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Flere elbiler på vej i hjemmeplejen med nyt projekt fra Fleetwise

14.01.2016 l Af Fleetwise ApS, Claus Seitzberg

Flere elbiler på vej i hjemmeplejen
Nyt projekt skal hjælpe landets kommuner og hjemmepleje med at
øge antallet af elbiler i hjemmeplejen
Større andel af elbiler i kommunerne og øget anvendelse af elbiler i hjemmeplejen, det er målet
med et nyt projekt fra rådgivningsvirksomheden Fleetwise. Projektet skal demonstrere
mulighederne for anvendelse af elbiler i hjemmeplejen og henvender sig til både kommuner, der
skal anskaffe elbiler for første gang og til kommuner som skal videre i den grønne omstilling med
yderligere elbiler.
Startpakke for demonstration af muligheder med elbiler
Projektet tilbyder kommuner en startpakke for implementering af elbiler i hjemmeplejen, som
består af en demonstrationselbil fra Renault og en midlertidig ladeløsning fra energiselskabet
E.ON, samt rådgivningsydelser fra Fleetwise.
Startpakken indeholder:
 Demonstrationselbilen Renault Zoe til rådighed i 11 dage
 Midlertidig ladeløsning fra E.ON til rådighed i 11 dage
 Opstartsmøde med dialog om ønsker, behov og udgangspunkt for elbiler i hjemmeplejen






Introduktion til elbiler og ladeløsninger
Markedsoverblik elbiler og ladeløsninger, priser og specifikationer
Behovsanalyse med vurdering af potentialet for elbiler i hjemmeplejen
Oplæg på implementering af elbiler i hjemmeplejen

Startpakken tilbydes til en rabatpris på 2.995 kr. ekskl. moms. Der spares 60 procent i forhold til
normalprisen på 7.495 kr. ekskl. moms. Tilbuddet er en del af projektet Flere elbiler i
hjemmeplejen, som har modtaget tilskud fra Energistyrelsen under Energi-, Forsyning- og
Klimaministeriet.
Erfaringsudveksling på regionale workshops
Flere og flere kommuner har efterhånden erfaringer med anskaffelse og anvendelse af elbiler.
Nogle kommuner har anskaffet enddog mange elbiler og enkelte kommuner har nu udelukkende
elbiler i hjemmeplejen. Projektet skal bidrage til at disse kommuners erfaringer, gode råd og
anbefalinger bringes videre. Fleetwise etablerer en ERFA-gruppe med repræsentanter fra de
kommuner, som har opnået væsentlige erfaringer og som har stor andel af elbiler i hjemmeplejen.
Erfaringsudvekslingen sker på regionale workshops, hvor ERFA-gruppens repræsentanter på tværs
af regioner præsenterer deres erfaringer, tips og tricks, samt anbefalinger til den grønne omstilling
med elbiler.
Den første workshop afholdes af Fleetwise mandag den 23. maj 2016 fra 13.00 – 17.00 på Hotel
Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde. Deltagelse i workshoppen er gratis, men kræver
tilmelding.
Tilmeld på http://fleetwise.dk/projekter/flereelbilerihjemmeplejen/workshop.html
Kompetent og faglig rådgivning der gør en forskel
Fleetwise hjælper med anvendelse af 360° rådgivning regioner, kommuner og virksomheder trygt
igennem beslutnings- og købsprocessen omkring anskaffelse af elbiler og ladeløsninger – fra
inspiration og introduktion til anskaffelse og implementering. Fleetwise består af Martin Messer
Thomsen og Claus Seitzberg, der begge har faglig ekspertise og mange års praktisk erfaring med
elbiler og ladeinfrastruktur. Deres erfaringer tæller demonstrationsprojekter overfor kommuner
og virksomheder, flåderådgivning og –analyse, rådgivning af kommuner i valg af elbiler, træning og
uddannelse mm. Begge er tilknyttet Region Hovedstadens elbilsekretariat Copenhagen Electric.
Yderligere information
Beskrivelse af projektet Flere elbiler i hjemmeplejen
http://fleetwise.dk/projekter/flereelbilerihjemmeplejen/index.html
Booking af startpakke
http://fleetwise.dk/projekter/flereelbilerihjemmeplejen/startpakke.html
Kontakt
Claus Seitzberg, telefon 4111 1229, cs@fleetwise.dk

