


Kommunernes og regionernes bidrag til flere 

elbiler hos private bilejere

Kl. 09:55 – 10:55 1. del

• Anders Hasselager, Energi På Tværs, Gate 21

• Lærke Flader, Dansk Elbil Alliance

• Gent Grinvalds Harbro, CPH Electric / Region Hovedstaden

Kl. 10:55 – 11:25 Pause

Kl. 11:25 – 12:20 2. del

• Thomas Niebur, Frederiksberg Kommune

• Mette Marie Knudsen, eMobility, E.ON

• Søren Sommer, Roskilde Kommune



DÉT SKAL VI GØRE SAMMEN:

1. Gør det nemt at være mobilist 

2. Undgå transportspild 

3. Prioritér aktiv transport lokalt, regionalt og nationalt

4. Etablér og understøt partnerskaber mellem arbejdspladser og myndigheder om 

grøn og sund mobilitet

5. Prioritér sammenhænge i transporten og infrastruktur der understøtter grøn 

pendling

6. Test og tag styring på nye innovative løsninger til gavn for et bæredygtigt 

samfund



Et fælles omstillingsprojekt for 33 
kommuner og 11 forsyningsselskaber

- Hvilke forsyningsselskaber: ARC, Hofor, CTR, VEKS, 
Vestforbrænding, Norfors, Hillerød Forsyning og 
Forsynings Helsingør, HMN-Gasnet, Argo og Ørsted

• Fase 3 - januar 2019 – december 2021
• 15 mio. kr. budget
• 2,5 årsværk i sekretariatet



Vision, plan og implementering



Aktiviteter i 2019

1. Fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem

2. Geotermi i Nordsjælland

3. Gashybridvarmepumper

4. Platform for energibesparelser

5. Omstilling af transportsektoren

6. Verdensmål i kommunalt perspektiv

Energi- og CO2 regnskabet

Energi på Tværs fokusområder



Planlagte aktiviteter. Alle kommuner er velkomne til at deltage.

1. Placering af kommunale elladestandere
2. Bistå med kommunale elbilstrategier
3. Placering af lynladestandere på regionalt niveau (fremtidens 

tankstationer) ud fra elnettets styrke og mobilitetsdata
4. Fælles kommunale udbud for elbiler
5. Omstilling af kommunernes egne flåder

Tæt samarbejde med Copenhagen Electric –
det tidligere regionale elbilsekretariat.

Grøn omstilling af transportsektoren
- Hvad kan kommunerne gøre for at fremme grøn transport?

Vi arbejder med tekniske og økonomiske oplæg, regelafklaring og 
kommunal praksis og forslag til løsninger 

Planlagte møder
2/10 2019 - Roskilde kommune
12/11 2019 – Albertslund kom.
9/1 2020 – Gate 21



• Politisk udsagn om elbiler i kommunen og eventuel 
målsætning om bæredygtighed og grøn omstilling

• Hvad gør kommunen på elbilområdet når det gælder
• Kommunens egne køretøjer
• Kollektiv transport
• Kommunale udbud af transportydelser

• Hvad vil kommunen gøre for at fremme borgernes brug af 
elbiler
• Opstilling af ladestandere på offentlige (parkerings) 

arealer
• Privilegier for elbiler f.eks. reserverede p-pladser
• Samarbejde om lynladestationer med 

nabokommunerne/Region H.

Kommunal elbilstrategi
- Hvad kan den indeholde


