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 » Vi ønsker at fremme den  grønne udvikling i  Danmark også i trans port  sektoren. 
Der er  ingen enkelt  stående løsning på det, men der er ingen tvivl om, at 
transport sektoren spiller en meget væsentligt rolle i den  udfordring. 
 Det er derfor, TREFOR indkøber elbiler og at vi selv er ved at færdigudvikle 
en ny elscooter. Vi kan ikke løse de klimamæssige udfordringer, hvis ikke vi 
får transportsektoren med. 
Knud	Steen	Larsen,	Administrerende	direktør,	TREFOR

 » Den primære årsag til den store investering i elbiler er vores  kommunale  klimaplan, 
hvor målet er, at vi skal være CO2 neutrale i 2030.  Generelt er det vores 
 erfaring, at medarbejderne er glade for  komforten i  bilerne. 
 Økonomien er de senere år også blevet markant bedre. Vi oplever, at 
 priserne stort set er på niveau med benzin- og dieselbilerne nu.
Annette	Mærkedahl,	Specialist,	Bygningsafdelingen	Aarhus	Kommune

 » Vi har haft 'lånt' en elbil af TREFOR i to år, som er blevet testet  forskellige 
steder. (...) generelt var det gode oplevelser. Jeg tror ikke der er modstand 
hos medarbejderne efter testen. 
 I løbet af 2014 har vi planlagt indkøb af fem nye elbiler. 
Merete	Valbak,	Afdelingsleder,	By-	og	Udviklingsforvaltningen,	Kolding	Kommune

 » Vi bygger en location i Århus, hvor der kan arbejde 1100 medarbejder. I 2015 
forventer jeg, at vi indkøber ca. 10-15 elbiler til arbejdskørsel. 
 Disse elbiler er tiltænkt transport mellem vores lokaktioner i Danmark 
(Brande, Billund, Horsens, Stilling, Århus, Haderslev og København). 
Kim Sindt, Flådechef, Bestseller

 » LEGO Koncernen har et mål om at være CO2  neutral i 2016. Vores CO2- ud ledninger 
fra forretnings rejser og transport vokser markant hvert år. 
 Omkostningseffektiv brug af elbiler, som har en lav eller nul CO2-  ud ledning, 
vil hjælpe os med at nå vores mål på en effektiv og synlig måde. 
Mikkel	Ørum,	Manager,	LEGO	System	A/S



Nissan Leaf

Pris fra 253.690,-
Realistisk rækkevidde:
100 – 160 km

Smart electric drive 3rd gen.

Pris fra 199.990,-
Realistisk rækkevidde:
75 – 120 km

Renault Zoe

Pris fra 161.400,-
Batterileje fra 699,- pr. md.
Realistisk rækkevidde:
100 – 160 km

BMW i3 

Pris fra 282.000,-
Realistisk rækkevidde: 
100 – 150 km
Fåes med ‘Range Extender’ 
fra 335.600,-

Mercedes-Benz Vito E-Cell

Pris fra 375.000,-
Realistisk rækkevidde:
65 – 100 km

Mitsubishi iMiev

Pris fra 215.990,-
Realistisk rækkevidde:
75 – 120 km
Identisk med: ‘Pegueot iOn’ 
og ‘Citrôen C-Zero’

Renault Kangoo Z.E.

Pris fra 158.900,-
Batterileje fra 609,- pr. md.
Realistisk rækkevidde:
80 – 130 km

Tesla Model S

Pris fra 610.000,-
Realistisk rækkevidde:
240 – 380 km

Volkswagen e-Golf

Kommer i løbet af 2014
Pris ikke offentliggjort
Realistisk rækkevidde:
80 – 130 km

Kia Soul EV

Kommer i løbet af 2014
Pris ikke offentliggjort
Realistisk rækkevidde:
100 – 160 km

Tesla Model X / Audi e-tron / Peugeot Partner Electric / Citrôen Berlingo Electrique / Volvo C30 / Mercedes Benz B-class / Ford Focus Electric / BDNT Denza m.fl. *) PHEV = plug-in hybrid electric vehicleModeller, der forventes klar i løbet af 2014/15 −−>

Nissan e-NV200 

Kommer i løbet af 2014
Pris ikke offentliggjort
Realistisk rækkevidde:
80 – 130 km

Volkswagen e-Up! 

Pris fra 186.315,-
Realistisk rækkevidde:
80 – 130 km

HAR	I	OVERVEJET	ELBILER	?

Regeringen	har	oprettet	en	pulje	på	40	mio	kr.,	der	skal	sikre	opbygningen	
af	en	større	elbils	volumen	i	Danmark.	

