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Projektet Elbiler i Byen leverede fra februar 2014 til juni 2016 opladning til beboere og andre elbilister ved 
boligbyggerier i en række større danske byer. 

Indtil december 2014 hed projektet ”Elbiler til den Almennyttige Boligmasse”. 

Projektet er udført med støtte fra Energistyrelsen under Forsøgsordningen for El- og Plug-in Hybridbiler. 
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Abstract 
The project Elbiler i Byen (Electric Vehicles in the City) has tested a concept for charging 
of electric vehicles in urban areas. The concept involved charging at attractive terms and 
prices in exchange for public access to the charger. The project encompassed 33 
chargers across the country and was very well received by users. 

The project Elbiler i Byen delivered more than 
7,600 chargings at chargers placed near social 
housings, cooperative dwellings, condomiums 
and other types of urban apartment buildings. 

Urban citizens with an electric vehicle (EV) often 
experience difficulties in securing a reliable and 
affordable mean of charging their electric vehicle. 

The purpose of the project Elbiler i Byen was to 
test a concrete charging concept where the 
charging operator supplies a charger at attractive 
terms and prices for the local user. The charger 
has capacity to charge two vehicles and is placed 
between two parking spaces at the premises of 
the apartment block. One of the parking spaces 
can be reserved for a local EV while the other 
parking space must be publicly available. 

Electric car-sharing vehicles is a mobility form 
that is well suited for urban areas, and the charg-
ing concept was also tested at charging sites 
with electric car-share vehicles. 

The concept was implemented at 11 different 
user cases with 33 chargers at 20 different ad-
dresses. 

Electronic user data from the chargers was ana-
lysed at the end of the project, and personal inter-
views were performed with contact persons from 
all involved user cases. A quantitative survey was 
conducted among the electric car-share vehicle 
users by a questionnaire. 

Positive experiences 
All EV users in the 11 user cases expressed a 
high level of satisfaction on their use of the 
chargers. The users evaluated the service level of 
the semi-public chargers as suitable. 

Several of the use cases experienced starting dif-
ficulties in the handling of the chargers as well as 
in other vehicles parking on the reserved parking 
spaces. These difficulties were solved quickly 
with additional information on the use of the 
chargers and more visible parking signposting. 

Data on the charging of the electric vehicles 
show a significant degree of variation in the use 
of the public part of the chargers. In general, the 
chargers were only used to a significant degree in 
areas with other EV initiatives. 

Recommendations  
 The most significant challenge in the project 

was to secure deals with the housing opera-
tors. It is more effective to use a top-down 
approach and contact the apartment opera-
tors at a corporate level than to use a bot-
tom-up approach via local EV enthusiasts. 

 The project documented that it is associated 
with risks for a charging operator to install a 
charger at own accord, and that the housing 
operators are reluctant to make the neces-
sary investments. Additional incitements are 
needed for the housing operators.  
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Resumé  
Elbiler i Byen har testet et koncept for opladning af elbiler ved semi-offentlige lade-
standere ved boligbyggerier. I konceptet tilbyder ladeoperatøren attraktive vilkår og 
priser for installation og eget forbrug, mod at ladestanderen bliver delvist offentlig til-
gængelig. Projektet opnåede stor tilfredshed blandt brugerne og omfattede 33 lade-
standere fordelt over hele landet.

Projektet Elbiler i Byen leverede i løbet af pro-
jektperioden mere end 7.600 opladninger til 
borgere over hele landet på ladestandere ved 
almennyttige boligforeninger, private ejerfor-
eninger, andelsboligselskaber og andre tætte 
byområder.  

Baggrunden for projektet er, at beboere i bo-
ligbyggerier i tætte byområder uden egen par-
keringsplads ofte har svært ved at finde en til-
fredsstillende kilde til opladning. 

Formålet med projektet var at teste et kon-
cept, hvor ladeoperatøren i samarbejde med 
grundejeren opsætter en ladestander med ka-
pacitet til at lade to elbiler samtidigt. Den ene 
af parkeringspladserne reserveres så til en lo-
kal elbil, mens den anden parkeringsplads er 
tilgængelig for den brede offentlighed. 

