Evaluerings resultater fra Test af Elbiler i Aalborg /
Danmark
Test En Elbil,
Archimedes Projektet, Aalborg Kommune

Jens Mogensen, Region Nordjylland!

Agenda"

•(…Forudsætninger…)"
•Mål"
•Projektet - set up"
•Centrale evalueringsresultater"
•
•
•
•
•
•
•

Energi!
Økonomien!
Miljø!
Rækkevidde!
Ladetid!
Driftsstabilitet!
Hvad siger brugerne ? !

•Konklusioner"
"

Formål"

•At samle erfaringer fra almindelige brugere af elbiler.!
•At afklare, til hvilke formål elbilerne, i deres nuværende
tekniske stade (OEM EVs), kan være attraktive alternativer
til almindelige biler.!

• at evaluere CO2 besparelser totalt i projektet, mellem
elbiler og ordinære biler, og at kortlægge forskelle i CO2
besparelser afhængige af forskelle i chaufførernes
kørselsmønstre!

•At indsamle erfaringer med intelligent opladning. !

Projekt - setup"
ARCHIMEDES demonstration in Aalborg :"
10 Elbiler i to år. 80 testfamilier, tre måneder til hver.
~200,000 km, 42,600 kWh og 5,600 opladninger "
"
National projekt:"
170 elbiler i to år. 1,360 testfamilier, tre måneder til
hver. 4,400,000 km. 938,000 kWh og125,000
opladninger."
"
Finansieret af national pulje, sponsorer og af Clever –
elbilselskab ejet af elselskaberne."
"
Data tracker i alle biler og i opladerne."
Web log og surveys"
"

New European Driving Cycles:

"

0.135 kWh/km!

17.2 km/l !
9.17 kWh/l!
0.533 kWh/km!

Peugeot 207 1.4 HDi !
Diesel!
23.8 km/l!
9.98 kWh/l!
0.419 kWh/km!

25,3%!

100%!

78,6%!

Køretøj!
Brændstof!
Energiforbrug NEDC!
Energi - equivalent!
Energi - effektivitet (kWh/km)!

Peugeot Ion etc.!
El!
0.135 kWh/km!

Forbrug, sammenlignet med
benzinbil!

Peugeot 207 1.4!

Sparer vi energi, ved at bruge elbiler?
Benzin!

De officielle NEDC tal er meget urealistiske

Faktiske tal, 700,000 km, 19.000 opladninger
Køretøj!
Brændstof!
Målt energi forbrug, !

Peugeot Ion etc.!
El!
0.213 kWh/km!

Peugeot 207 1.4!
Benzin!
13.7 km/l !

Peugeot 207 1.4!
Diesel!
19.2 km/l!

Energi-equivalent!
Energy-effektivitet (kWh/km)! 0.213 kWh/km!

9.17 kWh/l!
0.669 kWh/km!

9.98kWh/l!
0.52 kWh/km!

Faktisk forbrug,
31,8%!
sammenlignet med benzinbil!

100%!

77.7%!

Elbilerne bruger 68.2% mindre energi end en sammenlignelig
benzinbil og 59.1% mindre end diesel versionen.

Faktorer, der påvirker energi forbruget"
Sommer, fører 1
Vinter, fører 2

Hvad er elbilens rækkevidde, kan de køre langt nok?
"

Faktisk rækkevidde er om vinteren, kun det halve af den
tilsvarende rækkevidde i en sommer situation."
NEDC rækkevidden er 150 km, men halvdelen af året er den
faktiske rækkevide under 70 km, ned til 50 km."
"
Clever: ”En meget konservativ konklusion er derfor, at ønsker du en elbil, som
med garanti kan dække dit kørselsbehov året rundt – også når det er kold
vinter – så skal du regne med en rækkevidde på 50-60 % af rækkevidden
jævnfør EU-normen.”"

"

Er elbilen mere miljørigtig, sparer vi CO2 emissioner?"
Køretøj!
Brændstof type!
Energi forbrug NEDC!
Energi forbrug, målt
forbrug!
Well to Tank!
Tank to Wheel!
Well to Wheel!
Well to Wheel per km,
NEDC!
Well to Wheel per km,
Real data.!
CO2 emission
sammenlignet med
diesel bil, NEDC!
CO2 emission
sammenlignet med
diesel bil, målt forbrug!

Peugeot Ion!
El!
0.135 kWh/km!
0.213kWh/km!

Peugeot 207 1.4 HDi !
Diesel!
0.419 kWh/km!
0.52 kWh/km!

359 gram CO2 / kWh !
0 gram CO2 / kWh!
359 gram CO2 / kWh!
48 gram CO2 / km!

45 gram CO2 / kWh!
267 gram CO2 / kWh!
312 gram CO2 / kWh!
130 gram CO2 / km!

76 gram CO2 / km!

162 gram CO2 / km!

36.9%!

100%!

46.9%!

100%!

Baseret på NECD tal og på faktisk forbrug udleder elbilen henholdsvis 63.1%
og 53.1% mindre CO2 per km. end dieselbilen.
Stigende med udbygningen af VE produktionen.
(Benzinbiler er ikke medtaget, da de slet ikke er konkurrencedygtige)
CO2 udledning ’Well to Tank’ er baseret på gennemsnittet for dansk energiproduktion.

Hvad er økonomien, sparer vi brændstof omkostninger?
Køretøj!
Brændstof!
Energi forbrug NEDC!

Peugeot Ion!
El!
0.135 kWh/km!

Peugeot 207 1.4!
Benzin!
17.2 km/l !

Peugeot 207 1.4 HDi !
Diesel!
23.8 km/l!

Energi-equivalent!
Energi effektivitet (kWh/km)!

