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Kommuner tilbydes gratis rådgivning i alle spørgsmål om elbiler

12.09.2016 l Af Fleetwise ApS, Claus Seitzberg

Gratis rådgivning om elbiler
Kommuner kan via projekt få adgang til ekspertviden og gratis
rådgivning i alle spørgsmål om elbiler
Større andel af elbiler i kommunerne og øget anvendelse af elbiler i hjemmeplejen, det er målet
med projekt fra rådgivningsvirksomheden Fleetwise. Projektet skal demonstrere mulighederne for
anvendelse af elbiler i hjemmeplejen og hjælpe kommuner i gang eller videre med den grønne
omstilling.
Med projektet 'Flere elbiler i hjemmeplejen', er det muligt at tilbyde gratis rådgivning og hjælp til
hvad de enkelte kommuner har brug for i vurdering af muligheder og konsekvenser ved, at
anvende elbiler i hjemmeplejen.
Gratis rådgivning
Alle kommuner kan få adgang til ekspertviden og gratis rådgivning i vejen fra tanke til handling
med hensyn til elbiler i hjemmeplejen. Med 360° rådgivning kan kommuner få hjælp med lige
præcis det der er brug for, uanset hvor i processen der er brug for hjælp og sparring. Det
afgørende er, at bringe processen videre og frem til afklaring og handling.

Eksempler på gratis ydelser:
- Information og overblik over priser og afgifter
- Økonomiske sammenligninger af elbiler ift. konventionelle biler
- Økonomiske konsekvensberegninger ved at implementere elbiler
- Estimering af omkostninger til ladeinfrastruktur
- Udarbejdelse af flådeanalyse
- Udarbejdelse af business case
- Udarbejdelse af implementerings- og handlingsplaner
- Udarbejdelse af dagsorden eller politisk indstilling
- Indhentning af priser og tilbud
- Uddannelse, træning og kursus
Rådgivningen ydes gratis til kommuner og hjemmepleje, idet projektet modtager økonomisk støtte
fra Energistyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Startpakke for brug af elbiler i hjemmeplejen
En måde at komme i gang på er, at få afprøvet elbiler i den daglige drift og gøre sig egne erfaringer
med brug af elbiler i hverdagen. Startpakken der indeholder en elbil og ladeboks henvender sig
primært til førstegangskøbere. Med støtte fra Energistyrelsen tilbydes startpakken til reduceret
pris.
Startpakken indeholder:
- Demonstrationselbilen Renault Zoe til rådighed i 14 dage
- Midlertidig ladeløsning fra E.ON Danmark til rådighed i 14 dage
- Opstartsmøde m. 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
Pris kr. 2.995 ekskl. moms (Normalpris kr. 7.495)
Kontakt
Interesserede kommuner kan kontakte Fleetwise for yderligere information
Claus Seitzberg, telefon 4111 1229, cs@fleetwise.dk

