MØD ELBILEN
Demonstrationspakke med mulighed for at prøve
4 elbiler og tilhørende ladefaciliteter i 10 dage.
Et tilbud til virksomheder i Høje-Taastrup Kommune.

Mød elbilen
Høje-Taastrup Kommune tilbyder virksomheder i kommunen mulighed for at møde elbilen, der hvor det
virkelig betyder noget: i virksomhedernes hverdag. En demonstrationspakke med 4 elbiler og tilhørende
ladefaciliteter giver mulighed for hurtigt og effektivt at opnå erfaring med elbiler.
For nogle flådeejere og beslutningstagere er elbiler nyt og ukendt. Elbiler kan være omgærdet af en vis
skepsis og antagelser om, at elbiler ikke udgør et reelt alternativ til brændstofbaseret transport. Med dette
initiativ giver Høje-Taastrup Kommune virksomheder mulighed for at teste elbiler af og opnå viden og
erfaring, der gør det muligt at tage beslutning om elbiler på et oplyst og faktuelt grundlag.
Vores erfaring er, at efter to ugers kørsel i elbil opnås et godt indtryk af, hvordan det vil være at bruge elbiler
til hverdag. Som virksomhed kan I blive klogere på om elbiler kan opfylde jeres kørselsbehov.
Følgende elbiler indgår i demonstrationspakken:
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Nissan	
  Leaf	
  

Renault	
  Zoe	
  

Volkswagen	
  e-‐Up!	
  

Mercedes-‐Benz	
  Vito	
  E-‐Cell	
  

Bliv klogere på medarbejdernes kørsel
Grundtanken med projektet er at opnå viden om potentialet for at implementere elbiler ud fra såvel kørselsbehov som medarbejdernes holdning. Mød elbilen er en hurtig og effektiv måde at få indtryk af, hvordan det
vil være at bruge elbiler i jeres hverdag. I demonstrationspakken Mød elbilen tilbydes:
•
•
•

Ekspert-introduktion til elbiler på arbejdspladsen
Analyse af brugernes oplevelser
Overordnet analyse af potentialet for at indføre elbiler i netop jeres virksomhed

Mød elbilen demonstrationspakken indeholder:
Før opstart af testperioden:
Afklarende opstartssamtale – kort efter jeres tilmelding afklares de praktiske forhold
Praktiske ting, der skal afklares, er:
•
•
•
•

Mulighed for opsætning af mobile ladestandere på arbejdspladsen
Hvem skal bruge elbilerne og hvordan
Hvordan kørsel i elbilerne registreres og hvordan analysen gennemføres
Tidspunkt for opstartsmøde

Testperioden er samlet 10 dage. Køredag og første lånedag af elbilerne er en torsdag:
Uge 1:

Mandag: eventuel afklaring med kontaktansvarlig om sidste detaljer
Onsdag: installation af mobile ladestandere
Torsdag: introduktion til elbiler og start på testkørsel

Uge 2:

Mandag – fredag: testkørsel

Uge 3:

Tirsdag: afslutning: afhentning elbilerne og ladestandere, samt aflevering af
kørselsinformationer og liste over navne med tilhørende e-mailadresser på alle brugerne af
elbilerne
Fredag: udsendelse af elektronisk spørgeskema til brugerne

Uge 4:

Afsluttende rapport udarbejdet af Copenhagen Electric og Lasse Altmann

Rapportering af resultater
Resultaterne præsenteres i en overskuelig rapport og indeholder bl.a.:
•
•
•

Centrale punkter i tilbagemeldingerne fra brugerne – herunder deres oplevelser af rækkevidde m.v.
Elbil parathedsvurdering
Idé-katalog med forslag til hvordan I kan komme videre med jeres overvejelser omkring elbiler

Opsætning af midlertidige ladestandere
For at sikre et vellykket testforløb vil der blive opsat midlertidige ladestandere hos jer. Placeringen af ladestanderne bliver udpeget som en del af opstartssamtalerne med henblik på, at sikre, at forholdene er til
stede for at kunne opstille 4 mobile ladestandere, hhv. 1 stk. 22 kW effekt og 3 stk. 3,7 kW effekt.
Ved gennemgang af forholdene hos jer, vurderes det, om jeres elinstallation er gearet til belastningen fra
ladestanderne. Er den ikke umiddelbart det, kommer vi med et forslag til, hvordan installationen skal
opgraderes.

Hvad koster det?
Komplet Mød elbilen demonstrationspakke med 4 elbiler, afklarende opstartssamtale, introduktion, analyse,
koordinering og rapportering, samt transport, forsikring og etablering af midlertidige ladestandere koster
normalt 3.000 kr. ekskl. moms. Høje-Taastrup Kommune har dog valgt at tilbyde Mød elbilen til
virksomheder i kommunen uden beregning!
Selvrisiko på forsikring udgør 5.000 kr.
Eventuel opgradering af elinstallation efter regning og aftale.
Som deltager forpligter I jer som virksomhed til, at dele jeres elbiloplevelser. Det gøres via deltagelse i den
elektroniske spørgeskemaanalyse og kan desuden ske ved kort beskrivelse på egen hjemmesider eller på
de sociale medier. Det aftales i fællesskab.

Benyt tilbuddet
Mød elbilen tilbydes virksomheder i Høje-Taastrup Kommune med mindst 5 biler i bilflåden.
Udlån af demonstrationspakken sker i perioden xx. måned – xx. måned.
Bemærk at der er begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle princippet.
Benyt tilbuddet ved at kontakte:
Elbilkonsulent
Martin Messer Thomsen
mmt@evtest.dk
Mob. 27 21 13 38

Om Mød elbilen
Tilbuddet sker som del af Interreg IVB E-Mobility NSR projektet , hvor Høje-Taastrup Kommune gennemfører en e-Mobility oplysnings- og analyseaktivitet målrettet små og mellemstore virksomheder i kommunen.
Mød elbilen demonstrationspakken tilbydes i samarbejde med Region Hovedstadens regionale
elbilsekretariat – Copenhagen Electric med bistand af konsulent Lasse Altmann.