El-delebiler er oplagt transportform for bebo-
ere i tætte byområder, og konceptet omfat-
tede derfor også en testimplementering af el-
delebiler hos to el-delebilsoperatører efter det 
valgte opladningskoncept. Konceptet blev im-
plementeret hos 11 forskellige brugere. 

Efter projektperiodens afslutning er elektroni-
ske brugsdata fra alle opladninger på de del-
tagende ladestandere blevet indsamlet og 
analyseret. Der er herudover gennemført per-
sonlige interviews med kontaktpersoner fra 
alle brugercases, og der er gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse hos el-delebils-
brugerne. 

Positive erfaringer  
De personlige interviews viste høj tilfredshed 
blandt de beboere i boligbyggerier, som fik 
adgang til en reserveret plads med ladestan-
der til deres elbil. De vurderede samstem-
mende, at det testede koncept dækker deres 
behov for pålidelig opladning til en attraktiv 
pris. 

Brugere oplevede i flere tilfælde startproble-
mer i forhold til den tekniske håndtering af la-
destanderne og parkering fra andre biler, men 
disse problemer blev minimeret med klar 
skiltning og let tilgængelig information om 
brugen af ladestanderne. 

Opladningsdata viser stor variation i, hvor 
mange gæster fra den brede offentlighed der 
brugte ladestanderne, og kun ladestandere i 
områder med mange elbiler blev frekventeret 
ofte af gæster.  

Anbefalinger 
 Den største udfordring i projektet har lig-

get i etableringsfasen. Det er afgørende, 
at aftaler etableres via boligselskaberne.  

 Projektet dokumenterede, at det er risika-
belt for ladeoperatøren at installere lade-
standere for egen regning, og at boligsel-
skaberne er tøvende overfor den nødven-
dige investering. Hvis konceptet skal ud-
bredes, er der behov for yderligere incita-
menter for boligselskaberne.
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Projektets gennemførsel 
Projektet Elbiler i Byen har testet et forretningskoncept, der skal gøre det mere attrak-
tivt for bilejere i tætte boligbyggerier at vælge elbil. Konceptet giver elbilesterne ad-
gang til en reserveret parkeringsplads med opladning til attraktive priser. 

Elbiler er på mange måder ideelle bybiler. De 
fleste typer af elbiler er små og lette at ma-
nøvrere i byrummet, de larmer ikke, de har in-
gen direkte emissioner – og så er de sjove at 
køre i. Typiske køreafstande i byen er korte, 
og der er ikke langt imellem offentlige lade-
standere. 

På trods af de mange fordele ved elbiler, så 
mangler elbilen dog stadig sit store gennem-
brud som førstevalg for den typiske byboer.  

Baggrund 
Forhold omkring opladningen italesættes ofte 
som et af de største problemer for elbilsejere 
i boligbyggerier uden privat parkeringsplads. 
Konventionelle biler har sjældent brug for at 
tanke og kan klare det nemt og hurtigt via en 
veludviklet infrastruktur. I modsætning hertil 
har elbiler brug for sikkerhed for en parke-
ringsplads med opladning i nærheden af 
hjemmet, for at en elbil kan fungere i et almin-
deligt brugsmønster med daglige kørsler til 
og fra arbejde, indkøb og fritidsaktiviteter. Det 
skal både ske af praktiske hensyn på grund af 
den ofte relativt korte rækkevidde, men også 
af økonomiske hensyn da hjemmeopladning 
oftest er langt billigere for en bruger end of-
fentlig opladning. 

Projektet Elbiler i Byen har arbejdet med at op-
timere mulighederne for daglig opladning af 
elbiler i byen ved at søge at løse problemstil-
lingen med, at byboerne ofte ikke har egen 
parkeringsplads, hvor der kan etableres en 
hjemmeoplader. Offentlige ladestandere har 

traditionelt været markant dyrere at bruge 
end hjemmeladere, og da de sjældent kan re-
serveres, er de under normale omstændighe-
der svære at bruge i dagligdagen for en elbi-
list i byen.  

Konceptet 
I projektet Elbiler i Byen blev et konkret kon-
cept for semi-offentlige ladestandere ved bo-
liger i byområder testet. Konceptet har sikret 
lokale beboere en reserveret parkeringsplads 
med adgang til opladning af elbiler til attrak-
tive priser. Der er gennem projektperioden ar-
bejdet målrettet efter, at etablering af lade-
standere og hjemmeopladning af elbiler skal 
kunne foretages af beboere i lejlighedskom-
plekser til priser, der svarer til hjemmeoplad-
ning for private borgere med egen grund. 

