe koncepter for offentlig transport, privatbilisme og 
store	bilflåder	inden	for	city-logistik	som	post,	ekspresleverancer	etc.,	
inden for transport på, til og fra den store Hamborg havn og for hånd-
værkere. 
Se mere på www.hysolutions-hamburg.de

müncHen
München satser på vedvarende energi til opladningsstationer for at 
skabe et bæredygtigt system for elektrisk mobilitet. Man vil udvikle Elektrisk grid i Tyskland –  knytter byer og landsbyer sammen i et netværk  

Hamborg har satset på vedva-
rende energi og grøn strøm, 
som skal integreres i oplad-
ningen af det elektriske mo-
bile system. 
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Projekterne er 2ColognE-mobil”, “E-mobil NRW”, “E-Aix” og “Tekno-
logie-Roadmap”.  
Kontakt for information: ziolek@energiagentur.nrw.de  

stuttgart 
Stuttgarts	 “Labor	 für	 Elektromobilität”	 driver	 flere	 demonstrations-	
og pilotprojekter til installation af opladningsinfrastruktur og test af 
forskellige køretøjer. Fx kører 500 testpiloter “Elektroroller” (knallert/
cykel) i området. 
Desuden er  igangsat et stort arbejde, der skal finde ud af og beskrive, 
hvordan byerne planlægges mest hensigtsmæssigt med henblik på 
elkøretøjer.
Se mere på www.region-stuttgart.de 

sacHsen
I Sachsen tester og kører man hybridbusser i projektet “Sax Hy-
brid”.
Projektet	udvikler	opladningsinfrastruktur	og	flåde-management.
Se mere på www.e-mobil-sachsen.de 

både det offentlige transportsystem og privatbilismen. Et eksempel 
er “Drive Echarged”, som udvikler et opladningssystem med lynop-
ladning,	og	 “Eflott”,	 som	er	et	online	analysesystem,	hvor	man	kan	
kontrollere	opladningsstatus	og	styre	store	flåder	af	biler	og	busser.	
Kontakt for information: speiser.ines@swm.de  

rHinen-main
Rhinen-Main regionen har et koordineret projekt “Modelland für die 
Nutzung von Elektroautos”, som omfatter alle typer af elektrisk mobi-
litet. “Green Move” satser på hybridbusser, ladeinfrastruktur og elbil-
deleordninger. Projektet “Wohnen und Mobilität” arbejder med at in-
tegrere elbilen og andre elkøretøjer i boligområder. Andre projektet er 
“EVO motion”, “Morema” och “ZUKUNFT erFAHREN”. 
Kontakt for information: janine.mielzarek@soh-of.de 

rHinen-ruHr
I Rhinen-Ruhr området udvikles et koncept for privatbilister og of-
fentlig transport. Der er skabt eldelebilsordninger, og der er etableret 
mere end 500 ladepladser, mange til lynopladning. 
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og brugervenlig. Det fokuserer på at udvikle et nationalt opladnings-
system uden barrierer mellem el-producenter og fx værksteder og 
betalingssystemet. Et “Clearing House” koordinerer det finansielle sy-
stem,	information	om	energiflowet	fra	slutbrugerne,	service	omkring	
ladepladser og ejere af ladepladser og andre leverandører. 

I MOBI.E deltager seks forskellige elleverandører, som er blevet god-
kendt til at levere el til elektrisk mobilitet (Comercializador de electri-
cidade para mobilidade eléctrica). Markedet skal være konkurrence-
udsat, og elbilisterne får tilbudt at købe et personligt MOBI.E kort. Det 
kobles til den valgfrie elleverandør og giver adgang til opladning på 
alle offentlige opladningsstationer. 
EDP Inovacao, INTELI, Renewable Energy Living Lab, CIIA-CE står for 
udviklingen af teknikken i samarbejde med Carnegie-Mellon Universi-
tetet og Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA.

Visionen med MOBI.E er at gøre Portugal til testmarked for derefter at 
eksportere konceptet globalt.

Se mere på  www.mobie.pt 

// 5.3 poRtugal – føRste land i veRden med 
 integReRet stRategi foR elbileR 

pOrtugal
Portugal har en stor kapacitet af bæredygtig energi, og det er det før-
ste land i verden, som har udarbejdet en landsdækkende, integreret 
strategi for elbiler. Med det samlende projekt MOBI.E har den portu-
gisiske regerings store ambitioner om at bliver førende inden for både 
produktion og distribution af vedvarende energi til elbiler.  
Med i pakken er også økonomiske gulerødder: De 5000 første elbils-
køberne får næsten 40.000 kr. i bonus, og der er også indført en skrot-
ningsbonus på godt 11.000 kr.

I projektets første fase, som vil løbe indtil udgangen af 2011, er mål-
sætningen at installere 1300 opladningsstationer til elbiler i 25 byer 
fordelt over hele Portugal, samt yderligere 50 stationer i vejnettet mel-
lem disse byer. Derefter følger installationen af opladningsstationer i 
større bygninger og parkeringshuse. 
Der er installeret intelligente systemer, så elbilerne kan lades billigt op 
om natten, og eventuel resterende el kan sælges tilbage til en højere 
pris til elproducenten. Det betyder, at man i Portugal sælger elbiler 
som “rullende sparegrise.” 

Programmet MOBI.E, som startede i 2008 og afsluttes i 2012, skal 
sikre, at den fremtidige opladningsstruktur er integreret, lettilgængelig 
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MOBI.E – programmet i Portugal



Nikolay Shishov, der er 
elbilentusiast fra Malmø, 
har skabt et værktøj, der 
kan lette livet for elbilister, 
der skal køre langt: Et kort 
over elopladningsmulig-
heder i Norden i Google 
Maps. Siden opdateres 
løbende og kan findes på 
www.uppladdning.nu
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// 5.4 opladning af elbileR i danmaRk

Eftersom Danmark har store mængder vindkraft, er planen at udnytte 
den i et intelligent system, hvor varmepumper og elbiler skal udgøre 
fleksible	energilagrings-enheder,	så	elselskaberne	ikke,	som	i	dag,	skal	
sælge vindmølleenergi meget billigt, ja undertiden betale for, at uden-
landske selskaber aftager den.  

Danmark vil være på forkant, når det handler om at introducere elbilerne. 
For at stimulere markedet har regeringen fjernet registreringsafgiften 
på elbiler frem til 2015, en afgift der er den højeste i verden. 
Regeringen har i sin ”Energistrategi 2050” afsat 25 mio. til statslig 
medfinansiering af ladestandere til elbiler for at kickstarte udviklingen. 
Københavns Kommune har gjort det gratis at parkere og oplade sin 
bil i kommunen, og både i Jylland og i Københavnsområdet er der 
taget initiativer til at udvikle elbilsklynger. Flere projekter er i gang, og 
private virksomheder har allerede udviklet tjenester omkring elbilen. 

