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Før du køber elbil
Der kan være mange overvejelser før man køber elbil og jeg vil ikke gennemgå alle her. Der
er dog nogle vinkler, som jeg gerne vil bidrage til:

Rækkevidden
Elbilers rækkevidde måles og angives efter den såkaldte WLTP-norm, men ligesom for
benzinbilernes km/l, så er den angivne rækkevidde på elbilerne ifølge WLTP-normen
stadigvæk til den optimistiske side og kan normalt kun opnås ved blandet kørsel i vindstille
sommervejr. På en tur med 130 km/t i modvind og regn på motorvejen vil bilen ligge 25-30%
under WLTP-angivelsen, så alt efter kørselsmønster skal man sikre at have lidt “buffer” i
forhold til de daglige ture - bilen skal jo helst også kunne klare dem, selv når vejret ikke er
“elbils-venligt”.

Den sværeste årstid for elbiler er vinteren - her tager våde veje, kold (og dermed tættere) luft
samt kabinevarmen en del af rækkevidden. For at undgå ubehagelige overraskelser om
vinteren bør man vælge en elbil med en WLTP rækkevidde på tøt på det dobbelte af det
daglige pendlerbehov - i hvert tilfælde hvis man kører noget af strækket på motorvej.

Er det ikke besværligt at køre elbil?
Nej - ikke hvis man har sin egen indkørsel, for så vågner man til en fuld “optanket” bil med
150 til 400 km “på tanken” hver morgen (alt efter model). Bor man i lejlighed er situationen
mere kompleks og man skal nok lige overveje om der er et sted at lade tæt på hjemmet,
inden man skifter til elbil - med mindre man allerede har mulighed for at lade på sin
arbejdsplads.

Men hvad så med mine ferier og langture?
Ja - det bliver naturligvis en smule mere besværligt med en elbil (igen alt efter model), men
hvis vi skal redde klimaet, så bliver vi alle sammen nok nødt til at ofre de 1-2 timer ekstra et
par gange om året fremover og det overlever vi nok. Men jeg kan varmt anbefale at man
prøver at simulere sine langture og ferierejser på www.abetterrouteplanner.com (ABRP) som
er et gratis website (og en app) hvor man kan simulere ture med alle elbiler (også de
kommende modeller) på markedet. De fleste der kører elbil bruger ABRP til at planlægge
deres ferierejser, fordi den er ret præcis og tilpas konservativ.

Jeg har iøvrigt selv bemærket at mine langture er blevet meget mere afslappende med elbil -
man kører direkte til stikket og så har både familie og chauffør 20-30 minutter helt til sig selv
og helt uden “lad os nu se at komme videre” stress. Og i bilens app kan man følge

http://www.abetterrouteplanner.com


opladningen og lige se, om man kan nå en kop kaffe efter frokosten eller om bilen er ved at
være klar til afgang. Jeg tror det er svært at forstå, før man selv har prøvet det, men en ferie
er jo lige præcis en ferie og den bliver kun bedre af at man tager den lidt med ro.

Om vinteren, hvor bilens forbrug stiger og ladehastigheden falder på grund af kulden kræver
langture desværre noget mere tålmodighed - sommerferien til Gardasøen er noget nemmere
end skiferien til Frankrig!

Hvis man kun sjældent kører langt i Danmark og hvis det kun er den årlige bilferie sydpå der
forhindrer én i at skifte til el, så kan man også overveje at købe en elbil der svarer til ens
daglige behov og så leje en benzin/diesel bil i Flensborg eller Lübeck, når man kører sydpå.
Der er mange penge ved at leje bil i Tyskland - og ved ikke at købe en elbil, der kun skal
bruges fuldt ud én gang om året.

Jeg er bange for at tage skridtet - er en hybrid ikke bedre?
Jeg var der også selv, men med mindre man har over 200 km daglig pendling, så er
elbilerne allerede gode nok til hverdagsbrug. Tilbage er ferierne eller hyppige lange
weekendture - her må man opveje den ekstra rejsetid (check ABRP) op imod kompleksiteten
ved at have både el- og benzindrivline i bilen. Mange der har prøvet at eje en hybrid køber
en ren elbil når de skifter bilen, fordi de har fundet ud af, hvor bekvemt det er at køre på el.
Husk at en ægte hybridbil har et stik til opladning med vindmøllestrøm - Toyotas
“selvopladende hybrider” bliver “opladt” med....benzin/diesel!

