Forum:A.

Arbejdsgruppe vedr. ladestandere til elbiler i
Albertslund

Tid:

Onsdag den 2. oktober kl. 17-18.30

Sted:

Albertslund Rådhus, Mødelokale 1 i forhallen

Deltagere Leif Pedersen, formand for Miljø- og Byudvalget
:
Lars Bremer, Brugergruppen
Ejvind Bording, AB Syd
Helle Bennedsen, Røde Vejrmølle parken
Claus Rasmussen, Godthåbsparken
Christian Heick, Godthåbsparken
Lisbeth Mathiesen, Albertslund Delebiler
Mikkel Ellung Larsen, Energi- og miljøkonsulent, Bo-Vest
Hans-Henrik Høg, Miljø & Teknik
Maja Grønkjær, Miljø & Teknik
Gent Grinvalds Harbro, Region Hovedstaden
Thomas Troels Smith, konsulent for Region Hovedstaden
Afbud:

Energi & Administration

Referat

Dato: 9. oktober 2019
Sags nr.: 05.14.12-P20-1-19
Sagsbehandler: MG

Katrine Hansen, Kastanievej
Jesper Krogh, Røde Vejrmølle Parken
Svend Tanke Nielsen, Røde Vejrmølle Parken
Helene Eskildsen, Brugergruppen
John Fasting, Mölndalsparken
Martin Klitgaard Rytter, Lange Eng

Referent: Maja Grønkjær

1. Velkommen v. Leif Pedersen
Alle deltagere præsenterede sig kort
2. Tendenser på elbilområdet i dag v. Maja Grønkjær
På Moving People konferencen den 11. september 2019 deltog Dansk
Elbilalliance med præsentationen ”Elbilerne kommer – hvor og hvornår”.
Arbejdsgruppen blev præsenteret for nogle af pointerne fra præsentationen
samt tal fra DTU’s transportvaneundersøgelse i Albertslund. Se
præsentation vedlagt som bilag 1.
3. Status på pilotprojektet og de to caseområder (Røde Vejrmølleparken
og AB Syd) v. Gent Harbro
Se præsentation vedlagt som bilag 2.
Hovedpointer:
• Centrale ladepladser i boligområder (ladeHubs), der forberedes
således, at der kan etableres flere standere efter behov
• Ladeoperatørerne skal udvikle nyt produkt målrettet boligforeninger,
hvor man ønsker at deles om ladestandere.
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•

Myter om elbiler skal punkteres før processen om etablering og
finansiering sættes i gang i boligforeningen

4. Inputs fra deltagerne
Under mødet kom der løbende spørgsmål fra deltagerne, hvoraf nogle af
dem er opridset her.
•

•
•

•

•

•
•

Generelt blev der påpeget, ligesom på sidste møde, at der mangler
infrastruktur til ladestandere og retningslinjer for boligforeninger, der
ønsker at opstille ladestandere til elbiler. Det er netop det, som
pilotprojektet søger at finde en løsning på. Målet er at fremkomme med
en model i løbet af 2020, men projektgruppen vil indtil da løbende dele
mulige løsningsforslag.
Hybridbiler blev diskuteret. Vurderingen er, at det ikke er fremtiden, men
en overgangsløsning.
En problemstilling i boligforeninger er, at etablering af en ladestander
kan ses som en investering for de få. Der vil gå noget tid før, at der er
flere beboere med elbiler og balancen er der.
Flere peger på, at det inden længe vil ses som en værdi for nye
boligejere, hvis der er en ladestander i boligforeningen. Dette kan være
med til at give prisstigninger på boligerne. Det er dog kun relevant for
grundejer- og andelsboligforeninger.
Nogle af de store knaster vurderes at være beboerdemokratiet.
Hvordan bliver man enige om at deles om økonomi og brug af en
ladestander?
Tilslutningsbidraget på 1000 kr. per ampere er også en udfordring.
Hvad er muligt i forhold til at indskrive etablering af ladestandere i
lokalplanerne? Det undersøger forvaltningen til næste møde.

5. Evt.
Projektgruppen oplever stor opmærksomhed omkring pilotprojektet og der
efterspørges i den grad løsninger for borgere i områder uden parkering på
egen grund. Der er derfor fokus på, at pilotprojektet skal fremkomme med
løsninger relativt hurtigt, da behovet er presserende.
Næste skridt er nu at få sat gang i beboerprocessen ude i
boligforeningerne, Røde Vejrmølle Parken og AB Syd. Forvaltningen står
gerne til rådighed til dette. Der afholdes bilaterale møder med de to
caseområder. Ladeoperatørerne er for nuværende gået i tænkeboks i
forhold til problemstillingen og målet er at få udviklet et produkt målrettet
boligforeninger.
Næste møde i arbejdsgruppen afholdes i starten af december.
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