
Hvad elbiler vil komme til at betyde for 
erhvervsflåder, og hvordan telematik kan 
opfylde deres fulde potentiale
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Introduktion

stigning i 
elbilsregistreringer  

i 2020

+41 %

2020 var et skelsættende år for elbiler. Foranstaltninger 

til håndtering af COVID-19 reducerede hastigheden for 

markedsvæksten noget, da bilsalget globalt faldt med 16 

%. Samme år steg elbilsregistreringerne ifølge International 

Energy Agency (IEA) imidlertid med 41 %1. Nu hvor 

transportsektoren ændrer sig, skal alle, der administrerer en 

erhvervsflåde, være ekstra opmærksomme.  

Det er dog vigtigt at nævne, at mens antallet af personer, 

der overvejer at købe en elbil, er steget med 21 % gennem 

de seneste tre år, er antallet af personer, som faktisk har 

købt en elbil, ikke steget i samme takt.2 I betragtning af, at 

det for langt de fleste virksomheder er en helt ny verden, 

er det ikke overraskende, at så mange flådechefer fortsat 

vurderer situationen og afvejer fordele og ulemper ved 

elbiler, og hvor velegnede de er til deres virksomheder. 

Og der er mange vigtige faktorer, der skal overvejes. 

http://www.webfleet.com
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Det store spørgsmål for alle, som gerne vil indføre 

elbiler i deres flåde, er, hvordan de kan sikre sig, at 

de opnår alle de positive fordele, samtidig med at de 

undgår faldgruberne. 

Denne vejledning kan være en hjælp. 

Den kigger på brugen af elbilerne i erhvervsflåder, 

de faktorer, der kan være afgørende for en højere 

indførselsrate, og de nye interessenter, som kommer 

til at ændre økosystemet. Den analyserer de største 

udfordringer for dem, der ønsker at benytte elbiler. 

Den afslører også, hvordan telematik kan udvikle sig til 

en vigtig komponent i bestræbelserne på at overvinde 

disse udfordringer og få det fulde udbytte, når du går 

over til el. 

FORDELE VED ELBILER ULEMPER VED ELBILER

Lavere løbende omkostninger end køretøjer 
med forbrændingsmotorer (ICE'er)

Højre købspris end ICE'er

Finansielle incitamenter fra regeringer og byer
Uegnede til længere ture på grund af begrænset 

aktionsradius

Større mængder af køretøjsdata for optimeret 
kørsel

Begrænset infrastruktur for opladning

Mere enkel og billigere vedligeholdelse
Optimering af batterier påkrævet for at øge 

levetiden

Betydelig reduktion i CO2-fodaftrykket
Nye mekaniske færdigheder påkrævet for at 
kunne vedligeholde og administrere elbiler

Mulighed for at blive markedsførende ved 
hurtigt at tilpasse sig de teknologiske 

forandringer

Ny indretning af værksteder og infrastruktur 
nødvendig for at holde elbilerne i god stand

http://www.webfleet.com
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Et marked i vækst 
og et ukendt 
landskab
Den globale elbilsflåde voksede til mere end 10 

millioner køretøjer i 2020. IEA mener, at væksten vil 

fortsætte i samme tempo fremover. De forudser, at 

hvis regeringerne øger indsatsen for at nå klimamål, vil 

den globale elbilsflåde nå op på 230 millioner køretøjer 

i 2030. Det vil udgøre 12 % af køretøjerne på vejene.

Denne vækst skal understøttes af en endnu mere 

udtalt udvikling i infrastrukturen for opladning. Selv 

om antallet af opladningssteder steg med 45 % til 1,4 

millioner i 20203 på verdensplan, er der stadig udbredt 

frygt for, at der ganske enkelt ikke er tilstrækkeligt 

med opladningssteder til at understøtte elbiler i de 

fleste dele af verden. 