Energistyrelsen har publiceret en plan for introduktion af elbiler “For-
søgsordningen for elbiler”, og der er afsat 30 millioner kr. til forskning 
på området. 

Et andet initiativ er EDISON-projektet (Electric vehicles in a Distri-
buted and Integrated market using Sustainable energy and Open Net-
works), hvis mål er at udvikle en robust ladeinfrastruktur med en ka-
pacitet, som kan klare, at en stor mængde elbiler lader op samtidigt. 
Projektets budget er 49 millioner kr.

Det danske elselskab DONG Energy samarbejder med Better Place, 
som bygger opladningsstationer til batteriskift over hele verden. Better 
Place har planer om at opbygge en landsdækkende opladningsstuktur 

med ladestandere og batteriskifte-stationer i samarbejde med kom-
muner langs visse motorveje. 
I løbet af 2011 er det Better Place’s plan, at 800 standere skal se 
dagens lys i Danmark. Dertil kommer, at Better Place sammen med 
Renault tilbyder forbrugerne at købe en elbil – og med i købet er in-
kluderet en ladestander, der opstilles ved ens bopæl, eller hvor man 
helst vil have den. 

Trods dette er opladningsinfrastrukturen minimal. Der er i dag kun 
ca.	50	officielle	opladningspladser	i	Danmark.	De	fleste	er	indrettet	til	
normalopladning, og kun syv er indrettet til hurtigopladning. 
Forventningen er, at elbilisterne bor i villa og lader op i garagen om 
natten. Det er et meget stort problem, at der ikke er effektive op-
ladningssystemer i centrum af de store byer, hvor den store del af 
befolkningen, der er mest motiveret til at købe eller lease elbiler, bor. 
Nogle parkeringsfirmaer har taget initiativ til at installere opladnings-
faciliteter i deres parkeringshuse, men det er ikke tilstrækkeligt til at 
tilfredsstille behovet hos den målgruppe, som ikke har adgang til faste 
parkeringspladser på gaderne. 

Manglen på en samordnet, landsdækkende strategi for at skabe et 
system til hurtig- eller lynladning i bykernerne samt manglen på korri-
dorer – Green Highways – mellem landsdelene kan hæmme den elbil-
udvikling, man ønsker. Risikoen er, at elbilproducenterne ikke kommer 
til at se Danmark som er hovedmarked. 

Kilder: Internet, etrans, 2009, “Datarapport – Antropologisk Feltstu-
die”, etrans, 2009, “En designhåndbog til markedet for elbiler”.
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Det	antropologiske	feltstudie,	som	etrans	har	foretaget,	viser,	at	flere	
barrierer og problemområder må løses, for at man kan skabe en hø-
jere accept af elbiler på det danske marked. 
I dette kapitel ser vi på de barrierer, problemer og krav, der er relate-
rede til opladning: 

Begrænset frihed i hverdagen 
Vigtige indsigter om elbilister og potentielle elbilister er, at let tilgæn-
gelighed og hurtige opladningsmuligheder i det offentlige rum har stor 
betydning for at kunne beholde følelsen af frihed i hverdagen. I Japan 
har man set, at salget af elbiler er steget takket være CHAdeMO stan-
darden, som muliggør hurtig opladning. 

// 5.5 bRugeRindsigteR

Nedenstående citater fortæller om følelsen af begrænset frihedsgrad:

“Den største udfordring i forhold til at få en elbil på arbejdet er at få 
tanket op og stadig have frihed til at gøre tingene, så man ikke er 
afhængig af at skulle lade op på specifikke tidspunkter og hele tiden 
spekulere på, hvor langt man nu kan køre”

“Opladning tager for lang tid”

“Med elbiler forestiller jeg mig, at man skal holde det samme sted hver 
gang. Men hvad gør man så her på Nørrebro? Der holder man aldrig 
det samme sted to gange”
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“Der bliver endnu større problemer med at parkere, eftersom man er 
afhængig af tilgang til strøm”

“El er noget, der skal være der for os, og ikke os der skal lægge hele 
livet om lige pludselig”

Vanskeligheder ved at købe eller leje/lease en bil, når man 
bor i en lejlighed i centrum 
Den kategori af danskere, som etrans kalder “Storby Bohemen” og 
“Designelskeren” og som gerne vil køre elbil, bor som tidligere nævnt 
i centrum af de store byer. Eftersom gaderummet mangler en oplad-
ningsstruktur, bliver det svært for dem at købe eller leje/lease en elbil.
 
“Et af de vigtigste problemer er, hvordan man skal få opladet sin elbil. For 
hvordan skal man lade sin elbil, hvis man bor i lejlighed i København? 
Det eneste eksempel, jeg har set, var på Østerbro. En gammel dame, der 
havde en elkørestol, og som havde en ledning ud gennem vinduet. Det 
så ret bøvlet ud. Og det kan jeg jo ikke gøre. Så skal ledningen hænge 
ud af vinduet, ned ad bygningen, over haven og tværs over gaden… Og 
det er ikke engang sikkert, at jeg kan få en parkeringsplads”

“Der er en stor forhave mellem Katarinas vindue og fortovet, og kun 
parkeringspladser på modsatte side af vejbanen. Det er nemt at se, 

hvad Katarina mener, når hun påpeger, at hun aldrig vil kunne trække en 
forlængerledning fra sit vindue og ned til en elbil for at give den strøm”

“Det vil ikke virke, hvis opladestanderne ikke ligger lokalt. Hele for-
delen ved at køre bil er jo, at man kan bruge den når som helst. Det 
element vil forsvinde, hvis man først skal til at tage offentlig transport 
for at hente sin bil”

Vanskeligheder med at orientere sig og få overblik over 
ledige opladningspladser 
Der er et stort behov for at kunne orientere sig og ved hjælp af GPS, 
M2M (telematik) eller Google Maps få et overblik over, om der er le-
dige ladepladser. 
En af de mænd, der medvirker i etrans’ undersøgelse, siger det sådan: 

“Jeg kunne også ønske mig en GPS, som angiver, hvor det nærmeste 
opladningssted er, og som ville kunne beregne, hvor meget strøm, 
man ville skulle have, når man når frem til den”

Er der strøm i ladestanderen? 
Et andet stærkt behov er at kunne se, at der er strøm i ladestanderen, 
fx ved at den lyser. Ingen vil risikere at komme med et næsten tomt 
batteri til en ladestander uden strøm.

