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Nationalt Videncenter 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 i sessionen: 

Hvor står vi med udrulningen af ladeinfrastruktur i Danmark?  

Moderator: Kathrine Fjendbo Jørgensen, Region Hovedstaden og Julie Leth, KL. 

Der er sat turbo under omstilling til elbiler. Staten sender store beløb ud i støttepuljer til 
ladestandere og afgiftnedsættelser til elbiler. Kommunernes rammevilkår er blevet ændret og 
de skal nu også spille en rolle i at etablere et effektivt landsdækkende netværk af 
ladeinfrastruktur. Her sætter vi fokus på, hvordan det går med den opgave. 

Oplæg: 

1) FDM v. Torben Kudsk og Ilyas Dogru giver deres bud på forbrugerens situation i 
omstillingen til elbilejer. Hvordan går det med elbilsalget og kan man som forbruger få de 
elbiler, der er brug for til alle formål og køreture nu? 

2) Dansk eMobilitet v. Søren Jakobsen giver branchens bud på, hvor langt vi er med 
opsætning af ladeinfrastruktur. Hvor langt når vi til 2030 og hvad mangler for at nå 
regeringens mål? 

3) Vejdirektoratet v. Jesper Kaae præsenterer deres tiltag for statsvejnettet og giver deres 
bud på, hvornår vi kan forvente, at elbilisterne kan køre frit rundt i landet uden at holde i 
kø ved en ladestander på motorvejsnettet.  

4) Lovhjemlen for kommunerne til at lave udbud, medfinansiere ladeinfrastruktur og statslige 
puljer kom alt sammen stort set samtidig i 2022. Hillerød Kommune v. Thomas Pelle Hjorth 
fortæller, hvordan d har taklet den situation og hvilke udfordringer, de nu står med. 

5) Rambøll v. Helle Huse præsenterer Vejdirektoratets håndbog for planlægning og etablering 
af ladeinfrastruktur til elbiler. 

6) Rambøll v. Ronja Sørensen giver et indblik i arbejdet med ladestrategier og de første 
kommunale erfaringer med ladestanderudbud fra Sorø Kommune. 

 

 