Hvor stort et batteri?
Det virker ofte som om at al diskussion om elbiler koges ned til at man skal have et batteri,
der kan klare 1.000 km på én opladning. De fleste elbils bilister finder hurtigt ud af, at det slet
ikke er nødvendigt. Det er naturligvis en fordel at have et batteri der dækker de mest
almindelige ture man kører (og husk at man vågner til et opladet batteri hver morgen), men
til de længere ture er opladningshastigheden faktisk vigtigere. De fleste chauffører tager
(bør tage!) en pause for hver 2 timers kørsel, hvilket på motorvej typisk er ca. 250 km. Det er
her elbilen kan lade og der er en stor forskel på at lade med en elbil der kan lade med 50 kW
og så en der kan lade med 150 kW - i det ene tilfælde tager det lidt mere end en time at lade
til yderligere 250 km motorvej og i det andet tilfælde kan det klares på ca. 20-25 minutter.

Husk også at et større batteri tager tilsvarende længere tid at oplade - så med et dobbelt så
stort batteri tager en opladning til 80% tæt på dobbelt så lang tid. Batteriets størrelse betyder
altså næsten udelukkende kun noget for langt man kan køre på den første opladning -
derefter er det ladehastigheden der gør den store forskel!

En overset faktor er også bilens energieffektivitet målt i kWh/km - der findes nogle store
(tyske, host) elbiler på markedet med rigtigt flotte specifikationer - stort batteri og hurtig
opladning. Men de er desværre så lidt energieffektive, at de er længere om at køre 1.000 km
end mere energieffektive elbiler med mindre prangende specifikationer.



Den nemmeste måde at finde ud af, hvor meget ladetid der skal bruges er at simulere sine
normale langture på ABRP. Jeg er dog nødt til at gøre opmærksom på, at mange oplever at
deres elbiler lader betydeligt langsommere på hurtigladere i koldt vejr, da det er en
forudsætning for hurtig opladning at batteriet er godt varmt og det virker ikke helt som om
ABPR tager hensyn til dette. En sommerferie til Østrig er bare en del nemmere i elbil end en
skiferie til Østrig.

Forurener elbiler ikke mere end moderne dieselbiler?
Der var for nogle år siden en undersøgelse, der blev heftigt frembåret af den tyske pendant
til FDM, der “påviste” at elbiler skulle køre 250.000 kilometer, før de var mere CO2 neutrale
end “en moderne tysk dieselbil”. Undersøgelsen var baseret på (dengang) 5 år gamle tal for
batteriproduktion og el lavet udelukkende på kul. Denne rapport bliver fortsat her i 2020
gravet frem af forskellige medier, selvom forfatterne efterfølgende selv har korrigeret deres
tal og nu er resultatet 50.000 km (andre siger 30.000 km) og det er fortsat med “tysk” elmix,
hvor vi i Danmark har så meget vind, at vi ligger lige omkring 50% af det tilsvarende tyske
CO2 udslip / kWh.

Hvad så med kobolt?
Ja - kobolt er noget skidt og noget af det udvindes under dårlige forhold i Afrika. Man skal
dog huske at langt det meste kobolt i verden bliver anvendt til at afsvovle benzin og diesel!
Samtidigt arbejder de fleste elbilsproducenter på at reducere brugen af kobolt og at købe det
fra ansvarlige kilder. Køber man i dag en Tesla 3 SR+ fra Kina så er batteriet helt uden
kobolt.

Det samme med lithium - det er ikke helt kønt, men det virker som om vi glemmer, hvor
meget olieindustrien forurener. Og den benzin som brændes af i motoren på en bil kan med
sikkerhed ikke genbruges, hvorimod der er mange initiativer i gang for at genbruge
elbilsbatterier - der er bare ikke så mange udtjente batterier endnu. De første pilotprojekter
tyder dog på at de vil være muligt at genanvende over 90% af lithium, kobolt og metallerne i
et elbilsbatteri - men udtjente batterier vil måske i første omgang blive genanvendt som
backup i vores elsystem, da det ikke betyder så meget at der kun er 50-70% af kapaciteten
tilbage, når batteriet skal stå fast i en container.

Er der ikke mange forskellige stik og ladestandarder?
Nej - her har EU skåret igennem, så der er to EU-standarder:

● “Type2” som er stikket til AC (vekselstrøm) “langsomopladning”
● CCS som er stikket til DC (jævnstrøm) hurtigopladning

Disse to stik er “bygget ind i hinanden” i ét stik og findes på næsten alle nye elbiler i EU.

Tilbage står ældre biler fra Japan (f.eks. Nissan Leaf) som har CHAdeMO stikket, som reelt
er under langsom afvikling i Europa, ligesom der ikke kommer flere nye bilmodeller til
Europa med CHAdeMO stik.



Hvor længe holder batteriet?
På de elbiler der sælges i dag kan man godt regne med at batteriet holder længere end
bilen, selvom man efter 10 år måske kun har 70-80% af kapaciteten tilbage og dermed
kortere rækkevidde - de fleste Tesla 3 ejere oplever f.eks. 5% tab i det første år og derefter
ca. 1% ekstra tab om året.
Næsten alle producenter giver garanti for at der efter 5-10 år er 70-80% af batteriets
kapacitet tilbage.