Ladestanderen virkede ikke, 
jeg måtte efterlade bilen og 
tage toget hjem



I dag kan man ikke se, om der er 
el på laderen – det er der behov 
for i fremtiden, siger brugerne

Et virvar af løse ledninger er nødvendig, 
indtil man får en fælles standard  
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brugerkrav til Opladning 
Vi kan sammenfatte brugerkrav til opladning sådan: 

•	 Hurtig-	eller	lynopladning	i	det	offentlige	rum

•	 Lokale	opladningsmuligheder	for	folk,	der	bor	i	lejligheder	i	bykerner	

•	 Synlighed	og	overblik	over	ledige	opladningsstationer.	Det	skal		
 være let at orientere sig til fx via Google Maps, via mobiltelefon,  
 M2M (telematik) eller GPS

•	 Man	skal	kunne	se,	at	der	er	strøm	på	ladestanderen		

•	 Det	skal	kunne	ses,	fx	i	en	mobiltelefon,	at	bilen	er	færdigopladet	

•	 Det	skal	være	nemt	at	håndtere	tilslutningen	til	opladeren	

•	 Der	skal	være	sikring	mod	hærværk	

•	 Standard	og	brugervenligt	interface	–	adapter	som	passer	til	alle		
 ladestandere.

“Ladestanderen virkede ikke, jeg måtte efterlade bilen og tage toget 
hjem”

Tilslutningen til opladeren 
Det skal være let og enkelt at tilslutte opladeren. Måske kunne det 
gøres ved hjælp af magneter som til en Mac computer eller en helt 
anden løsning end den bløde ledning, vi ser i dag. 

“Beskidt og våd på hænderne når man ruller ledningen sammen”

Bange for hærværk ved opladning
Elbilisterne vil kunne føle sig trygge ved, at deres biler lades op uden 
afbrydelser eller hærværk. 

“Det skal ikke være muligt for en anden person at afbryde en ladning”

Forskellige ladestandere skaber forvirring 
I dag er der så mange forskellige typer af ladestandere med forskel-
lige	grænseflader,	som	kræver	forskellige	typer	af	kontakter,	at	elbi-
listerne må have et stort udvalg af ledninger og kontakter med sig i 
bilen for at være sikre på at kunne lade op.

“Løse ledninger til forskellige ladestandere – passer de ikke – kan du 
ikke bare køre videre”

Kilder: etrans, 2009, “Datarapport – Antropologisk Feltstudie”, etrans, 
2009, “En designhåndbog til markedet for elbiler”.
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// 5.6 elbilisteR, som haR “fundet en veJ”

etrans’ antropologiske studie viser, at mange elbilister hurtigt har til-
passet sig virkeligheden og løst de problemer, der er opstået, fx har 
de skabt et community som www.uppladdning.nu med information 
om ladepladser. Der er også privatpersoner, der åbner deres hjem for 
opladning. 

Man hygger sig, mens man lader op, og udvider sit sociale netværk 
på den måde. 

“Palle er medlem af www.uppladdning.nu – hvor man tilmelder sig 
som et sted, hvor andre kan komme og lade deres elbiler, og så får 
man selv adgang til at lade hos andre. Man kan tage imod betaling, 
eller man kan være gratis ladested. Palle har valgt den gratis løsning, 
da han har meget billig strøm fra sin vindmølle”  

Elbilister må planlægge deres rejser, og skal de køre langt, planlæg-
ger de fx at køre langs kyststrækninger med lystbådehavne og cam-
pingpladser med muligheder for at lade bilen op. 

“I havne er der altid stik, og på campingpladser. I princippet skal man 
betale… Men så lægger man bare en tier eller en tyver, hvis man ikke 
kan finde nogen at betale til”
   



Der er stor iderigdom blandt elbilisterne: Nogle, som ikke har 
garage, har boret hul i væggen for at kunne få en ledning ind til en 

kontakt i huset – og i centrum af storbyerne trækker elbilisterne 
ledningen ind gennem vinduet, uanset hvilken etage de bor på. 



shanghai
6



Studerende fra Designskolen Kolding og etrans var i september 
2010 i Kina for sammen med studerende fra CAUP, Tongji Uni-
versity i Shanghai at konceptualisere ladestandere.

Processen, som de studerende fulgte for at udvikle konceptet, var: 

•	 Planlægning	af	brugerstudier,	introduktion	til	de	indsigter,		
 som etrans har fået 
•	 Korte	brugerstudier,	observationer	og	interviews	
•	 Problemidentifikation	
•	 Analyse
•	 Idégenerering/konceptualisering
•	 Konstruktionsfase

Se mere på www.loveecar.com

shanghai
6
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sekedel, repræsenterer vi for de kinesiske studerende en anderledes 
metodemæssig tilgang til design og undervisning i design. Med et fo-
kus på at transformere teori til praksis kan vi vise kinesiske studerende 
en materialenær tilgang til design, hvor vi med modelbygning i 1:1 får 
formene i hænderne – og ind på rygraden. 
Kulturelle forskelle er der også i forholdet mellem studerende og 
undervisere. Det er ikke vores ærinde at eksportere vores undervis-
ningsformer. Ikke desto mindre kan de kinesiske studerende som po-
tentielle, fremtidige samarbejdspartnere høste indsigter, når de ople-
ver en anden undervisningsform, der former sig som et samarbejde i 
øjenhøjde mellem underviser og studerende.

udtryk fOr gOdt Og glObalt design
Jeg er stolt over projekterne på de følgende sider. De er ikke alene ud-
tryk for godt design. De er udtryk for godt og globalt design, der er ud-
sprunget i kraft af – og ikke på trods af – samarbejde over store kulturelle 
forskelle – og dermed bliver de også udtryk for fremtidens design.

Mathilde Aggebo
Institutleder, Institut for Produktdesign
Designskolen Kolding

// 6.1 shanghai Revisited

Shanghai er for designeren en port til en anden verden. Som Asiens 
centrum	for	design	er	det	her,	man	kan	få	en	flig	af	morgendagen.	Hvis	
man ellers kan nå at opfange den. For det går stærkt i Shanghai, hvor 
det eneste, der går hurtigere end produktudviklingen, er nytænkningen. 
Det kunne vi konstatere allerede, da vi var af sted i 2009 for at designe 
cykler sammen med CAUP, Tongji University. Det var tydeligt, at vi på 
ingen måde fik det hele med den gang, og derfor var vi glade for at 
kunne vende tilbage igen allerede året efter.
Der	er	flere	årsager	til,	at	vi	som	designskole	skal	rejse	ud.	Som	nævnt	
er Shanghai – og ikke mindst Tongji University – et designmæssigt 
epicenter i øjeblikket, og mange af vores studerende kommer uund-
gåeligt til at samarbejde med kinesere i deres fremtidige arbejde som 
designere. Ved at opleve Shanghai og kinesisk “designkultur” på før-
ste hånd får vores studerende erfaringer, der styrker deres designpro-
fil – ikke mindst i international sammenhæng. 

samarbejde i øjenHøjde mellem underviser Og stude-
rende
Men en tur til Shanghai er også lig med mødet mellem to forskellige 
kulturer. Og det er ikke mindst i dette møde, at det bliver interessant. 
Mens vi som dansk skole kan høste erfaringer i den kinesiske hek-
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begejstret konstatere, at det, de har lært, ikke bare er brugbart. Det 
kan også uden problemer stå distancen i forhold til designmæssige 
mastodonter som fx CAUP, Tongji University. 

bliver bedre – Og mere kreative
Dermed ikke sagt at alt er fryd og gammen. Gang på gang må man 
gå på kompromis, når man ikke kan gøre, som man plejer. Men igen 
er det kun noget, de studerende bliver bedre – og mere kreative – af. 
Dermed bliver projekterne fra Shanghai både udtryk for det muliges 
kunst og samarbejdets kunst. Men som projekterne demonstrerer, er 
begrænsningerne ikke lig med dårligere projekter. Tværtimod er pro-
jekterne blevet vendt og drejet på nye og andre måder og kvalificeret 
efter international målestok. Det har medført, at projekterne er ander-
ledes i forhold til, hvad vi er vant til – men på ingen måde dårligere.