Den nye infrastruktur for opladning er imidlertid blot 

et af mange elementer, der skal udvikles, efterhånden 

som elkøretøjer bliver mere almindelige på vejene. 

http://www.webfleet.com
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Ændring drevet 
af lovgivning
De stadig højere indførselsrater er i høj grad 

drevet af lovgivning. Ud over EU's forpligtelse til at 

reducere udledningen af drivhusgasser med 55 % 

fra 1990-niveauet inden 2030 har mange store 

europæiske byer indført strenge restriktioner for at 

reducere CO2-udledningen. Nogle eksempler: 

•   London: Sigter mod, at alle køretøjer skal være 

emissionsfri i 2040. Lastbiler og varevogne (LCV'er) 

skal i dag overholde Euro 6-standarden for at køre i 

lavforureningszoner. 

•   Amsterdam: Vil være en by uden forurening fra 

2025, når det gælder lastbiler og varevogne. Fra 

2030 kommer det til at gælde for alle køretøjer. 

•   Hamborg: Målet er at være klimaneutral i 2050. 

Har siden 2018 (delvist) begrænset adgang for 

lastbiler og varevogne, hvis de ikke opfylder Euro 

6-standarden.

•   Paris: Målet er at være CO2-neutral i 2050.  

Der er indført en udfasningsordning, hvor 

forurenende lastbiler forbydes fra 2030 og frem. 

Sideløbende med restriktioner er der incitamenter. 

I mange europæiske lande tilbydes der betydelige 

skattelettelser og tilskudsordninger ved køb af 

elkøretøjer til både privat og erhvervsmæssig brug.  

Nye forurenings-
standarder for 
producenter 
af originale 
produkter 
(OEM'er)
Ud over at straffe chauffører og virksomheder 

for CO2-udledning pålægger myndighederne 

producenter af køretøjer tilsvarende begrænsninger. 

EU-forordninger pålægger OEM'er strenge sanktioner, 

hvis den gennemsnitlige CO2-udledning fra de biler og 

varevogne, de sælger, overstiger 95 g pr. kilometer for 

biller og 147 g pr. kilometer for varevogne. 

Disse sanktioner trådte i kraft i januar 2020 med bøder 

på € 95 pr. g CO2 pr. kilometer over målet. Det har 

resulteret i, at flere OEM'er har investeret i produktion 

af flere elkøretøjer. Takket være et større udvalg af 

elkøretøjer har forbrugere og virksomheder større 

chance for at finde et elkøretøj, der passer til deres 

økonomi og kørselsbehov. 

giver store bøder  
til bilproducenter 

Strenge 
sanktioner for 
udledning
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Et nyt økosystem for erhvervsflåder

Midt i alle disse forandringer står flådechefen. I takt 

med at elkøretøjs-innovationer ændrer erhvervsflådens 

karakter, vil også flådechefens job udvikle sig. 

Med elkøretøjerne følger en række spændende 

udfordringer. Evnen til at forstå vigtigheden af disse 

udfordringer vil være nøglen til at få mest muligt ud af 

elkøretøjerne i erhvervsmæssig sammenhæng.  

Efterhånden som flere virksomheder bruger elkøretøjer 

til levering af varer og tjenester, kommer der nye 

interessenter ind på markedet, og nye afhængigheder 

opstår. Der er brug for producenter af ladestationer 

til at udvikle og konstruere hardware. Der er brug 

for operatører til at bestyre ladestationerne. Ejere 

af fast ejendom vil sørge for opladningssteder. 

Forsyningsselskaber, der leverer elektricitet og 

infrastruktur til elkøretøjer, bliver vigtige aktører på 

flådeområdet. 

Mobilitetsøkosystemet vil snart udvikle sig til et 

meget komplekst system. Der bliver behov for nye 

forretningsmodeller for at få det til at fungere, og der 

vil være brug for nye løsninger til at administrere det 

effektivt.

