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Status på elbiler i hovedstadsregionen 2013 
FU behandlede på møde den 13. august sag nr. 18 om udbredelse af viden om 
elbiler via informationskampagne og elbildemonstrationspakke. Der blev rejst 
spørgsmål om hvor mange elbiler kommunerne har i dag og hvor mange kom-
muner, der har erfaring med elbilprojekter. 
 
Status på elbiler i Danmark og i hovedstadsregionen 
Per 1. januar 2013 var der ifølge Danmarks Statistik 1491 elbiler i Danmark. 
Heraf er 797 elbiler indregistreret i hovedstadsregionen, hvilket svarer til, at 53 
% af alle elbiler i Danmark kører i hovedstadsregionen. Udviklingen af solgte 
elbiler er fra 2012 til 2013 steget med 76 % på landsplan.  
 
De 29 kommuner i hovedstadsregionen har samlet set en kommunal vognpark 
per 1. januar 2013 på 3.584 køretøjer, hvoraf 274 er eldrevne. I 2012 anskaffe-
de regionens kommuner 256 køretøjer, hvoraf 110 var eldrevne. Disse data 
stammer fra regionens evaluering af kommunernes klimaindsats. 
 
Elbilprojekter i kommunerne 
Flere og flere kommuner indgår i projekter med både erhvervsliv og statslige 
institutioner. Eksempelvis er både Frederiksberg Kommune, Høje-Taastrup 
Kommune og Fredensborg kommune involveret i projekter med Energistyrel-
sen vedrørende indkøb og afprøvning af elbiler i den kommunale drift. Derud-
over er eksempelvis både Københavns Kommune og Høje-Taastrup Kommune 
projektleder på EU-finansieret projekter om elbiler.  
 
Ifølge regionens evaluering af kommunernes klimaindsats har 16 kommuner på 
nuværende tidspunkt igangsat demonstrationsprojekter med elbiler i samarbej-
de med private aktører. Derudover planlægger yderligere 8 kommuner at 
igangsætte lignende projekter.  
 
Test-en-elbil og testresultaterne 
I Region Hovedstadens Test-en-elbil projekt er der 35 elbiler, som i foråret 
2013 har været testet af 210 familier fra Hillerød Kommune, Fredensborg 
Kommune og Gribskov Kommune samt ansatte på Rigshospitalet, Herlev Hos-
pital samt Hvidovre og Amager Hospital.  
 
På landsplan viser resultaterne fra Test-en-elbil projektet, at 71 % af de ca. 
1.500 testpiloter har svaret, at deres holdning til elbiler er blevet påvirket i po-
sitiv retning i meget høj grad eller i høj grad. 67 % overvejer at købe en elbil, 
som følge af deres testperiode. I de positive tal indgår også testfamilierne fra 
Region Hovedstadens projekt.  