Midler	fra	denne	pulje	gør	det	muligt	for		kommuner	og	virksomheder	at	få	
tilskud	til	indkøb	og	leasing	af	elbiler	og	opsætning	af	infrastruktur.

Dansk	 Elbil	 Alliance	 arbejder	 sammen	 med	 Insero	 E-Mobility	 samt	 bil-
importører	og	operatører	på	en	partner	skabsmodel,	der	skal	gøre	det	 let	
og	simpelt	for	kommuner	og		virksomheder	at	få	adgang	til	dette	tilskud	ved	
køb	eller	leasing	af	én	eller	flere		elbiler	i	2015.	

FORDELE	VED	PROJEKTET

• Støtte	på	op	til	20.000	kr	for	hver	
elbil,	der	indkøbes/leases	inden	
udgangen	af	2015.

 
• Støtte	på	mellem	2-5.000	kr.	per	elbil	

ifm.	TREFORs	energi	spareforpligtelse.

• Uvildig	flåderådgivning.

• Bistand	ved	evt.	fælles	udbud.

• Fuld	valgfrihed	blandt	markedets	
elbiler	og	operatører.

HVAD	SKAL	DER	TIL	?

• Vurdering	af	potentiale	for	elbiler	i	
jeres	flåde	på	baggrund	af	kørsels-
mønster	og	økonomi. 

• Evt.	et	møde	med	deltagelse	af	en	
flåderådgiver. 

• Beslutning	om	antal	elbiler	I	ønsker	at	
anskaffe	i	2015. 

• En	tilsagnserklæring	senest	1.	oktober	
2014	fra	jer	om	køb/leasing	af	én	
eller	flere	elbiler.	

BMW i8 (PHEV*)

Kommer i løbet af 2014
Pris fra ca. 2,6 mio
Anslået rækkevidde:
47,6 km pr. liter

Opel Ampera (PHEV*)

Pris fra 648.100,-
Anslået rækkevidde:
83,3 km pr. liter

Toyota Prius (PHEV*)

Pris fra 428.990,-
Anslået rækkevidde:
25,6 km pr. liter
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 » Vi ønsker at fremme den  grønne udvikling i  Danmark også i trans port  sektoren. 
Der er  ingen enkelt  stående løsning på det, men der er ingen tvivl om, at 
transport sektoren spiller en meget væsentligt rolle i den  udfordring. 
 Det er derfor, TREFOR indkøber elbiler og at vi selv er ved at færdigudvikle 
en ny elscooter. Vi kan ikke løse de klimamæssige udfordringer, hvis ikke vi 
får transportsektoren med. 
Knud	Steen	Larsen,	Administrerende	direktør,	TREFOR

 » Den primære årsag til den store investering i elbiler er vores  kommunale  klimaplan, 
hvor målet er, at vi skal være CO2 neutrale i 2030.  Generelt er det vores 
 erfaring, at medarbejderne er glade for  komforten i  bilerne. 
 Økonomien er de senere år også blevet markant bedre. Vi oplever, at 
 priserne stort set er på niveau med benzin- og dieselbilerne nu.
Annette	Mærkedahl,	Specialist,	Bygningsafdelingen	Aarhus	Kommune

 » Vi har haft 'lånt' en elbil af TREFOR i to år, som er blevet testet  forskellige 
steder. (...) generelt var det gode oplevelser. Jeg tror ikke der er modstand 
hos medarbejderne efter testen. 
 I løbet af 2014 har vi planlagt indkøb af fem nye elbiler. 
Merete	Valbak,	Afdelingsleder,	By-	og	Udviklingsforvaltningen,	Kolding	Kommune

 » Vi bygger en location i Århus, hvor der kan arbejde 1100 medarbejder. I 2015 
forventer jeg, at vi indkøber ca. 10-15 elbiler til arbejdskørsel. 
 Disse elbiler er tiltænkt transport mellem vores lokaktioner i Danmark 
(Brande, Billund, Horsens, Stilling, Århus, Haderslev og København). 
Kim Sindt, Flådechef, Bestseller

 » LEGO Koncernen har et mål om at være CO2  neutral i 2016. Vores CO2- ud ledninger 
fra forretnings rejser og transport vokser markant hvert år. 
 Omkostningseffektiv brug af elbiler, som har en lav eller nul CO2-  ud ledning, 
vil hjælpe os med at nå vores mål på en effektiv og synlig måde. 
Mikkel	Ørum,	Manager,	LEGO	System	A/S
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