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Bilag 1 – interview med Thomsen 
Thomsen: FDEL er en forbrugerforening fuldstændig ligesom FDM, bare kun med elbiler. Vi er 

750 medlemmer i foreningen. 

Hans Christian: Hvor er vi henne i udviklingen og systemet omkring elbilerne, fra 

forbrugerperspektivet omkring at vælge elbilen fremfor benzin/diesel bilen? 

Thomsen: Der er vi kommet utroligt langt indenfor det sidste halve år, og det er fordi batterierne er 

blevet større, nu har de fået en reel rækkevidde på en 3-400 km, som svarer meget godt til den 

distance man har lyst til at kører inden man skal holde en pause, man skal havde noget at spise når 

man har kørt 3-4 timer, om ikke andet skal man hvert fald på toilettet.  

Thomsen: De har fået en reel rækkevidde og flere af dem lader hurtigere op så den pause kun bliver 

en halv time tre kvarter, som passer med et måltid mad et eller andet sted på en rasteplads 

Thomsen: der er stadig altid grænsetilfælde hvor nogen der siger at jeg skal kunne kører direkte til 

gardersøen uden stop, stopper du ikke og tisser? Nej jeg kører bare,  

Thomsen: Men de fleste har nu fået en rækkevidde og en pris der gør at de er attraktive, og særligt 

de koreanske biler der er kommet her på det sidste, som KIA E-Niro, den kører en 3-400 km ved 

motorvej med 110 og kan lade igen på 45 - 50 minutter, lidt langsomt men stadigvæk nok til når 

man er afsted med familien og den tid det tager at spise og så kan du kører 250 km igen. Så du 

kommer en reel rækkevidde til det behov du har og prisen er på lige over 300.000 umiddelbart er 

det mange penge men det er der ret mange der køber biler til alligevel. Så der er ikke så mange der 

siger at det er helt uden for mit budget, det er sådan nogenlunde hvor man siger nu passer det med 

det behov man har og den har også en fornuftig rækkevidde 

Thomsen: Det matcher behovet rigtigt mange mennesker, du kan altid finde grænsetilfældene 

måske 10% som siger jeg kører meget mere, jeg nægter at stoppe, men nu dækker de elbiler der er, 

hvert fald 90% af danskernes behov, hvis de kan leve med en pause engang i mellem når de kører, 

og der siger folk, jamen for faen min hund skal tisse og jeg har unger og mit hoved kan ikke klare at 

køre mere end 3 timer alligevel så skal jeg ud og havde noget luft, det er der rigtigt mange der siger. 

Der er bilerne der nu teknisk til at kunne dække danskernes behov. 

Thomsen: De er dyrere at lave, der er ikke så meget fortjeneste på dem fordi de også er dyrere at 

sælge, og de kommer aldrig tilbage til service  
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Hans Christian: Hvile andre faktorer efter din erfaring er det folk de er kritiske omkring en elbil? 

Hvad for du spørgsmål om, hvad er det folk er nervøse for en elbil? 

Thomsen: Alle der ikke er vant til at køre en elbil, de siger rækkevidde, rækkevidde som i hvor 

langt kører den før den løber tør for strøm. Det er det folk kan forholde sig til. I virkeligheden når 

man har en elbil, så er det ikke så interessant hvor langt den kan kører, men hvis den dækker mine 

daglige behov, så lader man den op derhjemme i garagen, det vil sige hvis den dækker mine daglige 

behov hver dag, så skal jeg jo kun lade om natten, så bliver det pludselig interessant de gange hvor 

man kører længere end rækkevidden, hvor hurtigt den så kan lade op. Hvis man skal stå 5 timer på 

en rasteplads, så er det knapt så attraktivt, men er det de er 20 min det tager at spise en burger, så er 

det jo bare en pause ikke. Derfor går vi andre jo mere op i hvor hurtigt lader den op derhjemme og 

hvor hurtigt lader den op på rastepladsen når man er på langtur. Det giver ligesom en indikation om 

hvor god den her elbil er. Så det er mere interessant. Så derfor er folks store bekymring er fordi de 

ikke har prøvet den, de første gange man kører langt tænker man jo den her løber tør for strøm lige 

pludselig og så står man bare der og kan ingenting. Skulle du løbe tør for strøm så må du ringe efter 

