
I løbet af det kommende årti bliver den sidste fossilbil 
solgt. Fossile brændsler hører fortiden til, men det stiller 
samtidig nye krav til vores elnet. I takt med at vi 
opstiller flere vindmøller og solceller, og får flere elbiler 
på de danske veje, skal vi forstærke og fremtidssikre 
elnettet. Samtidig skal vi kunne bruge den grønne 
strøm, når den er der, og gemme den til de tidspunkter, 
hvor der er mindre af den. 

Her kommer Vehicle-2-Grid ind i billedet. Med 
Vehicle-2-Grid lagrer vi strømmen i elbilernes batterier 
til de tidspunkter, hvor der er brug for den. En elbil 
holder typisk stille 23 timer om dagen, og kan i den 
periode oplagre og afgive strøm efter behov. På den 
måde kan vi løse den grønne omstillings store 
udfordring med et elnet i balance – smart og effektivt!

Under Folkemødet kaster Nissan og E.ON 
lys over potentialer og udfordringer ved 
elbilernes ankomst. Kom og hør mere om 
fremtidens infrastruktur.

Hvordan får vi flere elbiler 
på vejene?
De fleste er enige om, at vi skal satse 
mere på grøn transport og have flere 
elbiler på vejene i fremtiden. Men 
hvordan kommer vi derhen, og hvad kan 
vi gøre for at gøre elbiler tilgængelige for 
den almindelige dansker? Det sætter 
elbilproducenten NISSAN og 
energiselskabet E.ON fokus på i denne 
debat, hvor TV-vært Emil Thorup vil 
styre slagets gange og prøve at finde 
svar på de svære spørgsmål.

Hvor?       G4 Ydermolen
Hvornår? Torsdag kl. 17-18

Vejen mod at blive 
Danmarks mest 
bæredygtige ø
Hvordan går man forrest i den grønne 
omstilling, når man er en lille kommune? 
Kom og hør Bjarne Freund-Poulsen fra 
Bornholms Regionskommune fortælle, 
hvordan de arbejder med at nå deres 
tårnhøje klimaambitioner, og hvilke 
erfaringer de har gjort sig undervejs. 
TV-vært og bilentusiast Emil Thorup er 
moderator og åbner op for debat om den 
grønne omstilling i kommunerne.

Hvor?       G4 Ydermolen
Hvornår? Torsdag kl. 16-17

KOMMUNALT ROADSHOW KOMMUNALT ROADSHOW

Vejen mod at blive 
Danmarks elbilby nr. 1
Frederiksberg Kommune vedtog i 2019 
en strategi om at blive Danmarks 
førende elbilby. Kom og hør Kristian E. 
Beyer fra Frederiksberg Forsyning 
fortælle, hvordan de har tænkt sig at 
gøre strategi til virkelighed. TV-vært og 
bilentusiast Emil Thorup er moderator 
og åbner op for debat om den grønne 
omstilling i kommunerne.

Hvor?       G4 Ydermolen
Hvornår? Fredag kl. 14:45-16
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