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1. FORORD 

 

Denne rapport er udarbejdet for DI Bilbranchen. Rapporten henvender sig således først 
og fremmest til aktører i den danske bilbranche, herunder især bilforhandlere. 

 
DI Bilbranchen afholdte den 26. august 2009 temadagen ”Fremtidens danske elbilmar-

ked”. På konferencen, som var særdeles velbesøgt, holdt undertegnede et indlæg med 

titlen ”Hvornår kommer elbilerne” (kan downloades fra hhv. DI Bilbranchen og udvikling 
a/s’ hjemmeside).  

 
Den meget store interesse for emnet førte til, at denne rapport blev udvidet til også at 

omfatte nyhederne fra Frankfurt biludstillingen i september samt i større omfang at se på 

de fremtidige perspektiver. 
 

Elbiler er i øjeblikket meget omtalte i pressen og bliver af mange, herunder en del politi-
ske beslutningstagere, set som en væsentlig del af løsningen på Danmarks fremtidige 

klima-udfordringer. Formålet med denne rapport er ikke at tage stilling til hvorvidt denne 
prioritering er den rigtige for Danmark overordnet set. 

 

Tilgangen til denne rapport er således markedsmæssig og med fokus på detail-leddet; 
den beskæftiger sig ikke med CO2 beregninger, energiforsyning, infrastruktur o.lign, men 

begrænser sig til en gennemgang af de elbiler vi antageligt vil se på det danske marked 
indenfor de næste 5 år samt de muligheder (og trusler) som denne udvikling kan betyde 

for de danske bilforhandlere. 

 
Udviklingen indenfor elbiler går meget hurtigt i øjeblikket og de enkelte bilproducenters 

strategi og planer på dette område ændrer sig nærmest dagligt. Oversigten over de en-
kelte bilproducenters forventede introduktion af elbiler er derfor at betragte som et ”øje-

bliksbillede”. 

 
Slutteligt skal det nævnes at konklusioner og anbefalinger i denne rapport alene er udvik-

ling a/s’ og således ikke nødvendigvis er udtryk for DI Bilbranchens holdninger. 
 

God læselyst! 
 

 

Sondrup, oktober 2009 

 
René Torp-Nielsen 

udvikling a/s 
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2. INTRODUKTION 

 

Noget af det mest interessante ved at besøge de større biludstillinger er at se på de 
overordnede temaer – og ikke mindst hvordan de ændrer sig over tid. Hvis man besøgte 

den store biludstilling i Frankfurt i 2007 ville man bemærke, at det fortsat primært var 
”performance”, altså hk, tophastighed osv., samt styling, som var i fokus, dog var enkelte 

bilproducenter, f.eks. Toyota, begyndt at skilte med CO2 udslip for nogle modeller og 

man begyndte også at have lidt grønne træer e.lign. i et hjørne af udstillingen, men det 
var noget halvhjertet.  

 
Så spoler vi så frem til udstillingen i september 2009 (Frankfurt biludstillingen afholdes 

hvert andet år, i ulige år; i de lige år er det Paris): nu er der nærmest ingen ende på hvor 

”grønne” bilproducenterne ønsker at præsentere sig. Næsten alle bilmærker har nu hy-
brid- og elbiler på deres stande, ofte som konceptbiler, men også modeller som er næ-

sten produktionsklare. Samtidig er hele profilen på de fleste stande ændret, så fokus nu 
er på CO2 reduktion og brændstofforbrug (det ene er jo en funktion af det andet). 

 
Ovenstående afspejler den voldsomme ændring, først mentalt men nu også i stigende 

grad teknologisk, som er sket i bilbranchen. Denne udvikling blev sat i gang af politiske 

ønsker og ændringer i kundernes præferencer og nu er bilproducenterne i fuld gang med 
at ændre strategier. 

 
Elbiler er jo i øvrigt slet ikke noget nyt fæ-

nomen. I bilernes barndom for godt 100 år 

siden var der mange forskellige typer elbi-
ler, ja sågar hybridbiler. Bilen til højre er 

således en hybridbil med elmotorer på de 
to første hjul. Tag den, Audi e-tron! 