Kent Laursen
Underviser, Institut for Produktdesign
Designskolen Kolding

Den opgave, de studerende havde med i bagagen fra etrans, var en 
servicedesignopgave med mange facetter, centreret omkring lade-
standere og suppleret med hjemmeside, kampagner, happenings 
og navigationsløsninger. Alt sammen noget, der skal være med til, at 
etrans kan indfri sit mål om at gøre elbilen til en kommerciel succes i 
Danmark. Men hvorfor så rejse til Kina?
Fra et undervisningssynspunkt er svaret: For udfordringens skyld. 
 
Overrumplende spørgsmål
Som undervisere er vi først og fremmest interesserede i at uddanne 
de bedste designere. Og ved at tage en gruppe studerende ud af vel-
kendte omgivelser og bede dem samarbejde med komplet fremmede 
i en fremmed kultur får de i den grad en udfordring. Det betyder, der 
bliver stillet andre – og overrumplende – spørgsmål til de vante må-
der	at	gøre	tingene	på,	og	det	skaber	et	højere	refleksionsniveau.	Et	
andet udkomme er, at den tilgang og de metoder, de har med i ryg-
sækken fra Kolding, uundgåeligt vil blive sammenlignet med det, de 
møder ude. Og det falder ofte heldigt ud for os, og de studerende kan 

// 6.2 design og begRænsningens kunst
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pRoJekteR
/KONcEpTER

ecHarge 
// nikolaj lorentz

Med aluminium, rustfrit stål og stramme linjer er Echarge tiltænkt 
moderne bymiljøer, hvor den kan indgå i den eksisterende arkitektur 
uden at skrige på opmærksomhed. Via en lysbane ned gennem stan-
deren skabes der en lyn-effekt, der i mørke signalerer: “Her er strøm. 
Her kan der lades op.”
Ladestanderen skal primært bruges til “sjatladning”, mens dagens 
indkøb	ordnes.	Derfor	er	brugerfladen	skåret	ind	til	benet	og	kræver	
et minimum af interaktion, idet man blot kører sit kreditkort over en 
scanner, inden man begynder ladning.

Kunsten er, at den ikke må 
være overdrevet samtidig 
med, at man ikke skal kun-
ne overse den
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sprOut 
// julie Damhus, naija nygaard, Xu Heng, jia, Ceng yulu

Bagtanken med Sprout – spire – er at bringe natur og teknik sammen. 
I sin formgivning imiterer standeren en spire, der som et frø skyder 
op af jorden og signalerer naturlighed, energi og liv. I kontrast til ek-
sisterende standere er sanselighed et centralt element ved Sprout. 
Man skal med andre ord føle energien, og derfor vil man bl.a. se et 
pulserende lys i ladestikket under ladningen.
Udover ladestanderen indgår der også et online-baseret medlems-
system med rabatordninger i konceptet.

Man skal kunne føle, man 
gør noget, og at man gør 
noget godt
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triax trillian
// Zhuang Chao, Ding jian, Wang Wei, Dane smith-Horn, 
stine lundgaard, Kenneth Weigelt, Kasper schwartz

Ladestanderne i projektet er udtryk for kompromisets kunst. Da der 
er tale om et virksomhedssamarbejde med den danske virksomhed 
Triax, var gruppen underlagt en række begrænsninger i forhold til virk-
somhedens produktionsapparat. 
Formmæssigt er standeren med sin diamantform inspireret af origa-
mi. Konceptet er tænkt som en tankstation med fire standere og en 
betalingsstander. Ladestanderne har alle to stik, så de kan fungere i 
en	overgangsperiode	med	flere	opladningsteknologier.	
Konceptet omfatter også en væghængt stander til hjemmebrug og 
el-scootere.

Konceptet er i høj grad et ud-
tryk for kompromisser både 
på grund af Triax’ produkti-
onsforhold, og det, at vi som 
gruppe var stor og sammen-
sat. Men vi er alle meget til-
fredse med resultatet, og det 
har været meget lærerigt at 
arbejde under disse betin-
gelser 
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penguin
// jacob bro, jeffery, emil jacobsen

Udviklingen inden for elbiler og relaterede teknologier går stærkt. 
Med det som en grundlæggende præmis er Penguin holdt i et simpelt 
formsprog, der gør den billig at producere, så den hurtigt kan rulles 
ud i stor volumen. Af samme årsag er standeren tænkt som en første 
generation, der kan modificeres til nye teknologier. 
Brugerfladen	består	af	en	touch	screen,	der	via	integration	med	bilens	
batteri angiver, hvor lang tid en fuld opladning vil tage, eller hvor opladt 
bilen vil være efter et bestemt klokkeslæt, hvis man skal på farten.  

Der kommer hele tiden noget 
nyt, og det har vi taget højde 
for i designet, så standeren 
nemt og billigt kan modificeres 
og rulles ud i stor målestok
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mne (kampagne)
// Fang tianshu, Qian long, tang Renchí, soleil Zumbrunn, lise Koefeod

MNE (Man, Nature, Electricity) er en international kampagne, der sæt-
ter spot på forholdet mellem mennesker, natur og elektricitet. Kam-
pagnen består af en film, en plakat og en fysisk reminder. Filmen bru-
ger kroppen og åndedrættet i et universelt billedsprog, der appellerer 
til følelserne. Med et close up af en krop med en jordskorpe-lignende 
overflade	kædes	menneske,	 jord,	vejtrækning	og	 liv	sammen	under	
overskriften “Everything is connected”. 
De fysiske remindere er små genstande, som i rolige omgivelser 
“trækker vejret”. “Vejrtrækningen” bliver imidlertid påvirket af omgi-
velsernes hvide støj og vil helt ophøre, når den omgivende støj når et 
vist	niveau	som	en	reminder	om	omgivelsernes	indflydelse	på	alt	liv.	