Man kan dog selv minimere sliddet på batteriet betydeligt ved at minimere den tid at batteriet
er ladet udenfor intervallet 20 til 80% - og jo tættere man er på 0% hhv. 100% jo hurtigere
derefter skal man lade hhv. køre. Ligeledes er hurtigopladning ikke super sundt for batteriet,
så det er en fordel at lade hjemme til hverdag og nøjes med hurtigopladning på langture.

Hvis man virkeligt vil minimere sliddet på batteriet, så skal man tilstræbe så små udsving så
muligt og helst indenfor intervallet 30 til 70%. Så hvis man bruger f.eks. 20%-point af
batteriet dagligt, så er det mere skånsomt at lade til 60% hver nat og komme hjem med 40%
end at lade til 80% og så sætte bilen til opladning når man efter 3 dage er nede på 20%.
Men her er vi ude i de små marginaler, selvom nogle tests har vist at en Tesla 3 stort set ikke
oplever slidt på batteriet ved et meget “smalt” opladningsmønster.

Men en 10 år gammel bil med 70% kapacitet kan sælges brugt som en rigtig god pendlerbil.
På ABPR kan man under “advanced” sætte sliddet på batteriet til f.eks. 25% og se, hvad det
betyder for en langtur, når ens elbil er blevet rigtig gammel.

Hvilke elbiler er gode?
Det er svært at svare på, men her sidst i 2020 ville jeg nok ikke købe en elbil uden at kigge
på Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 og ID.4, Hyundai Ioniq 5, Skoda Enyaq, Hyundai Kona,
Hyundai Ioniq og Kia e-Nero. Nissan Leaf var en god bil for få år siden, men taber pga
manglende køling af batteriet (giver øget slid på batteriet) og CHAdeMO stik.

Mit bedste råd er at melde sig ind i Facebookgrupperne for de biler man overvejer og følge
med i de nuværende bilejeres glæder og sorger i nogle uger, inden man beslutter sig
endeligt - så får man hurtigt et indtryk af hverdagen med disse biler. Man kan med fordel
melde sig ind i gruppen for ens eksisterende (benzin)bil samtidigt, for det er naturligvis mest
problemer der diskuteres og alle bilmodeller har deres udfordringer.

Ligeledes har FDM på sin hjemmeside ret detaljerede anmeldelser af de fleste nyere elbiler.

Når man har købt sin elbil
Tillykke - den bliver du glad for!



Opladning hjemme
Det første man skal gøre, når man har bestilt sin elbil er at sikre opladning hjemme, såfremt
det er muligt. Der er flere muligheder og man omregner dem typisk til “km/time” opladning -
jeg gør det nedenfor meget konservativt og antager at elbilen kun kører 4 km/kWh, hvilket de
fleste moderne elbiler kan - selv i regn, middel modvind og med 130 km/t. De fleste kan også
nemt klare over 5 km/kWh i blandet kørsel.

Det vigtigste er at man forstår at strøm i de mængder der skal til for at oplade en elbil er
farligt og at man derfor skal overholde gældende regler og benytte en kompetent elektriker.

Husk at starte med at se, hvor hurtigt den bestilte elbil kan lade på vekselstrøm (AC). Nogle
elbiler kan kun lade på én fase (svarende til de 3,7 kW = 15 km/t) mens mange lader med tre
faser (3 x 16A x 230V = 11 kW, svarende til 44 km/t) og nogle endda kan lade med 3 x 32A x
230V = 22 kW, svarende til 88 km/t. Hvis man har en elbil der kun kan lade på én fase, så er
der ingen grund til at lave en “luksusløsning” der kan lade med 11 kW eller 22 kW - med
mindre man vil have en meget fremtidssikker løsning fra start.

Og husk at for de fleste er 11 kW rigeligt - det er trods alt mindst 350 km opladet på en nat.

“Mormorladeren”
Næsten alle biler leveres med en “mormorlader” til et almindeligt 230 volt stik. Her kan man
trække 10 ampere, men de færreste almindelige stik kan tåle at man trækker 10 ampere
over længere tid, så Sikringsstyrelsen anbefaler på det kraftigste at man i bilen indstiller
ladestrømmen til maks. 6 ampere. Det giver 6A x 230V = 1,38 kW = 5½ km pr. times
opladning.
Det forklarer hvorfor man også kalder “mormorladeren” for en nødlader - det giver kun
mening i en nødsituation!

“Blåt CEE stik”
Den simpleste installation er at få sat et blåt CEE-stik op, såfremt man har fået leveret en
mormorlader med blåt CEE-stik eller man kan tilkøbe en adapter til det blå CEE-stik (vel at
mærke en adapter som går direkte i opladeren).

Det blå CEE stik svarer til 16A på én fase - i modsætning til det røde CEE stik der
understøtter 16A på 3 faser og det “kæmpe” røde CEE stik der understøtter 32A på 3 faser.

