
Elektrificering af den tunge transport – Hvordan gør vi?  

Ålborg Trafikdage d. 23. august 

Moderator: Christina Godskesen og Gent Grinvalds 

Mere og mere af den tunge transport ser ud til at kunne elektrificeres, men hvordan kommer vi i 
mål med det og hvilke barrierer er der i forhold til, hvad vi kan få over på el? Hvilke nye 
tendenser og forretningsmodeller ser vi ind i? Det vil vi give et bud på i denne session. 

10.00 – 10.05: Velkomst ved videnscenteret Copenhagen Electric 

10.05 – 10. 25: 

 

1) En strategisk retning for drivmidler og infrastruktur  
v/ Rådet for Grøn omstilling, Jeppe Juul (20 minutter) (bekræftet) 

Vi venter spændt på Regeringens strategi for drivmiddel og infrastruktur, som 
forventes at komme i indeværende år. 
Det er vigtigt for branchens aktører at kende rammerne for at kunne investere. Vi 
har derfor inviteret en aktør, som har særlig fokus på, hvilken retning pilen peger i 
forhold til fremtidens drivmiddel og infrastruktur. RGO præsenterer her et bredt 
overblik over de brikker, der allerede ligger på bordet fra forskellige aktører, og som 
alle gir en indikation på, hvad vi måske kan forvente at den strategi, som skal danne 
rammerne for den grønne omstilling af den tunge transport, kommer til at 
indeholde. 

10.25 – 10.45 

2) Elektrificering – signaler fra branchen – hvad er der behov for? (20 minutter) 
v/ ITD, Caroline Brüel (Bekræftet) 
Vi inviterer en af de store brancheorganisationer, som kommer og giver deres bud 
på, hvor branchen står. Er de klar? Hvad mangler de? Hvilke barrierer har vi behov 
for at løfte sammen? 

10.45- 11.15 

3) Elektrificering og infrastruktur – kan vi være sikre på at infrastrukturen følger med? 
v/ Vejdirektoratet, Mette Berner Dyrberg (15 minutter) 
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? 

11.15 – 11.30 

4) Teknologi og tendenser, som giver medvind – fup og fakta 
v/ Martin Messer (bekræftet) 



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 

11.30 - 12.00 

5) Nye forretningsmodeller 
v/ Søren Jacobsen, Dansk E-Mobilitet  (15. minutter) (bekræftet) 

v/ Magnus Bergkvist Sørensen, Co-founder Uptimus (15.minutter) (bekræftet) 

Kan nye forretningsmodeller hjælpe os til en hurtigere omstilling til elektrificering af 
erhvervstransporten? Her inviterer vi brancheorganisationen Dansk E-Mobilitet til at 
komme og fortælle, hvilke nye forretningsmodeller de ser, der kan hjælpe med at 
accelerere elektrificeringen af erhvervtransporten. Derudover kommer den 
nyetablerede virksomhed Uptimus og fortæller om deres planer for, hvordan de med 
en ny forretningsmodel kan bidrage til øget omstilling erhvertransporten og sænke 
virksomhedernes omkostninger og risiko. 

 


