Kør en grønnere fremtid i møde.
Flyt den tunge transport over på el
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5 enkle trin:
I 2021 har vi etableret opladning til
elbusser med Keolis og Umove – blandt
andet et af Danmarks største sites til
66 busser samtidigt.
Gennem de store lade-hubs har vi
høstet værdifulde erfaringer med
både service og driftsikkerhed – som
de eneste i Danmark dækker vi hele
bredden: Opladning til al slags
transport.
Nanna Hjorslev,
Project Manager, eTransport

Klar til opladning af busser,
varebiler og lastbiler

1

Vi analyserer jeres behov
– både nu og fremover

2

Vi fremlægger en løsning,
der passer til jer

3

I får en samlet pris med hardware,
installation, services og tilvalg

4

I accepterer tilbuddet og får en
dedikeret E.ON-projektleder

5

Vi installerer, og I kan begynde
at lade op

Vi punkterer myten:
El-lastbiler kan godt klare
den tunge transport
Kan tung transport godt klare et skift til el? Og er branchen gearet til det
skift? Svaret er ja: El-lastbiler kan godt løfte den tunge transport – endda
med gode resultater på lokale og regionale ruter. Det er E.ON, Einride og
vognmandsforretningen Erikssons Åkeris samarbejde for kunden Oatly i
Skåne et godt bevis på.
Her kører varetransporten fra produktionen til den regionale distribution
100 % på el, og resultatet er tilfredse chauffører, stabilt vareflow og
selvfølgelig mindre CO2-udslip på ruterne. Hele 87 % mindre CO2-udslip.
Einride har analyseret hele transport-flowet, så Erikssons Åkeri ved, hvor,
hvornår, hvor meget og hvor længe lastbilerne skal lade.
Med pilot-projekter som dette lærer vi en masse om opladning inden for
tung transport, og Erikssons Åkeri er nu klar til at rulle Skåne-projektet ud
på andre ruter. Lastbilerne kickstarter en ny æra inden for eldrevet tung
transport, hvor konkrete, positive erfaringer forhåbentlig vil inspirere flere
vognmænd og virksomheder til at omstille fra diesel til el.

”El-lastbilerne giver os en konkurrencefordel. Det er lidt
dyrere for kunderne, men stadig på et acceptabelt niveau.
Til gengæld får de CO2-besparelser, markedsføringsværdi og
lettere ved at rekruttere chauffører, så det er indsatsen værd.”
Christian Pedersen,
Key Account Manager hos Erikssons Åkeri i Tomelilla, Sverige.

Derfor er grøn transport
hele vejen rundt vigtigere
end nogensinde før
Hvis vi skal reducere vores CO2-udledning nævneværdigt i Danmark,
skal vi have store dele af transporten over på el eller biogas. 29 % af den
danske CO2-udledning kommer fra transportsektoren. Ifølge Rådet for
Grøn Omstilling udgør lastbiler kun 2 % af køretøjerne i Europa, men de
udleder samlet lige så meget CO2 som flysektoren*.
Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at vi hurtigst muligt omstiller
den tunge transport – blandt andet til el.

*Kilde: Energistyrelsen – Klima Fremskrivning 2021

Danmark har de rette forudsætninger for at sætte sig i førersædet for
elektrisk grøn vejtransport, hvis vi får et gennembrud af lastbiler og
varebiler på el, der minder om den udvikling, vi har set for elbiler de
seneste tre år.
Vi er i gang. Men for at komme i mål kræver det, at vi kommer hele vejen
rundt og får hele transporten med.

Kom godt fra start
– udvid senere

Erfarne rådgivere
– enkle valg

Med E.ON som samarbejdspartner får I gavn af al den erfaring, som vi har
med opladning af tung transport. Hos os behøver I kun én leverandør til
opladning, uanset om I har lastbiler, busser eller varebiler.

Peter Andersson
Business Manager, eTransport
peter.m.andersson@eon.se

I fællesskab sørger vi for, at overgangen til el ikke går ud over driften.
Vi tilbyder også at tage hånd om al installation, service og administration,
så I kan fokusere på jeres kerneforretning.

Nanna Hjorslev
Project Manager, eTransport
nanna.hjorslev@eon.dk

Når I vælger E.ON, vælger I den danske afdeling af et af Europas største
energiselskaber. Med en ladeløsning fra E.ON får I derfor ikke kun en
skræddersyet ladeløsning, der passer præcist til jeres virksomhed, men
også en fordelagtig aftale med markedets laveste priser på drift og gode
pakker til firmabiler.
Fordele ved at vælge E.ON:
Skræddersyet løsning – der er tilpasset jeres behov

Om E.ON

Mange års erfaring med al slags opladning
Gode serviceaftaler og rådgivning hele vejen

Etablerer store ladeanlæg til alle former for kommerciel
transport: lastbiler, busser og varebiler
Står bag et af Danmarks største lade-sites, der kan oplade
66 elbusser samtidigt
Ejer og driver et af Danmarks største ladenetværk til elbiler
Sælger og installerer opladning til virksomheder og private
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Læs mere på eon.dk/etransport