Mange steder tænker man 
slet ikke i grøn vs. sort 
energi. Der er man først og 
fremmest interesseret i at 
få noget energi i det hele 
taget. Og det er desværre 
oftest sort energi 
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patac
// oskar von Hanstein, Christoffer Hjorhöy Hjelm-Hansen

Laderstanderen Patac, der er udviklet i samarbejde med den kinesi-
ske virksomhed af samme navn, sætter ergonomi og brugervenlighed 
i centrum. I formgivningen ses dette blandt andet ved det skrå top-
stykke, der gør den nem at betjene ovenfra. Ligeledes er interfacet og 
ladehåndtaget placeret tæt på hinanden af hensyn til brugervenlighe-
den. Med sit skrå og bagudrettede topstykke adskiller standeren sig 
også	fra	det	øvrige	bymiljø,	hvor	lige	og	lodrette	flader	dominerer.

Vi har med det bagudrettede 
topstykke også villet sikre os, 
at standeren diskret og med 
respekt for omgivelserne gør 
opmærksom på sig selv
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emark
// Cai liang liang, signe Mårbjerg thomsen, simon ehses, 
Daniel s. Kussmaul 

Formgivningen af den over 2,5 meter høje ladestander er inspireret af 
flagstangen.	Det	gør	den	nem	at	få	øje	på.	Formen	markerer	symbolsk	
også indtagelsen af et nyt territorium og antyder brugen af vind som 
energikilde. Når mørket sænker sig, vil standerne diskret lyse op. Un-
der opladning vil hele standeren fungere som et visuelt barometer, der 
indikerer, hvor langt ladningen er kommet.

For at standeren kan falde 
ind i gademiljøer overalt i 
verden, har vi holdt den så 
simpel som muligt
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maybe it´s blue
// Patrick gilbert nielsen, Marlene Klausner, Chen taoWu yang, Rainny
 

Maybe it´s blue er et online-spil, der skal øge bevidstheden om el og 
elbiler hos børn fra 10 år. I spillet skal man navigere rundt i en bil og 
generere el til ladestandere. Dette kan gøres på to måder. På den 
ene genereres strømmen med olie, atomkraft o.l. med det resultat, 
at billedsiden bliver mørk og dyster. Modsat bliver billedsiden lys og 
munter, hvis strømmen genereres med vindmøller.
Spillets titel stammer fra et researchbesøg på en kinesisk skole, hvor 
eleverne blev bedt om at beskrive strøm.

Vores research viste, at børn 
kun har et vagt begreb om, 
hvad strøm er, hvad det kos-
ter, og hvilken rolle det spil-
ler for miljøet
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cHarging Overview
// Dai XinChen, Duan Ran, Wang tianZhe, Chen luxi, Kathrin guther

Charging overview er et koncept til en GPS-baseret tjeneste, der kom-
binerer kalenderfunktionalitet og data fra bilens batterier med kort 
over opladningsmuligheder. Løsningen udspringer af en research-
fase, hvor særligt tre spørgsmål gik igen hos de adspurgte: “Hvor kan 
jeg lade?”, “Hvad hvis jeg løber tør?” og “Hvad hvis jeg ikke har tid 
til ladning?” 
Med udgangspunkt i en personlig kalender kombineres dagens pro-
gram med data fra bilens batteri og infrastrukturen. Hermed generes 
et overblik over, hvor og hvor længe bilen skal lades op i forhold til, 
hvor og hvornår kalenderen angiver aftaler.

Udover at fortælle om pro-
jekterne og grøn energi ville 
vi lave et site, der inspirerer 
til en grøn livsstil i det hele 
taget
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flO 
// osmund olsen

Ladestanderen Flo imiterer i sit formsprog de lave jernstolper, der bru-
ges til at indikere sektioner eller forhindre indkørsel i fx parker, på gå-
gader og parkeringspladser. Dermed kan ladestanderen diskret indgå 
i de parkeringspladser, som den er tiltænkt. Minimalismen er fortsat i 
det enkle interface, hvor bilnøglen bruges til aktivering. Derudover er 
der en timer, så opladningen først begynder om natten, hvor strømmen 
er billigst.

Da den er tiltænkt parkerings-
pladser i byerne, har plads-
hensynet været styrende for 
designet



rapport 3 // 55

lOveecar.cOm
// justin Chen, nikolaj Rasmussen, Chen Wenxuan

Hjemmesiden www.loveecar.com skal først fremmest skabe opmærk-
somhed om udstillinger af ladestanderne i projektet. Samtidig benyt-
tes lejligheden til at informere besøgende yderligere om grøn energi 
og inspirere til grøn livsstil. 
Endelig er siden også tænkt som et netværksforum, hvor el-billister 
kan udveksle erfaringer med hinanden – og resten af verden.

En af de største udfordrin-
ger var at udvikle et inter-
face, der var umiddelbart 
forståeligt for alle brugere 
uanset baggrund
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Happening
// Huang, tao, Christina Hansen, lærke balslev 

Happening’en skal promovere udstillingen af ladestanderne og skabe 
opmærksomhed om el og elbiler. Happening’en er målrettet kinesiske 
forhold og sætter fokus på de kortsigtede gevinster ved at skifte til 
elbil, hvilket først og fremmest vil sige mindre luft- og støjforurening 
i byerne. Pointen illustreres i en dystopisk fremtidsvision, hvor man 
ikke har skiftet til elbiler. Ved at sende en gruppe lokale kinesere på 
gaden iklædt hvide dragter, masker og en rygsæk med en plante som 
“ilttank” gøres der opmærksom på konsekvenserne ved fortsat brug 
af fossile brændstoffer. “De udsendte” mødes på større pladser og 
udruller sammen et banner med fakta om luft- og lydforurening og en 
opfordring til at besøge udstillingen.

Vi har arbejdet med et højt 
abstraktionsniveau som et 
middel til at få folk til at æn-
dre vaner



Se mere om alle 
projekterne på 
www.loveecar.com
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Redegørelsen har særligt fokus på behovet og kravene til ladestan-
dere i det offentlige rum. 
Som udgangspunkt må en opladning i den private husstand i de al-
lerfleste	tilfælde	forventes	at	ske	fra	forbrugerens	egne	installationer,	
og her er rollerne relativt afklarede i forhold til at sikre elforsynings- og 
samfundsmæssige krav. Tilsvarende gælder for opstilling af ladestan-
dere på private arbejdspladsers private p-pladser. 
Ladestandere til elbiler i det offentlige rum opsættes i dag sporadisk, 
overvejende af private udbydere af elbilskoncepter. Sædvanligvis sker 
det i et samarbejde med et elselskab og/eller en kommune. Stander-
ne er af forskellig karakter og tilbyder vidt forskellige faciliteter. Nogle 
er forbeholdt en særlig kundekreds, andre er offentligt tilgængelige, 
og i visse tilfælde sker opladningen uden beregning.  