Dette CEE stik skal forbindes med eltavlen med sit eget kabel (min 2,5 mm2 kvadrat kabel
men helst 4 mm2 kvadrat), til sin egen 1x16A sikringsgruppe og med sit eget HPFI relæ.
Man kan med fordel i samme ombæring få sat en MID-godkendt måler på tavlen (koster
under 500 kroner), så man har styr på forbruget og kan tilbyde andre at lade mod betaling.
Denne løsning tillader opladning med op til 16A x 230V = 3,7 kW = 15 km pr. times
opladning (eller 150 km på en nat à 10 timer).
Ovenstående er faktisk nok for de fleste i dagligdagen, men har den ulempe at man skal
have sin dyre mormorlader liggende fremme eller at man skal bakse med den dagligt.
Vi bruger dog løsningen i sommerhuset, hvor den passer godt ind i vores forbrugsmønster.



En rigtig lader
Der findes efterhånden et utal af gode opladere, som er den bedste løsning til
hjemmeopladning. Det er dog vigtigt at man får fat i en lader, der mindst har en ladeeffekt
svarer til den elbil man har købt (3,7 kW på én fase eller 11 eller 22 kW på tre faser - se
ovenfor).

Ud over de fastmonterede standardladere, så er det muligt at købe flytbare ladere, der kan
tilkobles et rødt CEE stik, således at man kan flytte laderen til f.eks. sommerhuset, hvis man
får sat et rødt CEE-stik op begge steder. Der findes også ladere med apps og RFID brikker
som tillader at flere bruger laderen og hvor der kan afregnes pr. ladebrik. Nogle ladere kan
dele strømmen med en ekstra “tvillingelader” af samme mærke, så man evt. kan have to
elbiler der deles om strømmen, når de begge er tilkoblet hver deres lader samtidigt.

Det vigtigste ved laderen (ud over at den passer til bilens maksimale ladekapacitet) er dog at
sikre at den har indbygget “HPFI type B beskyttelse” (beskyttelse mod jævnstrøms
fejlstrømme), da man ellers skal have indbygget et HPFI Type B fejlstrømsrelæ i eltavlen -
det koster ca. 3.000 kroner (finder din elektriker et “HPFI Type B fejlstrømsrelæ” til under
2.500 kroner, så er det IKKE det rigtige relæ han har fundet!).

Såfremt man vælger en lader med indbygget HPFI type B beskyttelse, så skal der i stedet
som minimum sættes en HPFI type A op på sikringsgruppen til elbilen (koster lige under
1.000 kroner) - og bemærk at ekstra-prisen for det noget sikrere “HPFI Type B
fejlstrømsrelæ” dermed ikke er 3.000+ kroner, men derimod “kun” 2.000+ kroner, da man
ikke kommer uden om et HPFI-relæ.

Teslas egen oplader har ikke indbygget “HPFI type B beskyttelse”, men den er til gengæld
så billig, at den sammen med de ekstra +2.000 kroner til HPFI Type B fejlstrømsrelæet ikke
er meget dyrere end mange andre opladere + HPFI type A - og så har den den vigtige
“Tesla-knap” der bruges til at åbne ladeporten direkte fra stikket.

Ud over det obligatoriske HPFI relæ, så skal eltavlen også have en tilpasset sikringsgruppe
(3 x 16A eller 3 X 32A - gerne klassiske smeltesikringer, der er mere egnede til langvarige
høje belastninger) og så anbefaler jeg en MID-godkendt måler så man kan holde øje med
forbruget (jeg er meget tilfreds med min DZT 5262 til under 1.000 kroner) - med mindre man
har valgt en oplader med indbygget måler.

Kablet frem til opladeren anbefales at være 5x6mm2, selvom nogle elektrikere mener at
5x4mm2 eller endda 5x2½mm2 er nok. Prisforskellen er relativ lille og strømtabet er mindre
med 6mm2, ligesom det tillader en eventuel fremtidig opgradering til 32A, hvis det skulle
blive nødvendigt. Og ingen gider at trække et kabel to gange!

HUSK - jeg er ikke elektriker, men ovenstående er en opsamling af mine erfaringer. Se evt.
på https://fdel.dk/vejledninger-til-etablering-af-ladeinfrastruktur/ og på
https://zappmobility.dk/wp-content/uploads/2020/10/ZAPP-ApS-installation-guide-1.pdf og lyt
til din elektriker!

https://fdel.dk/vejledninger-til-etablering-af-ladeinfrastruktur/
https://zappmobility.dk/wp-content/uploads/2020/10/ZAPP-ApS-installation-guide-1.pdf


Selve placeringen af laderen er også vigtig at overveje. Den skal helst sidde beskytttet mod
regn og så skal man lige huske at finde ud af, hvor på elbilen at ladestikket sidder. Mange
opladere fås i to modeller med enten en kort eller en lang ledning - og ligesom det er
ærgerligt at have en oplader hvor stikket ikke kan nå, så er det også irriterende at skulle rulle
mange meter unødvendigt kabel op hver dag. Derfor kan man med fordel tænke grundigt
over placering og opsætning, inden man tager fat i elektrikeren!