TRADITIONELLE 
INTERESSENTER

NYE 
INTERESSENTER

Brændstofleverandører
•  Olieselskaber
• Benzinstationer

Infrastruktur til elkøretøjer
•   Producenter af ladestationer
• Operatører af ladestationer

Energi
•  Forsyningsselskaber

Ejendomme
•  Ejere af fast ejendom

Andet
• Forsikringsselskaber

Producenter
•  Producenter af 

originale produkter

Flådestyring
•  Udbydere af FMS-software
•  Hardwareleverandører

Transport
•  Fragtfirmaer
• Speditører
• Transportplanlæggere
• Opmagasinering

MOBILITETS- 
ØKOSYSTEM

http://www.webfleet.com
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Indførsel af elkøretøjer 
i din flåde
Dette er et nyt område for de fleste flådechefer. 

Uden nogen egentlig strategiplan, hvordan kan du så 

indsætte elkøretøjer i din flåde på den mest optimale 

måde?  

Der er bestemt ingen mangel på forhold, der skal 

overvejes. 

Du skal finde og vælge de rigtige køretøjer, estimere 

dine opladningsbehov, vurdere de mest økonomisk 

overkommelige finansieringsmuligheder, opbygge 

en intern opladningsstruktur, planlægge ændringer 

i udformningen af virksomheden (og eventuelt dine 

medarbejderes bolig) for at gøre plads til de nye 

køretøjer og, hvis det er nødvendigt, ansøge om de 

nødvendige tilladelser.

Du skal også navigere i det nye økosystem af partnere 

og interessenter, der følger med elkøretøjer. 

Så før du overhovedet kommer i gang, er der en 

masse ting, du skal have styr på, og en masse ting, 

der kan gå galt. Hvis du træffer de forkerte valg på 

dette tidspunkt, kan du risikere at stå med køretøjer, 

der ikke er egnede til formålet, en infrastruktur, 

der ikke understøtter din arbejdsplan og en dårlig 

afkastningsgrad. 

http://www.webfleet.com
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HVORDAN KAN TELEMATIK HJÆLPE?

Udbydere af telematik står stærkt i forhold 

til at tilbyde unik assistance og viden, når 

virksomheder skal indføre elkøretøjer i deres 

flåde. Ved at analysere data fra din eksisterende 

flåde kan en telematikvirksomhed sandsynligvis 

rådgive dig om, hvorvidt elkøretøjer er et 

fornuftig tilvalg til din virksomhed. 

Lad os for eksempel sige, at du planlægger 

at udskifte et af dine køretøjer med 

forbrændingsmotor (ICE, Internal Combustion 

Engine). Du overvejer at udskifte den med et 

elkøretøj, men er usikker på, om køretøjet er 

egnet til formålet eller passer til budgettet. 

En flådestyringsløsning kan give dig viden 

om din eksisterende ICE-flåde ved at tage 

brændstofforbrug, køreadfærd, tidligere ture, 

kilometertal og andre vigtige data med i 

overvejelserne. En analyse af disse data giver 

en meget bedre forståelse af, om et elkøretøj 

er en passende erstatning, eller om et andet 

ICE-køretøj vil være et mere praktisk eller 

omkostningseffektivt valg. 

Ved hjælp af denne type af oplysninger kan 

udbydere af telematik være af stor værdi for 

virksomheder, der ønsker at tilføje elbiler til 

deres flåde.

I fremtiden kan en god telematikudbyder tilbyde 

virksomheder, der ønsker at komme i gang med 

at bruge elbiler, en lang række muligheder for 

indsigt, for eksempel:  

•   De samlede omkostninger ved at føje elbiler 

til en bestemt flåde

•   Et skøn over forventet aktionsradius og 

opladningsbehov

•   Hvilke ICE-køretøjer, der kan udskiftes med en 

elbil

•   De elkøretøjsmodeller, der passer bedst til en 

virksomheds processer og branche

•   De ændringer, der kræves til arbejdsplads 

og en infrastruktur for at gøre plads til 

elkøretøjer

•   De økonomiske incitamenter og ordninger, 

som en virksomhed kan udnytte

•   Den påvirkning, en ny elbil vil få på de 

samlede udgifter ved ejerskab (TCO)