Konceptet, der skal bane vej for dette, går i 
sin enkelthed ud på, at en boligforening stiller 
to parkeringspladser, placeret ved siden af 
hinanden, til rådighed for ladeoperatøren 
E.ON. Boligforeningen og E.ON etablerer her-
efter i fællesskab en ladestander med to ud-
tag og kapacitet til at lade en elbil på hver af 
de to parkeringspladser samtidigt. 

Ladestanderen til de to parkeringspladser dri-
ves som en offentlig ladestander. På den ene 
parkeringsplads har beboere mulighed for at 
reservere parkeringsplads til eget brug med 
skiltning og at lade til særligt fordelagtige pri-
ser. Den anden parkeringsplads drives som 
en fuldt offentlig tilgængelig parkeringsplads 
med opladning, og her kan en hvilken som 
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helst gæstende elbil fra den brede offentlig-
hed benytte ladestanderen til priser svarende 
til offentlig opladning. 

For at konceptet skal være økonomisk og 
praktisk bæredygtigt, er det nødvendigt, at 
det er attraktivt og opfylder behovene for alle 
involverede aktører. 

 Elbilsejere i boligbyggerier har brug for en 
reserveret parkeringsplads med ladestan-
der og adgang til billig opladning af elbi-
len. Disse ting får elbilsejeren ved at 
tegne et abonnement hos ladeoperatøren, 
hvilket giver en sikkerhed for at ladestan-
deren ikke er ubenyttet. 

 Grundejere af parkeringspladser ved bo-
ligbyggerier ønsker attraktive parkerings-
forhold med opladning til elbiler, men øn-
sker samtidigt at undgå administration af 
og omkostninger til strømforbrug. 

 Ladeoperatøren ønsker at levere god og 
sikker opladning til elbilister. Der skal dog 
kunne drives en forretning, hvor etable-
ringsomkostninger og løbende driftsom-
kostninger skal forrentes. 

 Gæstende elbiler får adgang til at bruge 
ladestanderen på samme vilkår som en-
hver anden offentlig ladestander. Lade-
standeren er markeret som offentlig til-
gængelig på ladeoperatørens kort, og 
grundejere opkræver ikke særlige parke-
ringsgebyr. 

Omkostningerne til etablering af ladestan-
derne i projektet blev afholdt af grundejere, 
ladeoperatøren og projektmidler. 

Den grundlæggende økonomiske præmis for 
konceptet er, at elbilsoperatøren kan sænke 
prisen for beboeren ved at udbyde ladestan-
deren som offentlig ladestander med forvent-
ning om et bidrag til indtjeningen fra gæsters 
brug af ladestandere. 

Ladestanderne var derfor alle intelligente la-
destandere med RFID-kortaflæsning og op-
kobling på et backend control system. Det gi-
ver mulighed for adgangsidentifikation og in-
dividuel afregning for hver enkelt opladning. 

Projektets formål  
Formålet med Elbiler i Byen har været at teste 
konceptet med opsætning af offentligt til-
gængelige ladestandere ved forskellige ejen-
domstyper i byrummet. Der er lagt særlig 
vægt på at undersøge følgende områder: 

1) Tilfredsstiller konceptet behov for oplad-
ning ved boligbyggerier? 

2) Oplever brugerne problemer ved brugen 
af semi-offentlige ladestandere ved bolig-
byggerier? 

3) Vil elbiler fra den brede offentlighed gæ-
ste ladestandere i boligbyggerier? 

Projektets gennemførsel 
I projektperioden fra januar 2014 til juni 2016, 
blev konceptet testet på 33 ladestandere for-
delt på 20 adresser i større byer over hele lan-
det. 

De 20 adresser var fordelt på i alt 11 individu-
elle brugercases, der bestod af: 

 Syv almene boligselskaber med ladestan-
dere på i alt 10 adresser. Til disse 10 
adresser var der tilknyttet tre private elbi-
ler, seks el-delebiler, og to elbiler, der var 
rene puljebiler for virksomheder. 

 To ejerboliger med en ladestander hver. 
Begge adresser havde private elbiler. 