Jeg vil på det kraftigste advare imod at få hjælp til installationen af “gode venner” eller en
elektriker der ikke har erfaring med at installere opladere til elbiler - risikoen for bil, hjem og
familiens sikkerhed er for stor!

Man kan dog spare ét sted - ved selv at gøre klar til kablet. Elektrikere gider ikke at grave
huller, så jeg anbefaler at man tager fat i sin elektriker og taler installationen igennem og så
tilbyder selv at grave et evt. tomrør til ledningen ned. Det nødvendige 50 mm tomrør til
ledninger fås i ruller og i metermål - husk dog at der er klare regler for dybde og markering af
røret - og pas på at du ikke rammer et andet kabel, for så bliver det hurtigt meget dyrt! I
princippet må hullet til tomrøret dog først dækkes til, når elektrikeren har lavet installationen.

Med opladningen på plads er man klar til at modtage sin elbil.

El - abonnementer og refusion
Inden man beslutter sig for en oplader, er det måske en god idé at overveje, hvordan man vil
betale for strømmen til elbilen. Her er der flere muligheder, som groft kan opdeles i følgende
grupper:

1. Egen måler og uden refusion er det simpleste - her sætter man selv en lader op og
betaler fuld afgift for strømmen (i alt 2,00 til 2,25 kroner / kWh). Dette kan bedst
betale sig, hvis man kører under ca. 20.000 km om året.

2. Egen måler med refusion af elafgiften fra 3. part (f.eks. zappmobility.dk). Der er reelt
tale om en udnyttelse af det nuværende afgiftssystem, hvor man kontraktligt
overdrager ansvaret for sin oplader til et fremmed selskab, der så lejer laderen
tilbage til en selv (typisk for 100 kroner om måneden) og så refunderer selskabet
elafgiften (1,11 kr/kWh) for den strøm som opladeren bruger. Dette kræver at der er
en måler indbygget i opladeren eller en MID-godkendt måler på eltavlen.

3. Lejet måler med abonnement - her betaler man for at få monteret selskabets måler
(eOn eller Clever) og så betaler man en fast pris hver måned som både dækker
opladning hjemme og på netværkets ladere rundt omkring i Danmark (og i det nære
udland).
Hvis man kører meget, så kan disse løsninger hurtigt betale sig - man skal dog
lægge mærke til at der ikke kun er et “opsætningsgebyr” men også et
“nedtagningsgebyr” for opladeren, så det er en dyr løsning, hvis man ender med kun
at bruge den for en kort periode (nyt job tættere på eller elbilen var ikke lykken).
Under alle omstændigheder kan det anbefales at man lige regner på
opsætningsgebyr + nedtagningsgebyr, inden man beslutter sig for en
abonnementsløsning.



FDM tilbyder en blanding af løsning 2 og 3, hvor man betaler for opsætning af FDM’s
oplader og derefter 99 kroner i abonnement om måneden, som ikke inkluderer el men som
giver refusion af elafgiften (1,11 kr. pr. kWH) for al den strøm man lader på bilen hjemme.

Hvilken af de ovenstående løsninger der passer til ens forbrug kan jeg ikke hjælpe med -
priserne ændres konstant og det afhænger meget af ens egne forudsætninger. Der findes
dog en del beregningseksempler på internettet - jeg kan anbefale den private hjemmeside
https://baltzer.eu/ladepriser/

Ladning på farten - hvordan betaler jeg?
Ender man med at tegne et ladeabonnemnet hos eOn eller Clever, så er man godt dækket
ind på farten i Danmark, idet ladning på deres stationer er inkluderet i de fleste af deres
abonnementer.

Det samme gælder, hvis man har købt en Tesla, hvor man lader på deres stationer i hele
Europa for priser mellem 2,60 og 3,50 pr. kWh - det er bare at sætte stikket i. I Danmark er
Teslas pris aktuelt 2,60 kr/kWh.

Ligeledes har en del andre bilmærker lignende aftaler med de store ladenetværk, hvor Ionity
er et af de virkeligt gode.

Men uanset om man har Tesla eller ladeabonnement, så er det godt at være dækket ekstra
ind med lademuligheder, når man forlader de større byer og veje. Her ligner markedet for el
til opladning desværre mobiltelefoni for 10-15 år siden med mange selskaber med vidt
forskellige priser og løsninger.

På farten kan man lade på “fremmede” ladestationer med kreditkort (relativt sjældent), med
firmaets egne apps (ofte) eller firmaets RFID-tags eller kort (næsten altid).

