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1. Projektbeskrivelse: 

Opstilling af El-ladestandere ved kommunale bygninger til den kommunale bilflåde 

 

I henhold til den allerede vedtaget energipolitik for 2019 – 2023 står der under målsætning 3 om grøn 

transport:  

 

Kommunens egen fossile bilflåde erstattes så vidt muligt af grønne køretøjer, efterhånden som 

leasingaftaler udløber og køretøjer udskiftes. Målet er, at alle Kommunens køretøjer anvender 

vedvarende energi i 2025.  

2.1. Der lægges en plan for omlægning af kommunens egne køretøjer til grøn transport. Bæredygtighed 

og de økonomiske forhold vurderes.  

2.2. Der arbejdes for, at kommunens investeringer i grønne køretøjer og lade-tankinstallationer kan 

indgå i projekter, der kan skabe yderlige udvikling til gavn for borgere og virksomheder. 

 

I praksis er den største barriere for indkøb af grønne biler ifølge Udbud, at der indregnes 

omkostninger til køb af ladestandere i den økonomiske beregning. Der kan samtidig være nogle 

udfordringer i forhold til rækkevidden i relation til nogle afdelingers kørselsbehov. Derfor er der 

behov for at afsætte en centralpulje for at gøre det lettere at købe en El-bil   

Elbiler adskiller sig fra fossilbiler ved, at brugerne beskriver, at den foretrukne måde at få energi på 

dem er ved, at de står med stikket i om natten, så de er fyldt op med energi om morgenen. Det er også 

at foretrække for bilen, da langsom ladning er mere skånsom, og for energisystemet idet man så kan 

udnytte vindmøllestrøm om natten. Det antages, at kommunale biler som udgangspunkt står ved 

kommunale bygninger om natten 

 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

Der lades efter 3 principper, normalladning (dvs. langsom opladning, typisk henover natten), 

hurtigladning (dvs. mellem-hurtig opladning, typisk ifm. ærinder af nogle timers varighed) og 

lynladning (der bruges på længere køreture). Ladehastigheden afgøres dels af effekten på 

ladestanderen og dels af den effekt, bilen kan modtage. En hurtiglader er væsentlig dyrere end en 

normallader, og prisen for en lynlader kan være op mod 10 gange eller højere end normalladeren  



 
 
 
 
 
 

 

Side 2 af 2 

Andre omkostningsparametre i forbindelse med etablering af lade infrastrukturen er anlægsarbejde, 

som f.eks. gravearbejde, vejomlægning, afmærkning og skiltning. Derudover er der omkostninger til 

fremføring af strøm, som dækkes via tilslutningsafgiften, og som er afhængig af den mængde ampere, 

der er behov for til de pågældende opladere. 

 

Med et anlægsbudget på 1 mio. vil man skønsmæssigt kunne etablerer ca. 25 lade-stander pr. år. Dette 

er ca. en 1/10 af det samlede behov for mindre personbiler i RKSK. 

Afledt drift vurderes til 1.500kr pr. stander pr. år. Dækkende skader, forsikring og reparationer på 

ladestandere mv.  

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

Opstilling af El-ladestander er ikke organisatorisk fastlagt. Udbud står for indkøb af El-biler mens 

Ejendomscentret står for de praktiske udførelse i samarbejde med fagområderne. 

 

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

Anlægsudgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Anlægsindtægter      

Afledte driftsudgifter  40 80 120 160 

 