beHOvet fOr ladestandere 
Hvis danskerne i større omfang skal investere i elbiler, forudsætter 
det først og fremmest, at elbilen bliver konkurrencedygtig i forhold til 
andre transportmuligheder, dernæst om der er opladningsmuligheder 
i det offentlige rum, som vil gøre det muligt at anvende elbilen på en 
for forbrugeren hensigtsmæssig måde. Elbilen har fortsat nogle væ-
sentlige teknologiske udfordringer, før den bliver konkurrencedygtig i bilag

// Resumé og anbefalingeR fRa eneRgistyRelsens 
 RappoRt fRa JanuaR 2011:
 “RedegøRelse om RammebetingelseRne foR 
 opstilling af ladestationeR til elbileR” 

resumé Og anbefalinger 
Opladning af elbilen vil primært ske i forbindelse med, at bilen er 
parkeret på hjemmeadressen. Flertallet af elbilsejerne vil have mu-
lighed for at oplade på egen installation hjemme i privaten (ca. 75 
pct), mens andre ikke har adgang til at oplade privat. Fælles for alle 
elbilsejere – uanset om man har mulighed for at oplade privat eller 
ej – er, at alle i større eller mindre grad vil have et behov for at lade i 
det offentlige rum. 

ladning af en elbil kan deles Op i tre “rum”: 
Privat/privat: Ladning i egen carport el. lignende og ladning på ar-
bejdspladser med privat parkering. 

Privat/offentlig: Ladning der foretages på privatejede p-pladser i for-
bindelse med boligselskaber, storcentre, arbejdspladser, etc., hvor 
fællesnævneren er, at det er områder, som er offentlig tilgængelige, 
men privat ejede. 

Offentlig/offentlig: Ladning der sker på offentlig vej. Der vil være tale 
om offentlige gader og veje i by- og boligområder, motorvejsstræk-
ninger, etc. 
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elsystemet Og elbiler 
I forhold til elsystemet er der ikke tvivl om, at såfremt elbiler bliver 
udbredt i større omfang, vil de passe godt ind i et fremtidigt dansk 
elsystem, hvor en stigende del af elproduktionen vil komme fra vind. 
Der vil ud fra samfundsøkonomiske, miljømæssige og forsynings-
mæssige bevæggrunde være behov for, at opladningen af elbilerne 
sker intelligent. Det vil sige på de tidspunkter af døgnet, hvor efter-
spørgslen efter el til andre formål er lav. Men også på de tidspunkter, 
hvor elproduktionen fra vindmøller samtidig er høj. Dermed opnås en 
bedre	udnyttelse	af	den	fluktuerende	vindproduktion.	Det	vil	på	den	
måde være muligt at reducere omkostninger til netudbygning og pro-
duktionskapacitet	samt	 indpasse	flere	vindmøller	 i	elsystemet.	Sker	
det uintelligent, skal der investeres uforholdsmæssigt meget i mere 
net- og kraftværkskapacitet. 
Selv om antallet af elbiler vurderes at være relativt lavt de nærmeste 5 

forhold til andre transportmuligheder – særligt i forhold til batteritek-
nologien. Det er derfor vanskeligt at foruddiskontere, hvor udbredt 
elbilen bliver på kort både kort og langt sigt. 
Det betyder også, at udbredelsen og behovet for ladestandere i det 
offentlige rum er forbundet med stor usikkerhed. 
Behovet for ladestandere afhænger imidlertid ikke kun af, hvor hur-
tigt elbilparken udvikler sig, men eksempelvis også af hvilken teknisk 
udvikling der sker omkring opladningshastigheden og bilens række-
vidde på en opladning. Behovet afhænger tillige af samspillet mellem 
opladning hjemme, på arbejdspladsen eller i det offentlige rum. Ende-
lig vil de økonomiske rammebetingelser for opstilling af ladestandere 
spille en rolle. 
Det er alle forhold, som der endnu ikke kan gives fyldestgørende og 
præcise svar på, hvorfor en første udrulningsfase af ladestandere i høj 
grad vil bære præg af at være på forsøgsstadiet. 

I forhold til elsystemet er der 
ikke tvivl om, at såfremt elbi-
ler bliver udbredt i større om-
fang, vil de passe godt ind i 
et fremtidigt dansk elsystem, 
hvor en stigende del af elpro-
duktionen vil komme fra vind.
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økOnOmi 
Prisen for en elbilladestander til brug i det offentlige rum varierer ef-
ter funktionsdueligheden af ladestanderen og af, hvor ladestanderen 
placeres geografisk, herunder afstand til tilslutningspunkt på eksiste-
rende elnet og i hvilket terræn der graves, mv. 
I dag koster det mellem 40.000-80.000 kr. at opstille en almindelig 
(slow charge) ladestander, inkl. gravearbejde og tilslutning. Funktionen 
hurtigladning (fast charge) eksisterer allerede, ligesom det er muligt at 
lave batteriskiftestationer. Begge teknologier skal ses som supplement 
til den almindelige opladning, når brugerne har akut behov for oplad-
ning. En hurtig ladningsstation koster mellem 500.000-800.000 kr. at 
etablere. 
Men selv om priserne på ladestanderne generelt forventes at falde i 
takt med udrulningen af ladestandere, og at der sker en standardi-
sering af ladeinfrastrukturen og en masseudbredelse, som uvilkårligt 

år, er der behov for fra start at tænke på at sikre muligheden for intel-
ligent opladning og tænke elbilen ind i udviklingen af smart grid – et 
intelligent energisystem i Danmark. 

funktiOnelle krav til standeren 
For at sikre den intelligente opladning, vil der være behov for at stille 
en lang række funktionelle krav til ladestanderens formåen. Ladestan-
deren skal give mulighed for identificering, validering og aktivering 
af elbilkunderne. Ligesom den skal give mulighed for åben markeds-
adgang, korrekt prissætning og afregning af forbruget ved ladestan-
deren, som kan understøtte en intelligent opladning af elbilen. Der 
vil også være en lang række givne sikkerhedskrav, herunder overhol-
delse af gældende krav i stærkstrømsbekendtgørelsen og de tekniske 
forskrifter. Ladestandere skal endelig kunne sikre, at elbilen kan lade 
med passende effekt og rimelig ladetid. 



