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Salget af elektrificerede biler stiger
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Bestanden og top 3 
- EV og PHEV



o Økonomi

- Købspris er vigtigt – TCO endnu vigtigere  

o Anvendelighed

- Plads til børn, hund, feriebagage, træk?

o Dagligdagens praktik

- Rækkevidde, ladehastighed, lademuligheder

Forbrugernes 
ønsker til ny elbil
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o Forbrugerne og branchen skal ”begynde forfra”

o Forbrugerne har mange reelle spørgsmål om 

bilerne, anvendeligheden og økonomien 

(gensalgsværdi)

o En ”pakkeløsning” er nemt om bekvemt, men 

sjældent et godt tilbud for alle parter – FDM 

ønsker gennemsigtighed

o Connected cars – giver fordele, men rejser 

mange principielle spørgsmål #mycarmydata

Før vi fik (el)bil
forbrugernes forventninger til 
branchen
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INDSÆT ET NYT BILLEDE | 1. Marker det eksisterende billede og slet det | 2. Klik på billedikonet og vælg et nyt billede | 3. Højreklik på det nye billede og vælg ”Placer bagest”



Vigtigt at tage forbrugernes usikkerhed alvorligt, nej tak til:

o Halv tomme trusler om forbud 

o Negligering af praktiske eller økonomiske forhold 

o Stigmatisering - dem imod os

o Teslatology – gør ikke grøn omstilling til en religion

Det er forbrugerne 
der skal ”walk the 
talk”
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« S'ils n'ont pas de 

pain, qu’ils mangent de 

la brioche »



o Elbilers stålpris højere frem mod 2030

o Behov for afgiftsfordele indtil 2030

o Eksisterende biler bidrager med +50 mia. kr. pa.

o Behov for en smart model, der på den ene side 

fremmer elbilen uden at ”overbelaste” de, der 

stadig kører fossilt

It’s the economy, stupid
- den største barrierer for elbilen
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o En tilstrækkelig ladeinfrastruktur er et must

o Vigtigt med en plan – også for den 1/3 

husstandene uden egen p-/ladeplads

o Behov for at komme foran markedet

o Bornholmermodellen – statsstøtte til ”den 

underjordiske tilslutning”

Basic 
necessities
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