 

Først med Ford T i 1908 kan man egentlig 
sige, at forbrændingsmotoren endelig 

vandt. Nu er vi på sin vis tilbage ved ud-
gangspunktet, med mange forskellige tek-

nologier, som i de nærmeste år vil kæmpe om kundernes – og politikernes (!) – gunst. 
 

Denne rapport ser på hvad disse ændrede markedsforhold og strategier betyder sådan 

helt konkret; hvilke elbiler kommer på markedet i Danmark og hvilken betydning det kan 
få for de danske bilforhandlere. 

 
Det er et stort emne og derfor har rapporten følgende primære afgrænsninger: 

 

 Tidsperiode:  2009 – 2014 (for 4. Bilmærker) 

 Drivkraft: el, dvs. biler hvor alene elmotoren driver bilen 

 Biltype: personbiler og varebiler 

 
Informationerne omkring fremtidige introduktioner stammer fra direkte kontakt til bilim-

portørerne i Danmark i august 2009 samt information fra pressemeddelelser, diverse 
auto-nyheder og besøg på Frankfurt biludstillingen i september 2009.  

 
I litteratur oversigten i slutningen af rapporten fremgår desuden hvilke tidligere rapporter 

om elbiler, som har været med til at danne grundlag for konklusioner og anbefalinger i 

denne rapport. samt hvilke online nyhedskanaler som kan anbefales for læsere, som 
måtte være interesserede i at følge med i den fremtidige udvikling indenfor elbiler. 

 
 

  

 
 
Lohner-Porsche Mixte-Hybrid 1898 
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3. TEKNOLOGI 

 

Klimaproblemstillingen har medført et kraftigt politisk ønske om at mindske anvendelsen  
af fossile brændstoffer for at nedbringe udledningen af CO2. Den teknologiske udvikling 

indenfor bilbranchen koncentrerer sig derfor i stigende grad om udvikling indenfor 
drivmidler og drivkraft, hhv. alternative brændstoffer til forbrændingsmotoren samt 

yderligere anvendelse af elmotorer.  

 
Denne rapport ser alene på udviklingen indenfor anvendelse af elmotorer, hvilket kan 

illustreres med nedenstående oversigt. Lidt simplificeret kan man sige, at elmotorens 
anvendelse i bilen er stigende fra venstre mod højre i oversigten; fra kun at være 

startmotor for en forbrændingsmotor, som vi kender det i ”almindelige biler” i dag, til at 

være eneste drivkraft i en batteri elbil, som kører 100% på el og ikke har nogen 
forbrændingsmotor i bilen. 

 
Men mellem disse to yderpunkter, er der ganske mange kombinationsmuligheder, hvilket 

vi i dag kender under fællesbetegnelsen hybrid-biler. 
 

 

Teknologi

Forbr. 
motor

•Benzin

•Diesel

Mikro /mild 
hybrid

• Start-stop

•Regenerativ 
bremse

•Acceleration 
assistance

Fuld 
hybrid

•Elektrisk 
start 
assistance

•Elkørsel ved 
lave hastig-
heder

• F.eks. Toyota 
Prius

Plug-in 
hybrid

• Fuld hybrid 
med større 
batteri

•Mulighed for 
ekstern 
opladning

• F.eks. BYD 
F3DM

Range 
extender

•Elbil med 
forbr.motor
til at oplade 
batteri

• F.eks. GMs
Volt

Batteri elbil

•Kører 100% 
på el

•Al opladning 
eksternt 
(eller ved 
batteri-skifte)

Alternativt brændstof:

• Biobrændsel (gen2)

• Gas

• Brint

• Parallel hybrid

• Serie hybrid

 
 

Hybridbiler: 
 

Uagtet nedenstående ulemper ved batteri elbiler, så er der ingen tvivl om, at vi fremover 
vil se en stigende anvendelse af batteriet i biler, hvilket vi f.eks. allerede nu ser ved at 

flere og flere biler, også billigere biler, nu kommer med start-stop teknologi (såkaldt mild 

hybrid) og genindvinding af bremse-energi til opladningen at batteriet. Næste skridt er 
acceleration assistance, hvor en lille elmotor hjælper til de første meter, hvor brændstof-

forbruget er størst. 
 