 To delebilsselskaber, der havde ladestan-
dere på otte offentlige adresser. Der var i 
alt 12 el-delebiler opsat på de otte adres-
ser. 

Ladestanderne var i drift imellem 2 og 15 må-
neder. 
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Dataindsamling 
Dataindsamlingen i projektet fandt sted i peri-
oden primo april 2015 til medio juni 2016, og 
er en kombination af elektroniske brugsdata, 
kvalitative interviews med kontaktpersoner 

fra alle cases og kvantitative interviews med 
en 100 el-delebilsbrugere. 

Resultaterne af dataanalysen for de enkelte 
brugercases kan findes i Bilagsrapport til Elbi-
ler i Byen. 

 

Analyse af ladedata 
Brugsdata fra ladestanderne viste, at både hjemmebrugere og gæster var flittige bru-
gere af ladestanderne, men også at der var store forskelle i forbrugsmønstre alt efter 
hvor i landet ladestanderen var placeret. 

I løbet af projektperioden blev der gennemført 
mere end 7.600 opladninger i regi af Elbiler i 
Byen. De intelligente ladestandere opsamlede 
for hver enkelt opladning informationer om, 
hvilken brugerkonto der havde ladet, hvor 
længe, samt hvor mange kWh, der var blevet 
ladet. 

Disse elektroniske brugsdata er blevet anony-
miseret og analyseret for trends. I dette afsnit 
beskrives fortrinsvis gennemsnitlige tenden-
ser og tal. Bilagsrapport til Elbiler i Byen inde-
holder en analyse af data fra hver enkelt af de 
11 individuelle brugercases i Elbiler i Byen.  

Figur 1. Fordeling af det samlede antal opladninger fra 
brugere og gæster i Elbiler i Byen. 

Gæsteopladninger 
Konceptet, der blev testet i Elbiler i Byen, går 
som beskrevet tidligere ud på, at ladeoperatø-
ren accepterer en del af etableringsomkost-
ningerne og løbende driftsomkostninger mod 
at kunne drive ladestanderne delvist som of-
fentlige ladestandere.  

Det er en afgørende forudsætning for økono-
misk bæredygtighed af konceptet, at der 
kommer tilstrækkeligt med opladninger fra 
hjemmebrugere og især gæster til at lade-
standerne kan forrentes.  

Figur 2. Fordeling af det samlede forbrug af strøm fra 
brugere og gæster i Elbiler i Byen. 
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De opsamlede brugsdata fra de forskellige 
brugercases viste, at der generelt er stor søg-
ning fra gæster, men også at der er meget 
signifikant spredning fra case til case. Gen-
nemsnitligt stod gæster for halvdelen af an-
tallet af opladningerne og to tredjedel af for-
bruget i kWh. 

Der blev altså ladet lidt flere kWh på en gen-
nemsnitlig opladning fra en gæst i forhold til 
en hjemmebruger. Det er en generel og for-
ventet tendens, som er resultat af, at hjem-
meopladning er billigere end offentlig oplad-
ning. Elbilister lader ofte så meget som mu-
ligt derhjemme, for at elbilen er klar til næste 
tur, uanset om der kun mangler lidt strøm på 
batteriet. Gæster lader i højere grad, når de 
har et konkret ladebehov. 

De gennemsnitlige tal for gæsters andel af 
opladning dækker over store variationer imel-
lem de enkelte brugercases, og reelt er det 
nogle få centralt beliggende ladestandere, der 
trækker det gennemsnitlige antal af gæster 
voldsomt op.  

Gæstefrekvensen er stærkt korreleret med, 
hvor mange elbiler der er i det omgivende 
nærmiljø. Ladestanderne i elbil-hotspots, fx 
indenfor DriveNow’s operationsområde i Kø-
benhavn eller på Bornholm i feriesæsonen, 

får mange gæster, og ladestandere i provins-
byer uden andre særlige initiativer med elbiler 
får kun meget få gæster. 

Udvikling i ladeforbrug 
Forbruget på ladestanderne udviklede sig hen 
over projektperioden i takt med at ladestan-
derne i projektet blev opstillet. Som vist på Fi-
gur 3 og 4 steg forbruget særligt kraftigt i ef-
teråret 2015, hvor DriveNow el-bybilerne i Kø-
benhavn blev introduceret. Kun få af lade-
standerne i projektet er placeret i DriveNow’s 
operationsområde, men den store øgning i 
deres brug fordoblede alligevel det gennem-
snitlige forbrug. 