Forbrugerne har 
krav på frit at kunne 
vælge elleverandør
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vil føre til, at omkostningerne til en ladeinfrastruktur vil falde markant, 
må det konstateres, at kommercielle selskaber bag opstillingen af la-
destandere ikke i dag finder det attraktivt at opstille ladestandere i 
større omfang i det offentlige rum. Dertil anses indtjeningsmulighe-
derne sammenholdt med investeringsomkostningerne for at være for 
begrænsede. 
Opsætning af (intelligente) ladestandere i private hjem synes mere attrakti-
ve at tilbyde for kommercielle aktører. Det hænger sammen med, at instal-
lations- og investeringsomkostninger er betydelig mindre i det private. 
Skulle omkostningerne til opstilling af ladestandere i det offentlige 
rum fuldt ud søges dækket af den enkelte elbilejer (brugerfinansie-
ring) gennem brugen af ladestanderen, viser konkrete erfaringer for 
mange placeringers vedkommende, at det vil betyde en uforholds-
mæssig fordyrelse af brugen af ladestanderen, at det næppe vil være 
attraktivt at benytte disse offentligt tilgængelige standere i forhold til 
at lade privat. 
Der kan derfor – i hvert fald til en start – være brug for en form for 
samfundsmæssig (med)finansiering, som spreder omkostningerne 
på andre end elbilejere. Til en start vil der jo skulle opstilles forholds-
mæssigt mange standere pr. elbil for at betrygge elbilejere i at kunne 
lade uden for hjemmet, og til en pris der er betydelig højere end prisen 
på en ladestander på sigt. 

udenlandske erfaringer 
Erfaringer fra udlandet viser, at et fællestræk for alle de undersøgte 
lande er, at hovedparten af landene har implementeret favorable ram-
mebetingelser i form af enten tilskud til anskaffelse eller afgiftsfrita-

gelse for elbiler, ligesom elbiler ofte begunstiges af initiativer som fx 
gratis parkering, mulighed for at benytte busbaner eller fritagelse for 
løbende afgifter. Endvidere er det kendetegnet for de undersøgte lan-
de, at staten yder betragtelige tilskud til udrulning af en infrastruktur, 
enten via oprettelse af et offentligt finansieret infrastrukturselskab el-
ler som direkte tilskud til kommercielle aktører. 
Herudover er det et fællestræk, at elbiler betragtes som et vigtigt ele-
ment i en strategi for reduktion af transportsektorens CO2 udledning. 

lOvgivningen 
Elforsyningslovens bestemmelser regulerer netvirksomhedernes an-
svar og forpligtelser i forhold til udbygning og drift af distributions-
nettet samt tilslutning af forbrugere, herunder netvirksomhedernes 
måling af den el, der transporteres gennem nettet. 
Lovgivningen på elforsyningsområdet tager ikke særlig højde for op-
stilling af ladestandere til elbiler. Netvirksomhederne er dog i henhold 
til given lovgivning ansvarlige for og forpligtet til at tilslutte ladestan-
dere i det offentlige rum til nettet efter anmodning, samt efterfølgende 
løbende måle forbrug og formidle målte data videre til de parter, som 
måtte have en legal interesse i dataene. Opstilleren har samtidig mod 
betaling krav på både at blive tilsluttet nettet og blive forsynet med 
strøm fra et elhandelsselskab. Forbrugerne har endelig krav om frit at 
kunne vælge elleverandør. 
Kommunen spiller en vigtig rolle ift. udrulning af ladestandere i det of-
fentlige rum i henhold til deres kompetencer efter planloven og vejlov-
givningen, herunder bestemmelser om parkering. Der er dog behov 
for at skaffe en utvetydig hjemmel for kommunerne til at reservere 
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beHOv fOr standarder 
For at sikre en opladningsinfrastruktur, der sikrer, at elbilen også kan 
bruges på tværs af landegrænser, er der behov for, at der opnås enig-
hed om en række standarder. I de internationale standardiserings-
organer arbejdes bl.a. på en fælles standard for et nyt fælles stik til 
elbiler. Arbejdet med standarder er sat i gang af EU. EU mandatet 
stiller krav om en fyldestgørende rapport fra de internationale stan-
dardiseringsorganer pr. 1. april 2011, hvorefter der er 2 år til at udvikle/
færdiggøre de manglende standarder, hvilket vil sige medio 2013. Det 
forventes ikke, at alt er klart på dette tidspunkt, men at standarderne 
danner grundlag for at introduktion af on-line identifikation af elbilen 
og en form for roaming, som vi kender det fra mobiltelefonien. Der vil 
formentlig gå yderligere 3-4 år, inden systemet er fuldt udbygget. 

arbejdsgruppens kOnklusiOner Og anbefalinger 
Arbejdsgruppen anbefaler, at udrulningen af ladestandere i det offent-
lige rum tænkes inddelt i faser, hvor der i første omgang tilstræbes, at 
der skal ske opsætning af et minimumsantal af ladestandere – til dels 
afhængig af forventningen til antallet af elbiler. 
Det anses, at de første elbilkunder fortrinsvis er personer med rå-
dighed over egen p-plads, for hvem den offentligt tilgængelige infra-
struktur mest af alt skal betrygge dem i forhold til at være sikret en 
rimelig garanti for at kunne blive opladet. Det vurderes samtidig, at 

p-pladser til bestemte køretøjer ud fra generelle miljø-/klimamæssige 
betragtninger – eksempelvis elbiler på offentlig vej, på privat fællesvej 
og	på	private	matrikler,	der	ifl.	planloven	er	udlagt	til	offentligt	formål	
(parkering), såfremt kommunerne skal kunne medvirke aktivt til opstil-
ling af ladestandere i det offentlige rum. 
Ligeledes skal det afklares, om der er hjemmel til at pålægge mil-
jørelateret adfærdsregulerende p-afgifter, herunder om der kan dif-
ferentieres ml. forskellige miljøvenlige køretøjer. Kommunen kan med 
hjemmel i vejlovgivningen og ligebehandlingsprincippet stille krav til 
operatør/leverandør om, at ladestanderen bliver tilgængelig for alle på 
privat fællesvej og på offentlig vej – det privat/offentlige – og offentlig/
offentlige rum. 
I det omfang udrulningen sker på foranledning af private grundejere 
på disses private matrikler – det private/offentlige rum – og kommu-
nen ikke har reguleret området iht. planlovgivningen, er der behov for 
mere utvetydigt at sikre en central styring af, hvordan ladestandere 
opstilles så det sikres, at de bliver tilgængelige for alle, og at der ikke 
gives monopol til bestemte operatører. Det bør sikres ved lovgivning. 
Det konkluderes, at der alt i alt er tale om et helt nyt område, hvor der 
reelt kun er meget få erfaringer med udrulning af ladestandere i større 
omfang. Meget taler derfor for en faseinddelt udrulning af infrastruk-
turen. En faseinddelt udrulning vil sikre en hurtig udbredelse samtidig 
med, at risikoen for overinvestering minimeres. 
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kraftig opladning kan foretages. For at være fremtidssikret anbefa-
les det, at ladestanderen kan understøtte effekten, der kan overfø-
res i stikket (“Mennekes”) ved en 3-faset opladning, (32/63 A). Fx 
vil det ved etableringen af infrastrukturen være nødvendigt at tage 
højde for netforstærkninger samt, at der efterfølgende kan ske æn-
dringer af installationerne uden større meromkostninger. Det gælder 
såvel stiktyper på standere og den software, som skal etableres i 
ladestanderen. 

