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Fremtiden i Danmark 
• 775.000 elbiler og pluginhybridbiler i 2030

• I dag 2,5 millioner biler registret i Danmark
• Ca. 1/3 skal være el biler i 2030 
• 2029 - 28 % af bilparken i Sønderborg er El/hybrid

• 53 % af nyregistrerede bil skal være el/hybrid mellem 2021-29
• Længere rækkevidde 

• Flere producenter mener at kunne levere rækkevidde op til 1000 km
• Flere ladepunkter 

• I dag 4.200 offentlige ladestandere
• Clever 10.000 ladepunkter inden 2025
• Anbefaling 30-40 elbiler pr. offentlig ladestander (20.000-30.000 i 2030) 



Længde af køreture



Registrering af nye biler



Klimapåvirkning



Kommune oversigt



Sammensætning af biler i Sønderborg 
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Offentlige ladestandere i Sønderborg

https://www.xn--bildrm-fya.dk/ladestander



Opladning i boligforeninger 
• Fællesbeslutning
• 3 biler til en stander 
• Vær opmærksom på lokale forhold ved køb af elbil 
• Gå i dialog med inspektør



Elbil på markedet i dag

Dacia Spring kr. 128.990
Rækkevidde 230 km

VW ID3 kr. 275.000
Rækkevidde 422 km

SEAT MII kr. 149.000
Rækkevidde 260 km

Tesla Model 3 kr. 450.000
Rækkevidde 614 km



Fremtid målsætning for producenter
• VW – 2035 100% El
• Opel – 2028 100% El
• Volvo – 2030 100% El
• Hyundai – 2040 100%
• BMW - 50% elbiler i 2030



Hvad koster 
det?

Lade tid

Offentlige 
ladestandere?

Hvor skal jeg 
lade?

Ændring i 
min hverdag

Kan jeg stadig 
tage på kør-
selv-ferie?

Produceres 
der nok el i 

DK?

Hvad er 
holdbarheden 

på en elbil



Mere information
• FDEL afholder gratis online-kursus: Opladning i 

boligorganisationer 30. november Kl 20:00 - 21:15:
https://tinyurl.com/yxxfdjzd

• Hjemmesider:
• fdel.dk
• fdm.dk 

https://tinyurl.com/yxxfdjzd


Yderligere information
Christian Mandrup

Dansk Energi Management
CMA@DEM.DK

3143 5310
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