
Fremtidens

fra tank-station til energi-station



Hvad siger fremtiden?

• Stor fokus på grøn energi og nedbringelse af CO2-udslip (klimaaftalen)

• Ny grøn aftale giver danskerne billigere elbiler og salget forventes at stige markant fremover

• Regeringens mål:
• 775.000 elbiler inden 2030
• Fritagelse for registreringsafgift til elbiler under 500.000 kr. 
• Ingen afgiftsstigning på el til biler frem til 2030
• Etablering af lade-standere for over 500 mio. kr.
• Lade-standere skal etableres både i byer og langs statsvejnettet, så der kan fås opladning 

uden omvejskørsel mellem landsdelene (gerne på tankstationer, jf. klimarådets rapport)
• Forventet investering i EU: 75 mia. euro

• Aftalen skaber stabilitet i markedet med en attraktiv beskatning og motivere til at sende 
masser af elbiler ud på de danske landeveje

• Danskerne vil få et stærkt incitament for at skifte til elbiler hurtigt, og det kan være med til at 
drive en markedsudvikling, der er selvforstærkende



Derfor…..

• Vi skal stå klar til fremtiden med el/strøm, e-benzin fra biomasse og brint

• Vi skal prioritere i første omgang priotere lade-infrastrukturen og det elnet, der skal sørge for 
strøm til bilerne

• Vi skal arbejde sammen om at etablere gode lade-muligheder for bilejere uden egen lade-
stander i byrummet

• Samme trend i udlandet: 
• Tyskland kræver at der skal være el-standere ved alle tankstationer inden 2030
• Joe Biden støtter udbredelsen af el-biler og har stor fokus på klima/grøn energi
• EU har lagt plan for mindst 1 mio. el-standere inden 2025
• Kina har fokus på lade-standere og står pt. for halvdelen af verdens lade-standere



Nyt stationskoncept - afsæt
• FN’s Klimamål og ændringer til fremtidens mobilitet

• Fremtidens kundebehov : Hurtigt el-ladestandere, evt. brint, etc.

• Kundebehov: Tryghed, nemhed, trafikafvikling, brugervenlighed, hurtigt 

• Mærkevare: Tydelighed, ensartethed

• Differentiering, moderne kapacitet på stationerne

• Sikre pladsen til andre nye typer driftsmidler såsom brint, etc.

• Evt. vaskehal til personbiler (evt. med opladning)

• Egenfinansiering – Ingen subsidier fra Staten, jf. Eldrup-Kommisionen



Æstetiske principper for nyt design på 
stationselementerne 
• Formsproget er karakteriseret ved at der 

benyttes de samme geometrier på 
elementerne og ikke et miks 

• Principperne for formsproget er enkelthed og 
tydelighed, dette bl.a. i form af rene flader

• Ensartede belægninger, der skaber en rolig 
flade og som giver en tydelig kontrast til 
elementerne, der skal være i fokus

• Rangorden af designelementer i zoneopdeling. 
Designelementerne organiseres på samme 
akse, for at skabe ro og overskuelighed

• Materialevalg og holdbarhed

Stationselementer



Fra tegning til konceptstation

Konceptprincipper



Nyt koncept/opbygning pr. medio 2022

Stationselementer



Zoneopdeling - funktionsområder

Konceptprincipper





Ny energistation

Helsinge

VS Energy ApS



Offentlige el-ladestandere i lokalområdet

VS Energy ApS

Kilde: PlugShare



Beliggenhed - luftfoto

VS Energy ApS

Adresse: Grønhøjgårdsvej 10, 
3200 Helsinge
Matr.nr.: En del af ejendommen 
matr.nr. 1cr, Høbjerg By, Helsinge
Zone: Landzone 



Råstofplan 2020 fra Region Hovedstaden

VS Energy ApS – CVR-nr. 41949260 – Rammetoften 19 – 2950 Vedbæk



Disponering og vejprojekt

VS Energy ApS – CVR-nr. 41949260 – Rammetoften 19 – 2950 Vedbæk



Trafiktal fra Gribskov Kommune

VS Energy ApS – CVR-nr. 41949260 – Rammetoften 19 – 2950 Vedbæk



Placeringens synlighed – indkørsel ved pilen

VS Energy ApS – CVR-nr. 41949260 – Rammetoften 19 – 2950 Vedbæk

Set nord fra

Set øst fraSet vest fra