0.135 kWh/km!

9.17 kWh/l!
0.533 kWh/km!

9.98 kWh/l!
0.419 kWh/km!

Pris pr kWH!
Omkostnig pr km!
Omkostning sammenlignet
med benzinbil!

2,04 kr/kWh
1,35 kr/kWh!
(OBS afgiftslettelse til jan. 2016)!
0.28 kr/km (0,13 kr/kWh)!
0.72 kr/km!
38,9% (18%)!
100%!

1,15 kr/kWh!
0,48 kr/km!
66,7%!

!
Baseret på NEDC data er elbilen 61.1% (82%) billigere i brændstof omkostninger !
end den tilsvarende benzinbil og 42% (73%) billigere end diesel versionen.!
Køretøj!
Brændstof!
Energi forbrug, Målt!
Energi-equivalent!
Energi effektivitet (kWh/km)!
Pris pr kWH!
Omkostning pr km!
Omkostning sammenlignet
med benzinbil!

Peugeot Ion!
El!
0.213 kWh/km!

Peugeot 207 1.4!
Benzin!
13.7 km/l !
9.17 kWh/l!
0.669 kWh/km!
1,35 kr/kWh!

0.213 kWh/km!
2,04 kr/kWh
(OBS afgiftslettelse til jan. 2016)!
0,45 kr/km (0,22 kr/km)!
0,90 kr/km!
50% (24,4%)!
100%!

Peugeot 207 1.4!
Diesel!
19.2 km/l!
9.98kWh/l!
0.52 kWh/km!
1,15 kr/kWh!
0,60 kr/km!
66.7%!

Baseret på faktiske forbrugstal:!
50% billigere i brændstofomkostninger end den sammenlignelige benzinbil. 25% billigere end diesel versionen.
Økonomiske fordel er mindre end energifordelen, pga. højere kr/kWh priser for elektricitet end for benzin og diesel !
75,6 % billigere end benzin og 63,5 % billigere end diesel, pga. afgiftslettelse indtil 2016!

Totaløkonomi?"
? Afhængig af aftaler"
? Batterilevetid"
? Ejerskab til batterier"
? Gensalgsværdi for biler."
?"
"

Dur de, hvad er driftssikkerheden?
"
Før EOM bilerne: Håndbyggede biler eller
ombyggede benzinbiler. "
"
Hver anden virker ikke!"
"
170 OEM elbiler i Test En Elbil: Et år og mere
end 2.000.000 km kørsel:"
"
"
Tomt 12 Volts batteri " 57
Tekniske problemer " 3
Trafik uheld "
" 4
Punkteringer "
" 3"
"

Hvad siger brugerne ? "

-!

+!

Pris?!
Pålidelighed!
Rækkevidde!!!
Hurtig acceleration!
Lavt lydniveau!
Lave
brændstofsomkostninger!
(Usikkerhed om ) langtidsomkostninger ?!
Før!

Efter.!

Mænd!

45 %!

38 %!

Kvinder!

51 %!

44%!

Gennemsnit!

48 %!

41%!

Før- og Efter undersøgelser som Stated Preference Surveys:!
I hvor mange valgsituationer vælger brugeren Elbilen frem for
en konventionel bil?!

Hoved forklaringer: RÆKKEVIDDE og pris ( /usikkerhed)"

Hvad er ladetiden, kan vi nå at lade mellem turene?

"
Projektet, private brugere: "
Næsten al ladning sker i hjemmet, om natten."
Der lades ikke fra tom! og bilen skal ikke nødvendigvis
være fuld før næste tur."
"
Muligheder:"
10 Amp ladning: op til 8 timer."
Normal (16 A): op til 6 timer."
Hurtiglader: 1 time for ca. 50%"
Quick charge: 20-30 min. for 80%"
Batteriskifte: 5 minutter, men…….. "
"
Hjemmepleje:"
Biler, der kun kører i dagtimerne kan lade om natten."
Biler. Der kører i døgndrift kræver QC, i vagtplan eller
ved stationering."
"
Sjatladning er OK!"

Resume:"

"

•

Sparer vi energi, ved at bruge elbiler?
!

•

Hvad er økonomien, sparer vi
brændstofsomkostninger?!

•

Er elbilen mere miljørigtig, sparer vi
CO2 emissioner?!

•

Hvad er elbilens rækkevidde, kan de
køre langt nok?!

•

Hvad er ladetiden, kan vi nå at lade
mellem turene?!

•

Dur de, hvad er driftssikkerheden?
!

•

Hvad siger brugerne ? !

Ja, 68.2% ifht. benzin og 59.1% ifht. diesel
!
Ja, 50% ifht benzin 25% ifht. diesel.
75,6 % / 63,5 % pga. afgiftslettelse.!
Ja, 53.1% mindre CO2 per km. end
dieselbilen på faktisk forbrug. Stigende!
Problem, men det afhænger af, hvad de skal
bruges til! !
Ja, men afhænger af brug og lademetoder.!
Ja, de fabriksfremstillede er meget stabile.!
Glade på alle punkter, bortset fra
rækkevidde!

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Største udfordring for indførsel af elbiler – Private/Generelt?!
Driftssikkerhed for ikke-OEM biler.!
RÆKKEVIDDE. !
Pris!
Nøgle succesfaktorer for brug af elbiler i flåder?!
Finde de anvendelser hvor elbilen udmærket kan anvendes,
på trods af den begrænsede rækkevidde.!
Organisations udvikling – skabe accept og motivation uden
at skabe problemer ved at ‘over-sælge’!
Udfordringer og løsninger mht. ladeinfrastruktur? !
Høne og æg problem.!
Infrastruktur i det offentlig rum som psykologisk driver.!