Hybridbiler er imidlertid ikke fritaget for registreringsafgift hvilket gør mere avancerede 

hybridbiler, som f.eks. Toyota Prius, uforholdsmæssig dyre ift. ”almindelige” biler. Med 
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mindre at dette forhold ændres, f.eks. ved at man undtager ”el-delen” af hybridbilen for 
afgift, så er det vanskeligt at forestille sig, at fuld hybrid og plug-in hybridbiler vil få en 

større udbredelse i Danmark. 

 
Udover ”graden” af anvendelse af elmotor i en hybridbil, så kan der også være forskel på 

måden hvorpå forbrændings- og elmotor arbejder sammen. I en parallel hybrid, som 
f.eks. Toyota Prius, arbejder forbrændings- og elmotoren sammen kontinuerligt og 

hjælper hinanden. I en serie hybrid bil kører bilen først udelukkende på elmotoren og 
skifter så over til forbrændingsmotoren, når energien fra batteriet er ved at være brugt. 

 

Elbiler: 
 

Batteri elbiler, altså biler som kører 100% på el, oplades eksternt og som ikke har nogen 
forbrændingsmotor, har følgende primære fordele og ulemper for slutbrugeren: 

 

Fordele: 
 

 Ingen lokal CO2 emission (udledningen af CO2 sker ifm. produktionen af el) 

 Ingen registrerings- og ejerafgifter (fritagelse udløber i 2012) 

 God acceleration og en moment kurve som passer godt til bykørsel 

 Ingen støj fra motor 

 Lavere omkostninger til service og vedligeholdelse (færre mekaniske dele) 

 
Ulemper: 

 
 Begrænset rækkevidde, typisk mellem 100 og 160 km (gælder dog ikke for 

”range extenders”, hvor der er en forbrændingsmotor som generator; her vil der 

så være en lokal CO2 emission – og denne teknologis placering i den danske 

lovgivning om registreringsafgift er uafklaret) 
 Lang opladningstid (her konkurrerer elbilen jo med de 5 minutter det tager fylde 

brændstof på en ”almindelig” bil) 

 Manglende infrastruktur til opladning udenfor eget hjem / ”quick charge” 

 Dyre batterier (som derfor nok primært vil blive leasede) 

 Usikkerhed om fremtidig restværdi på bilen / batteriet 

 
 

Batterier: 
 

Den teknologiske udvikling indenfor elbiler koncentrerer sig, logisk nok, først og frem-

mest om batterierne. Der er behov for kraftigere og samtidig lettere batteripakker; og 
først og fremmest skal priserne på batterier reduceres. 

 
Det er imidlertid også denne udvikling eksperterne indenfor batterier forudser. Således 

forudser Lithium Balance, som er et ledende dansk firma indenfor batteriteknologi, at 

priserne på batterier ca. halveres i løbet af de næste 3 – 4 år.  
 

Det er i øvrigt vores forventning at bilproducenterne primært vil bruge udviklingen mod 
kraftigere, lettere og billigere batterier til at installere mindre batteripakker i bilerne frem 

for at øge rækkevidden. Det vil dog afhænge af udviklingen i infrastrukturen til opladning 

af batterierne. 
 

Den fremtidige udvikling i batterierne kan også give mulighed for at levere mere fleksible 
batteripakker, hvor kapacitet er tilpasset bilens kørselsbehov.  
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Nedenstående illustrationer er fra Lithium Balances præsentation på DI Bilbranchens 
temadag den 26. august 2009. 

 

Typisk batteripakke til elbiler

EnerDel pakke til Think City

Antal celler 384

Spændingsområde 240-400V

Nominel kapacitet 74 Ah

Total energi 26 kWh

Volumen 222 Liter

Vægt 285 kg

Energi, pakkeniveau 91 Wh/kg

Anslået pris 60.000 kr

6

 
 

 
 

Priserne vil fortsat falde

0
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$/kWh (cellepriser)• Historisk er priserne 
faldet kraftigt hvert 
år

• Priserne forventes 
fortsat at falde pga. 
øget produktion

8

• Batteriet vil fortsat være bilens dyreste komponent, 
men dette modsvares til dels af stigende oliepriser
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4. BILMÆRKER 

 

Nedenfor følger i alfabetisk orden en oversigt over alle de bilmærker, som på nuværende 
tidspunkt enten er på markedet med elbiler i Danmark eller forventes at komme på det i 

løbet af de næste 3 – 5 år. 
 