•   Hvor mange opladere et firma har brug for, 

og om chaufførerne har brug for opladere 

derhjemme

•   Den anslåede reduktion af CO2-udledning

•   Den anslåede ændring i 

brændstofomkostningerne

http://www.webfleet.com
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Fuldt opladet  
på turen
IEA rapporterer, at Europa i 2020 for første gang 

overhalede Kina som verdens største marked for 

elbiler. Mens Kina er det førende land på verdensplan, 

når det gælder antallet af lette elkøretøjer i brug, er ni 

ud af ti markeder på top ti for elbiler nu europæiske.4  

 

Top 10 for elbilsalget i Europa i Q1 2020 er:

• Tyskland 52.800 

• Frankrig 40.000 

• Storbritannien 33.600 

• Norge 23.300 

• Sverige 18.600 

• Holland 12.200 

• Italien 8.500 

• Schweiz 5.500 

• Portugal 4.800 

• Finland 4.700

Det er ikke overraskende, at de fire lande med den 

største andel af alle opladningssteder i Europa også 

er med på ovenstående liste: Holland (26 %), Tyskland 

(19 %), Frankrig (17 %) og Storbritannien (13 %). Samlet 

udgør det 76 % af alle opladningssteder i EU og 

Storbritannien.5 

Da disse lande kun dækker 27 % af det samlede 

areal, er der her tale om en af de mest presserende 

udfordringer for de erhvervsdrivende, der ønsker at 

tilføje elkøretøjer til deres flåde: opladning. 

Der opsættes næsten dagligt nye opladningssteder 

i mange europæiske lande, men infrastrukturen er 

ikke jævnt fordelt i EU. Den afstand, en chauffør skal 

tilbagelægge mellem ladestationerne, kan variere 

voldsomt, afhængigt af deres nøjagtige placering. 

For private bilister, der kører i elbiler, er dette ikke 

noget problem, da de foretager størstedelen af 

opladningen derhjemme eller på arbejdet. For 

erhvervschauffører, der er på farten hele dagen, er 

det dog en klar og aktuel risiko. Selv chauffører, der 

bruger det meste af tiden i et område med en relativt 

god infrastruktur for opladning, kan få problemer, hvis 

deres arbejde fører dem ad uventede ruter. 

http://www.webfleet.com
http://www.webfleet.com


11

Udbydere af telematik kan hjælpe ejere af 

erhvervsflåder med at holde deres køretøjer 

tilstrækkeligt opladet på mange forskellige 

måder. 

På samme måde som lastbilchauffører for 

eksempel kan bruge Webfleet Solutions’ PRO 

Driver-terminaler til at finde interessepunkter, 

der er specifikke for store køretøjer, kan 

chauffører der benytter elkøretøjer se 

hvor ladestationerne er placeret i deres 

arbejdsområde på enhedens kort. Nogle 

telematikudbydere leverer endda detaljerede 

oplysninger i realtid om tilgængelige ladestik, 

status (optaget/ledig), åbningstider og meget 

mere.

Flådechefer kan også tage højde for en 

elbils aktuelle batteriniveau og resterende 

køreafstand, når de planlægger rækkefølgen af 

ordrer eller vælger et køretøj til en opgave. 

De kan få adgang til rapporter, der kan hjælpe 

med at spore, hvornår, hvor og hvor længe 

deres elbiler har været til opladning, så de 

får oplysninger om deres elbilers aktuelle 

opladningsniveau.  

 

Måske vigtigst af alt kan du med en 

telematikløsning få indsigt i, hvordan 

chaufførens adfærd på vejen påvirker 

opladningen. Hvis dine chauffører for eksempel 

kører for hurtigt eller uden grund accelererer, vil 

det påvirke opladningsniveauet voldsomt. 

Med nøjagtige data kan du fokusere på, hvor 

dine chauffører bruger unødvendig energi, og 

tage skridt til at forbedre deres effektivitet og 

holde forbruget på et optimalt niveau.  