Jeg bruger selv PlugSurfing i udlandet, som nok er det firma der understøtter flest ladere. De
lægger 15%-25% oven i udbyderens officielle pris - til gengæld kan man bruge deres løsning
rigtigt mange steder. PlugSurfing har lige så mange pristyper, som de har leverandører -
nogle steder betaler man pr. kWh ladet, andre steder pr. minut man lader (uanset kWh) og
andre steder igen en fast engangstakst, uanset hvor meget man lader - og så utallige
kombinationer af ovenstående. Det kan betale sig at se efter i deres app, hvad de forskellige
ladere koster!

Hvis man ikke har et Clever abonnement, så kan Clevers ladekort uden abonnement klart
anbefales i Danmark - de har sat prisen ned til rimelige 3,50 kr/kWh ved opladning op til 100
kW og 5 kroner/kWh for opladning med 100 kW eller mere (ægte hurtigopladning). Samtidigt
udbygger de deres ladenetværk ganske meget i disse år. Clever har både en app og en
gratis RFID chip, der kan bruges til at starte opladningen.

Rejser man meget sydpå, så kan tyske Eins eller Maingau anbefales. De forsøgte begge at
starte med et “samme pris pr. kWh overalt i Europa” koncept, men måtte opgive da deres
kunder så brugte dem på at oplade på meget dyre stationer og ikke brugte dem, hvor der var

https://baltzer.eu/ladepriser/
https://www.maingau-energie.de/e-mobilit%C3%A4t/Autostrom-Tarif


billige alternativer. Derfor har de nu begge forskellige kWh-priser i forhold til hvilket land man
er i (Danmark er dyrt!) og om det er hurtigladere eller ej - med særlige høje priser for Ionity
laderne. De er begge ret billige at bruge sydpå, men hold øje med den aktuelle prisliste,
inden du rejser ud!

I Norge skulle Fortum være godt, men jeg har ikke erfaring med dem.

Fælles for ovenstående selskaber er, at man kan få adgang til deres system ved blot at
downloade deres app, indtaste kreditkort og så taste/scanne laderens nummer og så er man
i gang - man kan altså vente med at gøre det når behovet opstår, men min bedste anbefaling
er at have et RFID-tag med, hvis nu mobilen mangler strøm eller man står i et bjergpas uden
netforbindelse. Disse RFID-tags bestilles i god tid hos udbyderen og er enten gratis eller ret
billige. Alene med PlugSurfing kommer man langt i hele Europa!

Og hvis alle disse udbydere og deres mærkelige priser er forvirrende (EU skal nok på et
tidspunkt harmonisere dette som man gjorde med mobiltaksterne), så kan man kigge ind på
siden Chargeprice.app hvor man kan angive sin bilmodel, de ladekort/apps man har og hvor
mange procent man vil lade sin bil - så finder den priserne hos de forskellige udbydere. Ret
smart - når bare priserne ellers er opdaterede (check evt. på udbyderens side, inden du
klikker kortet ind).

Det lyder besværligt og forvirrende, men man finder hurtigt ud af det - lidt af ladetiden det
ene sted kan hurtigt bruges til at planlægge den næste ladning på langturen. Og husk - i
hverdagen er bilen “tanket op” ude i indkørslen hver eneste morgen.

Ladning på farten - hvordan kommer jeg nemmest frem?
Husk at bilen aldrig lader hurtigere end den er bygget til og at der er forskel på om man lader
vekselstrøm (AC) eller jævnstrøm (DC). En bil med en 11 kW AC lader således kun med 11
kW på en 22 kW AC-lader. Så er der normalt mere fart på DC, men hvis bilen kun kan lade
op til 100 kW på DC, så får man aldrig mere end 100 kW - selv på Ionity’s lynhurtige 350 kW
DC-opladere. Det kan dog fortsat betale sig at vælge hurtige DC-ladere, da de sjældnere har
begrænset effekt ved mange kunder.

Det er også vigtigt at være klar over, at bilen på DC lader hurtigst i intervallet fra 5-15%
batterikapacitet til omkring 50-60% batterikapacitet og derefter falder ladehastigheden
gradvist (dette kaldes bilens ladekurve). Fra 80% kan det oftest betale sig at køre videre
mod turens næste ladestop og forsøger man at lade over 90-95% så går det dræbende
langsomt - selv på en superhurtig DC-lader. Vil man køre længst muligt på kortest tid, så kan
det derfor ofte betale sig at køre batteriet godt i bund og så lade til ca. 80% før man kører
videre - dette afspejles også i ABRP’s ruteplaner.

Et godt tip på langture er at finde et hotel med egen lader (kan vælges som søgekriterer i
bl.a. Booking.com) eller med en PlugSurfing offentlig lader tæt på - så vågner man til et fuldt
opladet batteri. Man skal dog lige se efter om der er “idle” gebyr, inden man lader bilen stå
natten over, så man ikke ender med at betale for de 3-5 timer, hvor bilen ikke længere lader.



