Elektrificering af vejtransporten
Special Session

Nationalt Videnscenter for eMobilitet på Ålborg Trafikdage
Som led i arbejdet med at etablere et Nationalt Videnscenter for e-mobilitet ønsker vi at løfte den
generelle diskussion af relevante temaer indenfor e-mobilitet.
Vi kommer kun i mål med en grønnere mobilitet hvis vi i samarbejde mellem forskning og praksis –
offentlig og privat sektor- får belyst muligheder og nedbrudt barrierer.
Copenhagen Electric i Region Hovedstaden ønsker, sammen med øvrige partnere omkring
initiativet for et Nationalt Videncenter for eMobilitet at sætte fokus på følgende temaer i to
Special Sessions:

Elektrificering af den tunge transport – Hvordan gør vi?
Moderator: Christina Godskesen og Gent Grindvalds
Mere og mere af den tunge transport ser ud til at kunne elektrificeres, men hvordan kommer vi i
hus med det og hvor går grænsen for, hvad vi kan få over på el? Hvordan skal resten af
erhvervstransporten takle den grønne omstilling? Det vil vi give et bud på i denne session.

1) Regeringens strategi for drivmidler og infrastruktur
Alternativt hvis den ikke er klar: Klimarådets anbefalinger
Det er vigtigt for branchens aktører at kende rammerne for at kunne investere. Vi
har derfor inviteret repræsentanter for regeringen til at præsentere, hvilken retning
der skal danne rammerne for den grønne omstilling af den tunge transport.
2) Elektrificering – signaler fra branchen – hvad er der behov for?
v/ ITD og DTL samt PostNord
Vi inviterer brancheorganisationer og en konkret virksomhed til at komme og give
deres korte bud på, hvor branchen står. Er de klar? Hvad mangler de? Hvilke
barrierer har vi behov for at løfte sammen?
3) Elektrificering og infrastruktur – kan vi være sikre på at infrastrukturen følger med?
v/ Vejdirektoratet
v/ Drivkraft Danmark eller Dansk Energi
Hønen eller ægget – dette er ofte sådan vi referer til køretøjer og infrastruktur. Det
ene findes ikke unde det andet. Samarbejde er uanset vigtigt. Hvor ligger vi henne i
Danmark? Kan vi følge med? Er der strøm nok?
4) Teknologi og tendenser, som giver medvind – fup og fakta
v/ Martin Messer
Teknologien buldrer derud af. Batterierne bliver større og billigere.

Vi inviterer Martin Messer til at komme og skille fup og fakta fra hinanden når han
ser på hvilke teknologier der allerede er der og hvilke tendenser vi ser i horisonten

5) Nye forretningsmodeller
v/ Vattenfall – Strøm som en service
v/ Leasing selskab?
Hvornår kan vi forvente batterielektriske lastbiler som er rentable på
markedsvilkår? Hvordan kan vi opnå det?
Vi inviterer 2 virksomheder med som har hver deres bud på, hvordan nye
forretningsmodeller kan bidrage til øget grøn omstilling. Der er her særlig fokus på
at flytte og fordele risiko så den ikke kun ligger på transportøren.