 

HVORDAN KAN TELEMATIK HJÆLPE?

http://www.webfleet.com
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Håndtering af løbende 
omkostninger
I øjeblikket er der delte meninger i forhold til 

omkostningerne ved elkøretøjer. På den ene side er 

startomkostningerne større når der investeres i et 

elkøretøj end ved tilkøb af en traditionel ICE. På den 

anden side er omkostningerne ved at køre i et elkøretøj 

betydeligt lavere. 

Selv om prisen forventes at blive lavere, 

efterhånden som elektriske køretøjer bliver mere 

udbredt, vil driftsomkostningerne fortsat være 

en af de mest attraktive fordele for flådechefer. 

Kørselsomkostningerne for et elkøretøj beløber 

sig gennemsnitligt til mindre end halvdelen af 

kørselsomkostningerne for et ICE-køretøj for den 

samme afstand. 

Det vil dog ikke være helt så enkelt at spare på 

omkostningerne på en elkøretøjsflåde. 

En privat bilist, der kører elbil, behøver normalt 

kun at oplade sin bil natten over og undgår derfor 

de ekstra omkostninger, der er ved opladning i 

spidsbelastningsperioder. Erhvervsflåder har måske 

ikke altid denne fleksibilitet, da deres tidsplan dikterer, 

hvornår køretøjet skal være på farten, og hvornår det 

skal oplades. 

For en flådechef, der skal administrere over 10 

køretøjer, kan det være en administrativ hovedpine at 

forsøge at opretholde den mest omkostningseffektive 

opladningsplan uden digital hjælp. 

http://www.webfleet.com
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HVORDAN KAN TELEMATIK HJÆLPE?

Administration og planlægning af opladning er 

en opgave, som telematik potentielt kan gøre 

nemmere. Flådechefer kan bruge WEBFLEET 

til at få indsigt i opladningsniveauerne for de 

forskellige elkøretøjer, der er i flåden, hvilket 

hjælper med at holde styr på omkostningerne.  

Hvis flådecheferne ved nøjagtigt, hvor 

opladet et køretøj er, og hvor langt det skal 

køre til den næste opgave, kan de afgøre, 

om det kan betale sig at oplade eller ej 

på spidsbelastningstidspunkter og undgå 

unødvendigt høje omkostninger.

Der er også mulighed for, at en 

flådestyringsløsning kan registrere data fra 

tidligere opladningsaktiviteter. Flådechefen 

kan derefter gennemgå rapporter og blive 

opmærksom på aktiviteter, der unødvendigt 

øger omkostningerne til opladning (såsom 

unødvendig opladning under spidsbelastning) 

og dermed sætte ændringer i gang. 

En flådestyringsløsning kan også tilbyde data, 

der kan hjælpe flådechefen med at overvåge og 

beregne, hvor omkostningseffektiv tilføjelsen af 

elkøretøjer til flåden har været. 

Lad os forestille os, at du for nylig har 

introduceret elbiler til din flåde og administrerer 

en blanding af elkøretøjer og ICE-køretøjer. 

Hvis en flådestyringsløsning kunne give 

adgang til data fra begge typer køretøjer, 

kunne du overvåge både batteriforbruget og 

opladningsmønstrene for dine elkøretøjer og 

brændstofforbruget for dine ICE-køretøjer via 

det samme interface. 

Ud over at give dig en komplet forståelse af 

driftsomkostningerne generelt, hjælper det 

dig med at besvare nogle vigtige spørgsmål. 