Vi har systematisk gennemgået samtlige bilmærker repræsenteret i Danmark mht. deres 

fremtidige produktportefølje for elbiler. Bilmærker som ikke har offentliggjort planer for 
introduktion af elbiler indenfor de næste 3 – 5 år og hvor den danske importør heller ikke 

har kunnet bidrage med informationer er således i sagens natur ikke repræsenteret på 
oversigten. 

 

Oversigten dækker alene rene el-biler, forstået som biler hvor det er elmotoren som dri-
ver bilen. Det er samtidig den biltype som indtil ultimo 2011 er fritaget for registrerings- 

og ejerafgift i Danmark. Denne afgiftsfritagelse forventes, helt eller delvist, at blive for-
længet til 2015. Hybrid-biler, herunder plug-in hybridbiler, er således ikke inkluderet i 

oversigten, hvorimod ”range extender” (hvor forbrændingsmotoren alene agerer genera-
tor for elmotoren og således ikke driver bilen) er med. 

 

For de fleste modellers vedkommende er der efterhånden kommet forventede introdukti-
onsdatoer. Man skal dog nok her udøve lidt kildekritik, da bilproducenterne i øjeblikket 

har en meget stor interesse i at signalere politisk korrekthed (om ikke andet så for at få 
andel i alle de penge til udvikling, som mange lande deler ud!). Men vi vælger altså her 

at tage bilproducenterne på ordet og angive de introduktionsår, som de offentligt har 

meldt ud. 
 

For bedre overskuelighed er der til slut i dette afsnit en samlet tidslinie. 
 

 

 
 

 

  

Audi 

    
Model: e-tron  Importør: 

Type: Plug-in elbil   

Introduktion: ? (gæt: 2011 / 2012)  Skandinavisk Motor Co. A/S 
Rækkevidde: 250 km  Park Allé 355 

Batteri: 53 kWt li-ion  2605 Brøndby 
    

Kommentar: 

Audi’s e-tron elbil var en af de største over-
raskelser på IAA 2009. Det er en koncept-
bil men Audi USA’s direktør er citeret for, at 
bilen vil komme på det amerikanske mar-
ked i løbet af 2 – 3 år. Audi har tidligere 
været noget tilbageholdende ift. elbiler og 
har i stedet fokuseret på diesel motorer. 
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Buddy 

    

Model: Buddy Classic  Forhandler: 
Type: Plug-in elbil (4-hjuls MC)   

Introduktion: Er på markedet  Poul Refstrup Leasing A/S 

Rækkevidde: 50 km  Enghavevej 76 
Batteri: 13 kWt bly  1674 København V 

    
Kommentar: 

Buddy har sine rødder i Kewet El-Jet i Had-
sund fra starten af 1990’erne. Bilen (det er 
reelt en 4-hjulet motorcykel) har meget 
gammel teknologi og går antageligt en 
vanskelig tid i møde, når de større produ-
center kommer på markedet med elbiler. 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

 

  
BYD 

    

Model: E6  Importør: 
Type: Plug-in elbil   

Introduktion: 2011  Nic. Christiansen Holding A/S 
Rækkevidde: 400 km  Sjællandsvej 1 

Batteri: Li-jern fosfat (? kWt)  6000 Kolding 
    

Kommentar: 

BYD (”Build Your Dream”) er en af verdens 
største producenter af batterier. Det er 
derfor naturligt for selskabet at satse på 
elbiler. BYD har siden ultimo 2008 solgt 
verdens første plug-in hybrid, F3DM, på det 
kinesiske marked. I 2010 går de ind i USA 
og i 2011 er det Europas tur. 
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Citroën 

    