Et særligt Tesla-tip: På Teslas “version 2” ladere, som her ultimo 2020 fortsat er dem man
møder oftest er laderne placeret i “par”. Der er således en lader 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B osv.
Hvert A+B par deler én strømforsyning, så den der kommer først til et par får, hvad bilen kan
trække og den næste får resten - indtil den første bil afslutter opladningen. Derfor kan det
bedst betale sig at lade på plads 1B hvis plads 1A er ledig. Er 1A taget men 2A og 2B er
ledige, så tag en af dem og undgå 1B. Man kan genkende Teslas “version 2” ladere på at de
står til maksimalt 150 kW i bilens navigation.

Rækkeviddeangst
Alle elbilsejere kender det, men den skulle efter sigende aftage med tiden :-)
I elbilsverdenen siger vi at rækkeviddeangst kun findes hos dem, der ikke selv kører elbil ;-)

De fleste elbiler har et udemærket navigationssystem, der løbende fortæller hvor meget
strøm der tilbage ved ankomst på destinationen. Normalt så tilpasses dette estimat til det
registrerede forbrug, så hvis man er lidt hård ved speederen, så falder det beregnede
forventede batteriniveau ved ankomst.

Kører man langtur, så er det som sagt en fordel at ankomme med 10-15% på batteriet, da
bilen så lader hurtigst (og 5-10% hvis man virkeligt vil lade hurtigt). Dette kan naturligvis
være lidt skrækindjagende, når man kører ned ad Autobahn med 200 km til den planlagte
oplader, men her er lidt tanker:

● Så længe bilen stabilt vurderer at der er mindst 5-10% på batteriet ved ankomst, så
vil man nå sikkert frem.

● Jo tættere du er på opladeren (= jo længere du kører), jo mere dramatisk skal
kørestilen ændre sig, før at det går galt - har man kørt 150 km med et stabilt estimat
på 8-10% ved ankomst, så skal der ske meget på de sidste 50 km for at ændre dette
til under 5%.

● Falder estimatet løbende fra starten af strækningen, så har man også strøm nok til at
nå at finde en anden oplader der ligger tættere på.

● Falder estimatet alligevel uventet på de sidste 50 km og man ikke kan finde en
oplader der ligger tættere på, så kan man altid trække ind i indersporet og holde de
110 km/t. Er det stadig ikke nok, så når man næsten med sikkerhed frem med 90
km/t bag en lastbil, selvom det bliver 50 lange kilometer (dog kun 10 min længere
ved 90 km/t end 130 km/t).

● Er der uventet kø, så bruger elbilen også tilsvarende mindre strøm (kWh/km vil være
næsten konstant) - i modsætning til benzinbilen. Det kan dog være nødvendigt at
slukke for aircondtion eller varme, hvis man holder i kø længe og batteriestimatet
begynder at falde.

● Det eneste, der kan gå rigtigt galt er hvis man oplever pludselig modvind eller tung
regn eller sne. Det vil ændre bilens strømforbrug dramatisk (typisk +15% ved tung
regn eller sne) og derfor bør man nok enten have en god vejrudsigt eller lade være



med at køre mod en oplader hvor man når under 5% i batteriniveau. Omvendt så
fortsætter man næppe med 130 km/t i tungt snevejr eller regnvejr, og så vil de ekstra
15% blive opvejet ved lavere hastighed og dermed luftmodstand.

● Man skal også være sikker på at laderen fungerer og at der er ledig plads når man
kommer frem - eller have strøm nok til en plan B. På mange apps kan man se, om
opladeren virker og om den er i brug “live”. Der er dog rejsende der har kørt på en
ensom lader på en tankstation ved motorvejen og som har oplevet at den var ødelagt
af hærværk (åbenbart meget almindeligt forekommende i Frankrig?). Her er det altid
sikrere at køre efter de store netværk med 4-6 ladere på ladestationen.

Jeg ved ikke om ovenstående er beroligende og jeg er fortsat selv ved at lære at turde gå
under de 15%, men jeg bliver bedre - og belønningen er en væsentlig kortere opladningstid
fra 5% til 80% end fra 15% til 90%.

Lad miljøbevidst
I modsætning til benzin-  og dieselbilen der udleder lige mange gram CO2 / kilometer i hele
sin levetid, så kan elbillisten selv påvirke hvor grønt bilen kører. Ikke alene bliver strømmen i
stikkontakten grønnere år for år1, men vi vælger også selv, hvornår og dermed hvor grønt vi
lader bilen.

Det er naturligvis dejligt bekvemt at sætte stikket i bilen, når man kommer hjem fra arbejde,
men så trækker bilen også mest strøm lige i “kogespidsen” hvor elnettet er mest belastet og
CO2 udslippet typisk er højest.

Opladning uden for “kogespidsen” er også en forudsætning for at vi kan få plads til elbiler til
alle uden at der samtidigt skal investeres store summer i at forstærke elnettet.