Er det sådan, at mine elbiler faktisk har lavere 

driftsomkostninger sammenlignet med mine 

ICE-køretøjer? Hvor meget sparer de mig 

præcist for? Er mine ICE-køretøjer bedre til 

visse ruter og mine elbiler bedre til andre? 

http://www.webfleet.com
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Manglende mekanisk 
viden
Mens et ICE-køretøj har op til omkring 2.000 

bevægelige dele, kan et elektrisk køretøj have 

helt ned til 20. Det gør det enklere og mere 

omkostningseffektivt at vedligeholde. Faktisk lover 

producenten Chanje, at virksomhedens elvarevogne 

har 70 % lavere vedligeholdelsesomkostninger end 

lignende køretøjer, der benytter fossile brændstoffer.6

Det er dog højst usandsynligt, at de mekanikere, som 

du er afhængig af til at servicere og vedligeholde 

dine eksisterende ICE-køretøjer, er kvalificerede til at 

servicere de nye elkøretøjer, som du tilføjer til din flåde. 

Ifølge Institute of the Motor Industry (IMI) har 95 % 

af alle bilmekanikere i Storbritannien ikke gennemført 

den nødvendige opkvalificering med henblik på at 

kunne udføre arbejde på elbiler sikkert. COVID-19 har 

kun gjort problemet større, med et fald i antallet af 

udstedte certifikater i Q2 2020 på 85 % sammenlignet 

med Q1 2019.7

Det er også sandsynligt, at de mest effektive 

mekanikere til elkøretøjer viser sig ikke at være 

traditionelt uddannede specialister inden for køretøjer, 

men snarere IT-specialister eller programmører. 

Så selv om vedligeholdelse kan være nemmere og 

mere omkostningseffektivt med elkøretøjer som en 

del af din flåde, kan du også være nødt til at investere 

i uddannelse eller ansætte nye medarbejdere for at 

kunne gøre det. 

http://www.webfleet.com
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Elkøretøjer giver adgang til andre typer af data 

end ICE-køretøjer, når de bliver en del af en 

flådestyringsløsning.

Hvis oplysninger i realtid om for eksempel 

batteri, servicelogger og dæktryk fra den 

indbyggede diagnosticering var tilgængelige, 

kunne en flådechef hurtigere blive advaret om 

problemer med køretøjets ydeevne. 

Da der er færre mekanikere til vedligeholdelse 

og servicering af elbiler end biler med 

forbrændingsmotor, vil der blive stor 

efterspørgsel på disse kompetencer. Når 

diagnosticering af problemer sker tidligt, kan 

flådechefer planlægge, hvad der skal gøres, 

i god tid og informere deres mekanikere, så 

vedligeholdelsesarbejdet stadig kan foregå 

regelmæssigt på trods af mekanikerens 

begrænsede tidsplan. 

HVORDAN KAN TELEMATIK HJÆLPE?
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De næste trin
Bæredygtighed rykker højere og højere op på den globale dagsorden, og 

det bliver derfor mere og mere tydeligt, at elkøretøjer kommer til at spille 

en vigtig rolle i erhvervsflåder i fremtiden. Hos Webfleet Solutions mener 

vi, at dette er en markant positiv forandring for virksomheder, chauffører 

og planeten. Vores mål er at bruge vores store erfaring og dokumenterede 

ekspertise inden for telematik til at hjælpe flåderne med at få mest muligt 

ud af denne transformation.

Klar til at koble dig på?
Nu, hvor du har fået lidt mere information om elkøretøjer, hvorfor så 

ikke få mere at vide om, hvordan Webfleet Solutions kan hjælpe dig 

med at understøtte både ICE-køretøjer og elkøretøjer i din flåde?  

Find ud af det her. 

http://www.webfleet.com
http://www.webfleet.com
http://www.webfleet.com
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1  Global EV Outlook 2021 – International Energy Agency 

(2021) (Global oversigt over elbiler 2021)

2  The road ahead for e-mobility – McKinsey and 

Company (2020) (Vejen frem er e-mobilitet)

3  EV Charging Data Shows A Widely Divergent Global 

Path – Bloomberg (2021) (Elbilopladningsdata afslører 

store globale forskelle)

4  McKinsey Electric Vehicle Index: Europe cushions a 

global plunge in EV sales – McKinsey (2020) (Europa 
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