Model: Berlingo First Electrique  Importør: 
Type: Plug-in elbil   

Introduktion: 2010  Citroën Danmark A/S 
Rækkevidde: 100 km  Sydhavnsgade 16 

Batteri: Nikkel natrium klorid  2450 København SV 

    
Kommentar: 

Varebil som ifølge importøren kommer på 
markedet til flådekunder allerede i starten 
af 2010. 
 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

 

  

Citroën 

    

Model: Navn kendes endnu ikke  Importør: 
Type: Plug-in elbil   

Introduktion: 2010  Citroën Danmark A/S 

Rækkevidde: 160 km  Sydhavnsgade 16 
Batteri: 16 kWt li-ion  2450 København SV 

    
Kommentar: 

Mitsubishi og PSA gruppen (Peugeot og 
Citroën) samarbejder omkring iMiEV mo-
dellen, som således markedsføres ultimo 
2010 under alle tre mærker. Det bliver 
interessant at se hvordan de vil positionere 
sig ift. hinanden i markedet. 
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ChoosEV Citroën C1 

    
Model: Citroën C1 (ombygget)  Forhandler: 

Type: Plug-in elbil   
Introduktion: Er på markedet  ChoosEV A/S 

Rækkevidde: 100 km   

Batteri: 14 kWt li-ion   
    

Kommentar: 
ChoosEV A/S blev stiftet i september 2009 af 
biludlejningsselskabet SIXT og el-selskaberne 
SEAT-NVE og Syd Energi. Selskabet udbyder 
indtil videre en løsning med en ombygget 
Citroën C1, men har som vision at levere kom-
plette transportløsninger, hvorfor det må for-
ventes at der kommer yderligere modeller til.  

 

 

    

 

 
 

 

 
 

 

  

FIAT 

    

Model: Fiat 500 E  Importør: 
Type: Plug-in elbil   

Introduktion: Er på markedet  Elbil Danmark A/S 

Rækkevidde: 140 km  Baldershøj 26C 
Batteri: 22 kWt li-ion  2635 Ishøj 

    
Kommentar: 

Fiat importøren i Danmark har ikke planer 
om at introducere elbiler på det danske 
marked de næste 2 – 3 år. Fiat har autori-
seret Micro-Vett i Italien til at ombygge Fiat 
biler til eldrift. 4 modeller (Fiorino Van, 
Fiorino Combi, Qubo og 500) sælges alle-
rede nu i Danmark af Elbil Danmark A/S.  

 

 
    

 

  



 

11 

 
 

 

 
 

 

 

  

Fisker 

    

Model: Karma  Importør: 
Type: Plug-in E-REV   

Introduktion: 2010  Nellemann Holding A/S 

Rækkevidde: 80 km*  Bryggervangen 39 
Batteri: 22 kWt li-ion  2100 København Ø 

    
Kommentar: 

Fisker Automotive har netop modtaget et 
lån fra den amerikanske regering på godt 
0,5 mia. (ja, mia.!) US$, så nu er der lidt 
til den fortsatte udvikling, bl.a. af en min-
dre ”familiebil”. 
*Uden ekstra strøm fra motoren, som i 
Karma anvendes udelukkende som gene-
rator (”range extender”). Bilen drives altid 
af elmotor (Karma har 2 elmotorer) 

 

 

    

 
 

 

 
 

 

 

  

Ford 

    
Model: Focus BEV  Importør: 

Type: Plug-in elbil   

Introduktion: 2011 (USA)  Ford Motor Company A/S 
Rækkevidde: 160  Borupvang 5, D-E 

Batteri: 23 kWt li-ion  2750 Ballerup 
    

Kommentar: 
Ford har ikke offentliggjort planer for  
Danmark, men forventer at introducere 
Focus BEV i USA i slutningen af 2011, så 
mon ikke vi ser den i Danmark i 2012 – 
2013? Derudover tester man i England en 
Transit Connect som elbil, som kunne 
komme på markedet i 2010 – 2011. 
Focus BEV er blevet kendt i USA som den 
”racerbil” der anvendes på Jay Leno Show. 
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Honda 

    