Fra december 2015 ses en svagt faldende 
tendens i forbruget. Baggrunden for denne 
udvikling er, at det desværre viste sig i tre til-
fælde, at den hjemmehørende elbil stoppede 
med at være tilknyttet adressen. I et tilfælde 
fordi ejeren fraflyttede, i et andet tilfælde 
fordi ejeren ophørte med at have elbil, og i et 
tredje tilfælde fordi den udstationerede el-de-
lebil flyttede videre på grund af manglende 
omsætning.  
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Brugercase 1 
Figur 4. Udvikling i samlet forbrug på de deltagende ladestandere. Figur 3. Der var stor variation i antallet af gæsteopladninger. 

Brugercase 1 ligger placeret i indre København, og her er der 
mange gæsteopladere. Brugercase 2 er placeret i en østjysk 
provinsby, og her er få gæsteopladere. 

Brugercase 2 

Forbrug på ladestandere 

Hjemmebruger Gæsteoplader 
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Figur 5. Gennemsnitlig belægningsgrad af ladestandere 
over tid. 

Disse tre cases understreger, at det er behæf-
tet med risiko for en ladeoperatør at investere 
i opsætning og drift af en semi-offentlig lade-
stander udenfor elbil hotspots. Selv om der er 
en aktiv initiel kunde, er der ingen garanti for 
at kunden bliver, og der var i ingen af de fra-
faldne tilfælde andre beboere, der stod klar til 
at overtage brugen af ladestanderen. 

Belægningsgraden og forbruget af strøm på 
ladestanderne viser karakteristiske sæsonva-
riationer. Forbruget er under normale om-
stændigheder højest i løbet af foråret og ef-
teråret og lavest i sommerferieperioden. Der-
udover er der ekstra højt forbrug i højtiderne. 
Denne tendens kan genfindes i graferne – fx 
er der en lille juletop i belægningen i slutnin-
gen af december 2015. 

Opladningstidspunkter 
Forbruget på ladestanderne var størst i timen 
mellem klokken 16 og 17, hvor ladestanderne 
gennemsnitligt blev anvendt 6% af tiden. 

Klokken 4 om natten var det tilsvarende la-
vest, og her er blev ladestanderne kun an-
vendt omkring 1% af tiden.  

Tendensen med opladning omkring klokken 
16 passer til forbrugsmønstret for en typisk 
privat hjemmebruger, der sætter bilen til at 
lade ved hjemkomst efter en arbejdsdag. 

 

Figur 6. Gennemsnitlig belægningsgrad af ladestandere. 

Der var dog stor variation imellem ladetids-
punkterne i de enkelte brugercases, og be-
lægningsgraden over døgnet var derfor meget 
afhængig af, hvor i landet ladestanderne var 
placeret.  

Data fra de individuelle brugercases viser, at 
adresser med mange gæsteopladere typisk 
har mere jævn belægning over dagen. Lade-
standere på sites med el-delebiler havde en 
mere jævn belægningsgrad over døgnet, og 
ved el-delebiler blev der især ladet op midt på 
dagen i normale kontortimer i tidsrummet 10 
- 15.
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Brugernes erfaringer 
Samtlige deltagere i Elbiler i Byen udtrykte stor tilfredshed med ladestanderne og del-
tagelsen i projektet. Interviews med deltagere afslørede dog en række generelle ud-
fordringer ved opladning ved boligbyggerier.

Ved afslutningen af Elbiler i Byen blev kontakt-
personer på alle 11 brugercases interviewet 
personligt. De gennemførte interviews har gi-
vet en god indsigt i de erfaringer, som lade-
standeroperatøren, grundejere og elbilister 
gjorde omkring etablering af aftaler, skiltning 
ved parkeringspladser, brug af ladestandere 
og andre emner med relevans for det testede 
koncept.  

De personlige interviews er suppleret med en 
spørgeskemaundersøgelse, der er sendt 
rundt til en række brugere af el-delebilerne. 

Etableringsfasen 
Elbiler i Byen oplevede forløbet igennem stor 
interesse fra mange potentielle private pro-
jektdeltagere. Der var en række fællestræk 
ved forhandlingsforløbene. 