Derfor er det mere fornuftigt at lade om natten, så man bør enten sætte stikket i bilen lige
inden man går i seng eller målrettet anvende bilens mulighed for “planlagt ladning”, så
opladningen først starter efter midnat. Endeligt kan man gennem intelligente opladere og
tilhørende apps (f.eks. True Energy) også sætte bilen til at lade når strømmen er grønnest
(eller billigst).

Skal man være ekstra grøn, så kan man holde øje med vejrudsigten og så vente med at lade
til der er godt med vind i systemet.

Gode apps til elbilejeren
Der findes en række apps som bør findes på enhver elbilejers mobiltelefon:

ABetterRoutePlanner er bare uundværlig, da den kan bruges til planlægning af alle
langture.

1 Se: https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2020/01/16/Rekord-lav-CO2udledning-fra-danskernes-elforbrug-i-2019



Apps for de ladekort / RFID-tags man har med i bilen, herunder PlugSurfing (som altid er
en god nødløsning), Clever (bedst og billigst ved roaming i Danmark) og så evt. Maingau
eller Eins (eller andre).

Et link til siden ChargePrice.app, hvor man i forvejen har været inde og angive sin bilmodel
og de ladekort man agter at bruge - derefter er det nemt at finde set ladekort som er billigst
ved en given oplader til en given opladning.

App’en PlugShare som er en slags “Wikipedia” over ladestationer i hele verden. Her taster
brugerne selv de ladestationer ind som de møder på deres vej. I PlugShare finder man også
de gratis opladere + private som stiller deres ladestationer til rådighed for andre, som ikke
vises på PlugSurfing og andre betalingsløsninger. Til gengæld er kvaliteten af data på
PlugShare lidt svingende, men man kan altid lige se, hvornår en anden PlugSurfing bruger
checkede ind på laderen. God til en nødsituation eller til at finde en lader tæt på det lejede
sommerhus i Danmark eller i udlandet.

App’en NeedToCharge som er en smart lille app som elbilsejere kan bruge til at kontakte
hinanden ud fra bilens nummerplade. Det er god stil at være oprettet der, så en presset
elbilsejer pænt kan spørge om han lige må komme til på laderen, hvis man har ladet sin bil
stå til opladning. Og man kan naturligvis benytte den den anden vej, hvis man kommer til en
optaget oplader, hvor en parkeret bil er ladet fuldt op, men fortsat optager pladsen. Husk den
gode tone!

Link til hjemmesiden ElectricityMap.org (eller deres app) så man kan se, hvor grøn
strømmen er lige nu. Man kan uden problemer halvere en elbils CO2 udslip ved lige at vente
med at oplade til vinden blæser eller i det mindste til strømforbruget falder sidst på aften.

Hvis man har en oplader med wifi bør man også kigge på den danske app True Energy der
kan styre opladningen ud fra hvornår strømmen er billigst eller grønnest (efter eget valg).
Man kan angive et minimum (f.eks. 40%) som bilen altid skal oplade når stikket sættes i og
så hvor meget bilen skal være opladet og hvornår (f.eks. 90% kl. 6.30). Derefter styrer
app’en opladningen så den i eksemplet straks lader til 40% og derefter de sidste ekstra
+50% når strømmen er billigst eller grønnest - dog senest til kl. 6.30 i dette eksempel.
App’en kan også styre Tesla’er alene ud fra bilens konto, men det er desværre min erfaring
at bilens standby forbrug stiger en smule ved at lade app-kontrolleret - derfor benytter jeg
bilens mulighed for “planlagt opladning” og lader den lade fra klokken 01.

Mere info?
Der sker rigtigt meget inden for elbiler i disse år, så det er en god idé at følge med!

Jeg anbefaler bilens Facebook gruppe(r) og så Foreningen af Danske Elbilsejeres (FDEL)
åbne Facebookgruppe.

På YouTube finder man norsk-thailandske Bjørn Nyland der laver nogle gode videoer, hvor
han meget objektivt tester forskellige elbiler. Hans “1.000 kilometer test” af forskellige elbiler
er yderst interessant - her ser han, hvor længe en given model er om at køre præcis 1.000



kilometer (køretid + opladninger). Disse film er også værd at se, inden man beslutter sig for
at købe, såfremt man vil være helt sikker på at bilen egner sig til en langtur sydpå.

Hvis man kan forstå tysk, så laver det tyske elbilsudlejningsfirma NextMove også hver
fredag en “elbils TV-avis” på YouTube på en halv time, hvor nye trends gennemgås. Der er
tale om et firma der lever af at udleje elbiler, så her får man det søde med det sure - der er
bestemt stor kærlighed til elbiler, men også en tilpas kritisk holdning til producenterne.

På nettet er Electrek.co et godt sted at følge med i dagens nyheder omkring elbiler.