et fejeblad, så må du op på den og hen til den næste hurtig lader. Det tager lidt tid, men større er 

katastrofen ikke. De første 2 uger du har den der er det stressende, og ligesom alt muligt andet når 

det er helt nyt. Du ved præcis hvor hurtigt din telefon løber tør for strøm, så hvis du har en dag hvor 

du tænker du skal rigtigt meget med den, så lader du den op i frokostpausen. Det er ligesom når du 

har en ny telefon så aner du ikke hvad den kan, det er det samme med elbiler. Når man lærer den af 

kende, så lærer man at indrette sig efter den, og det lyder som om det er et stort kompromis, men 

det er det meget meget sjældent, specielt når vi er oppe i biler med 3-400 km rækkevidde 

Hans Christian: Så med din erfaring vil du faktisk sige at bilens største problem faktisk ikke er 

teknisk, men faktisk er dem som ikke har dens forståelse for den. 

Thomsen: Ja om mit kørselsbehov passer til den her biltype, eller hvile biltyper passer til mit 

kørselsbehov. Det er den forståelse der er vanvittig svær, med rette fordi man ikke har det mindset 

Thomsen: Selvom vi har meget høje energiafgifter på el i Danmark i forhold til de lande omkring 

os, så er det stadig ca halv pris at kører på el i forhold til benzin og diesel. Hvis du virkelig siger i 

det store, store billede det er billigere 
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Thomsen: Service er også billigere at lave på elbiler fordi der ikke er ret meget at lave, typisk ligger 

det på mellem 1 og 2 tusind kroner om året at få lavet service på en elbil, hvor det i andre er 3-4-5 

tusind kroner om året 

Hans Christian: Og det er de faktorer du oplever folk, køber dem på, eller det er dem der sælger 

dem, eller hvad er det der sælger dem? 

Thomsen: I første omgang var os der var firstmovers de fleste, var miljø nørder, der var det på 

grund af miljøet, og så levede man med en begrænset rækkevidde. Men mange af dem så købte 

model S dengang, det er faktisk interessant, der er 2 grupper, mindre del af dem var miljøet, men en 

stor del af dem var fordi det faktisk var en bedre bil 

Thomsen: Den absolut største udfordring er ikke teknologien, for den er i stort træk hjemme, men 

det er at få folk til at forstå det her at få dem overbevist om at det også virker for dem. Det at sætte 

en lade stander tager lang tid og koster rigtigt mange penge, så man kan risikere at komme i en 

situation hvor der ofte vil være kø ved ladestanderne, og det er ikke cool. Så det skal helst følges ad 

med ladestandere og antallet af elbiler og det kan være lidt svært. Der ligger en klar udfordring der 

på infrastrukturen. Ganske enkelt opsætning af ladestandere, det er opsat af private virksomheder, 

hvilket har den konsekvens at de kun sætter op der hvor der er penge i det, hvilket er langs 

motorveje og i hovedstadsområdet, og så har Klepper været søde at sætte nogle hurtig ladere op i 

mange byer, men der står 1  

Simon: Oplever du at folk syntes at ladestandere er et problem? 

Thomsen: Det er ikke nogen større problem, det er et problem hvis de er optaget, men man lærer 

hurtigt hvor de er. 

Thomsen: Det sjove er at vi har ikke rækkevidde angst os der har elbiler, vi har ladestander angst, 

angst for at der er optaget eller den ikke virker, det sker sjældent at de ikke virker men alt kan jo gå 

i stykker. 

Thomsen: rækkevidde angst for dem som ikke kender elbiler og ladestander angst for ejere af 

elbiler 

 

Thomsen: Det er ofte en person i familien som vil havde en elbil, det er oftest manden, fordi det er 

cool gadget, der er også noget med miljøet, den kører stærkt, og det er lidt coolness hjemme på 
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vejen at havde sådan en, så han køber den og konen siger under ingen omstændigheder jeg løber tør. 

Og så en dag bliver hun nød til at kører i elbilen af en eller anden grund eller tænker at det kunne da 

være meget sjovt når manden nu smiler sådan, og så tredje gang hun tager den, så siger hun til 

manden den der bil derude, elbilen, det er min nu, derfor ser man mange familier som enten har 

ingen elbiler eller 2 eller 3 elbiler og ingen fossil biler, for den er der ikke nogen der gider at kører i 

længere, den larmer og er beskidt 

 