Private brugere 

En del beboere i forskellige typer boligbygge-
rier, som enten havde eller overvejede at an-
skaffe sig en elbil, kontaktede projektet med 
ønske om at deltage. 

Personerne var ofte udprægede elbils-entusi-
aster, som lagde et stort stykke arbejde i at få 
tilladelse til at etablere ladestandere via en 
nedefra-og-op tilgang, hvor naboer, boligbe-
styrelse og siden boligselskab skulle overbe-
vises om etablering af ladestandere.  

Det lykkedes ikke i alle tilfælde at få accept til 
etablering, og en række problemkomplekser 
gik igen i etableringsfasen. 

 Elbils-entusiasten ønsker ikke at bære en 
omkostning alene, da ladestanderen ses 
som kollektivt gode. 

 Der kan sjældent opnås en aftale, hvis 
omkostninger for etablering eller drift 
skal bæres kollektivt af beboerne. 

 Andre beboere er ofte skeptiske overfor 
at skulle tilbyde en parkeringsplads til of-
fentligheden. 

 Elbils-entusiaster oplever generelt, at bo-
ligselskab er modvillige og bureaukratisk 
indstillet ved forespørgsler fra beboere. 
Beslutningsprocesserne har i alle til-
fælde med nedefra-og-op tilgang været 
meget lange. 

Boligselskaber 

Projektet målrettede fra starten kommunika-
tion om projektet til boligselskaber i forsøget 
på at finde projektpartnere. De fleste større 
danske boligselskaber blev kontaktet, og en 
del af dem var interesserede. 

I de tilfælde, hvor ladestanderen blev etable-
ret gennem boligselskabet, forløb aftale- og 
etableringsfasen via en oppefra-og-ned til-
gang, og resultatet var en noget lettere pro-
ces. 

 Boligselskaberne er generelt interesse-
rede i at få etableret ladestander. De ser 
det som positiv branding. 

 Mange almennyttige boligselskaber er 
særligt interesserede i el-delebiler, da det 
giver beboere uden egen bil ekstra mulig-
heder for mobilitet. 
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 Boligselskaberne vil generelt ikke betale 
etableringsomkostningen. De mener, det 
er en investering elbilsoperatøren bør fo-
retage. Dette gælder også ved udvidelse 
af leveringsomfang og andre installatio-
ner, der er boligselskabets blivende ejen-
dom. 

 Boligselskaberne vil være sikre på, at de 
ikke kommer til at betale for strøm, og de 
ønsker ikke at være involverede i den 
daglige drift, vedligeholdelse eller admi-
nistration af hverken ladestander eller til-
knyttet el-delebiler. 

 Miljø- og klimahensyn betyder ikke me-
get i beslutningsprocesserne hos bolig-
selskaberne (udover muligheden for 
branding). 

En samlet erfaring fra projektet er, at den bed-
ste måde at få etableret ladestandere er ved 
en oppefra-og-ned tilgang, hvor der laves en 
aftale centralt med et boligselskab, som så 
kanaliserer aftalen ud til enkelte boligafdelin-
ger. Det optimale er dog, at der også er en lo-
kal elbils-entusiast i boligforeningen, da det 
giver ladeoperatøren større sikkerhed for brug 
af ladestanderen. 

Brug af ladestandere 

Samtlige kontaktpersoner hos boligselskaber 
udtrykte stor tilfredshed med ladestanderne 
og ladeoperatørens administration og tekni-
ske drift. 

På trods af de forholdsvis lave belægnings-
procenter, som ladestanderne havde, ople-
vede flere brugere imidlertid problemer om-
kring tilgængeligheden af standerne. Proble-
merne var generelt størst lige efter etablering 
af standerne og blev ofte løst ved efterføl-
gende skiltning. 

 Tydelig skiltning er vigtig for tilgængelig-
heden af standeren. Herunder især hvor 
el-delebiler og DriveNow biler må holde. 

 Hvor der er tydelig skiltning, er der gene-
relt ikke problemer med at benzin- og 
dieselbiler optager parkeringspladserne 
tilknyttet ladestanderen.  

 Der opleves problemer med, at andre el-
biler optager pladserne. 