For at nedbringe etableringsomkostningerne og for at skabe større 
synlighed i bybilledet for elbilopladning og parkeringer vil det også 
være hensigtsmæssigt i byzoner at oprette elbil-zoner (p-pladser hvor 
flere	elbiler	kan	lade	samtidig).	

Parallelt med disse ladestandere i det offentlige rum vil der formentlig 
blive opsat ladestandere til hurtig ladning – det er allerede i gang – og 
muligvis på et senere tidspunkt også til lynladning. Ladestandere til 
hurtig ladning (og lynladning) vil typisk betragtes som kommercielle 
tankstationer, hvor kunderne køber en særlig ydelse til en højere pris 
for at sikre forrentningen af den investering, der foretages i hurtig lad-
ning. Ladestandere til hurtig ladning (fast charge) løber hurtigt op i ½ 
til	1	million	kroner	–	men	kan	til	gengæld	bruges	af	mange	flere	i	løbet	
af et døgn. 

muligheden for opladning af elbilen uden for hjemmet er af afgørende 
betydning for, om folk køber en elbil. 
En første fase af infrastruktur af ladestandere bør derfor målrettes 
husstande med mulighed for egen hjemmeopladning (udgør 75 % af 
den private bilpark) og afgrænsede kørselssegmenter, såsom kom-
munale bilparker, delebilordninger, mindre øer, transportvirksomhe-
der med begrænset kørselsbehov og adgang til simpel opladning. 
Dette segment vil kun i begrænset omfang have brug for offentlige 
ladestandere, da opladning fortrinsvis vil ske “hjemme”. 

Der vil ikke være noget til hinder for, at elbilejere uden mulighed for 
egen hjemmeopladning ville kunne benytte standere, der opstilles i 
det offentlige rum samt på arbejdspladser. Disse vil jo typisk benyttes 
af elbilejere med privat opladningsmulighed om dagen, hvorfor de kan 
benyttes af nærtboende elbilejere uden egen lademulighed til oplad-
ning om natten. De vil dog ikke være garanteret en opladningsmulig-
hed i alle situationer med mindre, der indgås særlige aftaler herom. 

Det er vigtigt, at udrulningen af ladestanderne sker så omkostningsef-
fektivt som muligt og inden for rammerne af de tekniske standarder, 
der udvikles over tid på området. 
Det anbefales, at ladestanderne baseres på AC-ladestationer, og at 
der vælges en effekt ved AC-ladestationerne således, at en relativt 

Elbilejere uden mulighed for 
egen hjemmeopladning ville 
kunne benytte standere, der 
opstilles i det offentlige rum 
samt på arbejdspladser.
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Der bør i vurderingen af behovet for ladestandere tages afsæt i, at 
der i perioden 2011-15 kommer ca. 15000 elbiler ud at køre på de 
danske veje forudsat, at de nødvendige ladestandere er til rådighed. 
Det betyder, at der i en første udrulningsfase (2011-13) vil være behov 
for	at	opstille	1000	til	2000	standere	(med	flere	udtag	pr.	stander)	i	det	
offentlige rum. Der vil være tale om en investering (og dermed risiko) 
på ca. 100 millioner kroner. Med hensyn til opladning i det private bør 
denne være forberedt for en senere opgradering i takt med udviklin-
gen af den intelligente opladning. 
Afhængig af udviklingen i elbiler, muligheden for hurtigladning og de er-
faringer, man får i forhold til samspillet mellem hjemmeladning, ladning 
på arbejdspladsen og i det offentlige, kan behovet for ladestandere i 
en fase 2 udrulning vurderes. Første fase bør således følges op af en 
detaljeret behovsanalyse, som skal være styrende for selskabets/sel-
skabernes udrulning af ladestandere samt eventuel støtteordninger. 
 
Arbejdsgruppen har valgt at pege på tre overordnede organisatoriske 
modeller for udrulning af ladestandere i det offentlige rum, som alle 
indeholder mulighed for en trinvis udrulning: 

Model 1, hvor det fortrinsvis overlades til det private initiativ at sikre 
ladestandere i det offentlige rum, suppleret med en tilskuds- og støt-
teordning. 

Model 2, hvor der oprettes et fælles nationalt driftsselskab til at fore-
stå hvervet via et udbud og/eller som et pålæg til de monopolregule-
rede netvirksomheder. 

Model 3, som er en afart af model 1 og 2, hvor de offentligt regulerede 
netvirksomheder i højere grad, end de har mulighed for i dag, medvir-
ker til en kommerciel udrulning. 

Alle modeller er i større eller mindre grad afhængig af statsfinansielle 
midler. Uden subsidier vil der ikke være samme sikkerhed for den 
ønskelige udbredelse af elbiler og garanti for, at elbilernes ladning 
sker “intelligent”. Der er ud fra samfundsøkonomiske, miljømæssige 
og forsyningsmæssige bevæggrunde behov for, at opladningen sker 
intelligent. De to sidstnævnte modeller forudsætter tillige lovændrin-
ger. 
Arbejdsgruppen anbefaler ikke en model frem for en anden – det må 
være op til de politiske beslutningstagere, at træffe de nødvendige 
beslutninger.

Se hele redegørelsen her: http://www.ens.dk/da-DK/Info/Nyheder/Nyheds-

arkiv/2011/Documents/Redeg_ladestandere_elbiler_ jan2011_final.pdf 



Der er ud fra 
samfundsøkonomiske, 
miljømæssige og 
forsyningsmæssige 
bevæggrunde behov 
for, at opladningen 
sker intelligent.
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for Regionaludvikling

Opladning er en kritisk faktor for elbilens succes – eller fiasko – har 
etrans’ forskning vist. Det er tydeligt, at potentielle elbilskøbere ople-
ver, at den frihed, som de elsker deres bil for at gi’ dem, begrænses 
med de opladningsmuligheder, der findes i Danmark i dag. Og det 
har de ret i. Det kræver helt specielle personligheder at være villig til 
at planlægge sine lange ture, så man fx må køre langs kysterne og 
lade op på campingpladser og i lystbådehavne eller lave aftaler om 
at måtte lade op hos andre elbilsentusiaster på ruten. Vi skal være 
disse mennesker dybt taknemmelige. Uden dem var vi aldrig kommet 
så langt, som vi er med elbilerne. 

Men nu er der behov for, at staten og kommunerne gør det let, og 
derfor er et par af rapportens anbefalinger at etablere hurtig- eller 
lynladning i bykernerne samt Green Highways mellem landsdelene. 
Ellers hæmmes den udvikling for elbiler, både stat og kommuner an-
giveligt ønsker, og der er risiko for, at elbilsproducenterne ikke kom-
mer til at se Danmark som et hovedmarked.
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Designskolen Kolding 
Ågade 10 
6000 Kolding 

www.etrans.dk  