 Mere klarhed omkring regler for brug af 
ladestandere efterlyses af el-delebilsbru-
gerne, specielt i forhold til hvor de må 
holde og lade, samt hvor de må parkere 
(uden nødvendigvis at lade). 

 Det skaber stor utryghed for elbilister, 
hvis de blot få gange oplever, at deres 
hjemmeladeplads er spærret trods skilt-
ning. 

Offentlig ladeinfrastruktur 

De deltagende elbilister oplevede ikke proble-
mer omkring offentlig opladning. 

 Et veludbygget offentligt ladenetværk er 
en forudsætning for at deltagerne tør an-
skaffe sig en elbil. 

 Quickchargers langs motorveje er essen-
tielle for brugsmulighederne af en elbil. 

 Det er vigtigt, at ladestanderne er tilgæn-
gelige, når der er behov. Generelt er der 
stor støtte til at indføre et ”reserveret-til-
elbiler-under-opladning” skilt. 

El-delebiler 
Ved projektets afslutning blev der sendt ca. 
400 spørgeskemaer ud til el-delebilsbrugere, 
hvoraf 100 svarede. Spørgeskemaerne har gi-
vet et indblik i, hvad der er vigtigt for elbilbru-
gerne i forhold til brug af ladestanderne. 

 Afstand fra lejligheden til el-delebilen og 
ladestanderen har stor betydning for den 
daglige brug.  
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 Synlighed af ladestander og el-delebil er 
ligeledes meget vigtig. 

 Et godt og pålideligt bookingsystem med 
indikation af batteristand og rækkevidde 
på bilen mindsker usikkerhed og er sær-
deles vigtigt for brugere. 

 Information om hvordan elbilerne tilslut-
tes til ladestanderne, samt hvilke ladere 
der må bruges af hvem, er nødvendig. 

 Miljøhensyn vejer tungt hos el-delebils-
brugere. Det økonomiske aspekt er dog 
også af forholdsvis stor betydning. 

 Dårlige oplevelser med el-biler, eller el-
delebiler, har kun lille betydning for el-de-
lebilsbrugere. 

Kunderne hos begge el-delebilsselskaber var 
meget tilfredse med den samlede oplevelse 
omkring brug af el-delebiler. Enkelte havde 
dog forbedringsforslag til brugen af parke-
ringspladser og ladestandere med ønsker om 
bedre skiltning og instrukser for at minimere 
omfanget af blokering af el-delebilernes re-
serverede pladser. 
 

Konklusioner fra Elbiler i Byen 
Elbiler i Byen leverede en succesfuld test af et koncept for semi-offentlig opladning 
ved boligbyggerier.

Elbiler i Byen opnåede stor erfaring i brugen af 
semi-offentlige ladestandere ved boligbygge-
rier. Projektets tre undersøgelsesområder er 
blevet afklaret. 

1. Tilfredse brugere 

Brugere af ladestanderne oplevede i høj grad 
at det testede koncept dækkede deres behov 
for pålidelig opladning til en attraktiv pris. 

2. Håndterbare udfordringer 

I flere tilfælde oplevede brugere startproble-
mer i forhold til den tekniske håndtering af la-
destanderne og blokering af parkeringsplad-
ser. Disse problemer blev minimeret med klar 
skiltning og let tilgængelig information om 
brugen af ladestandere.  

3. Gæsteopladninger  

Der var stor variation i hvor mange gæster fra 
den brede offentlighed, der brugte ladestan-
derne. Ladestandere, der lå placeret i områ-
der med mange elbiler, blev brugt meget.  

Med flere elbiler i samfundet kan de semi-of-
fentlige ladestandere ved boligbyggerier der-
for forventes at blive brugt. 

Andre erfaringer 

 Den største udfordring i projektet lå i 
etableringsfasen. Det er vigtigt med en 
oppefra-og-ned tilgang til boligselska-
berne, hvis aftaler om ladestandere skal 
etableres.  

 Projektet opnåede kontakt med mange el-
bils-entusiaster i boligbyggerier, som ikke 
kunne få tilladelse til at etablere ladestan-
dere. 

 Projektet har dokumenteret, at det er risi-
kabelt for ladeoperatøren at installere la-
destandere for egen regning. Boligselska-
berne er tøvende overfor den nødvendige 
investering, og hvis konceptet skal vinde 
udbredelse, er der behov for yderligere in-
citamenter på området.  
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