Model: FCX Clarity  Importør: 
Type: Brændselscelle elbil   

Introduktion: ?  Honda Motor Europe - Denmark 
Rækkevidde: 460 km (171 l brint)  Kokholm 13 

Batteri: Li-ion (? kWt)  6000 Kolding 
    

Kommentar: 

Honda vinder næppe nogle priser for det 
udvendige design af denne model; men 
ideen med at lade brændselsceller være 
generator for elmotoren er interessant. 
Denne løsning vil dog næppe blive solgt til 
almindelige kunder før 2020. 
Bilen er repræsenteret på COP15 

 

 
    

 
 

 

 
 

 

 

  

Hyundai 

    

Model: i10 Electric  Importør: 

Type: Plug-in elbil   
Introduktion: ? (gæt: 2011/2012)  Hyundai Bil Import A/S 

Rækkevidde: 160 km  Bryggervangen 39 
Batteri: 16 kWt li-ion  6000 Kolding 

    

Kommentar: 
Testes i Korea fra 2010. 
Derudover arbejder Hyundai med en fuld 
hybrid med gas-drevet motor. 
Hyundai-Kia lader til at være kommet lidt 
sent i gang med rene elbiler, men vil – 
vanen tro – antageligt hurtigt komme med 
”på vognen”. 
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Mega 

    

Model: Multitruck  Importør: 
Type: Plug-in elbiler (varebil)   

Introduktion: Er på markedet  Henrik A. Fog A/S 
Rækkevidde: 80 km  Lyngager 5 

Batteri: ? (8- og 12-batteri ver.)  2605 Brøndby 
    

Kommentar: 

Fransk producent af elbiler (varebiler/små 
lastbiler) primært til anvendelse i nærom-
råder, som f.eks. Park og Vej afd. i kom-
muner. 

 

 
    

 
 

 

 
 

 

 

  

Mercedes 

    

Model: F-Cell  Importør: 

Type: Brændselscelle elbil   
Introduktion: 2010 (begrænset serie)  Mercedes-Benz Danmark A/S 

Rækkevidde: 385 km  Stamholmen 157, 1. 
Batteri: 35 kWt li-ion  2650 Hvidovre 

    

Kommentar: 
Ifølge M-Bs udviklingschef Thomas Weber, 
så kommer elbiler med en stor rækkevidde 
først på markedet om 20 år (!), men det 
forhindrer nu ikke M-B i at udvikle såvel 
rene elbiler som hybridbiler. 
M-Bs topchef, Dieter Zetsche, har tidligere 
udtalt at M-B kommer med en elbil i 2010. 
Det vides ikke om han refererede til F-Cell. 
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Mitsubishi 

    

Model: iMiEV  Importør: 
Type: Plug-in elbil   

Introduktion: 2010  MMC Danmark A/S 

Rækkevidde: 144 km  Vibe Allé 4 
Batteri: 16 kWt li-ion  2980 Kokkedal 

    
Kommentar: 

iMiEV har allerede været på diverse test-
kørsler på de danske landeveje i løbet af 
sommeren. Bilen introduceres i 2010 sam-
men med PSA gruppen (Peugeot-Citroën). 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

 

  

Nissan 

    

Model: Leaf  Importør: 
Type: Plug-in elbil   

Introduktion: 2011  Nissan Nordic 
Rækkevidde: 160 km  Lyngbyvej 24 

Batteri: 24 kWt li-ion  2100 København Ø 

    
Kommentar: 

Nissan satser, sammen med sin strategiske 
partner og hovedaktionær Renault, helhjer-
tet på elbiler. Topchef Carlos Ghosn tror at 
min. 10% af alle biler solgt i 2020 vil være 
rene elbiler. Vi kommer utvivlsomt i de 
næste 2 – 3 år til at se yderligere elbiler fra 
Nissan (se også Renault). 
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Opel 

    

Model: Ampera  Importør: 
Type: Plug-in E-REV   

Introduktion: 2012  General Motors Danmark 

Rækkevidde: 60 km*  Jægersborg Allé 4 
Batteri: 16 kWt li-ion  2920 Charlottenlund 

    
Kommentar: 

Opels ejerforhold er stadig uafklarede, men 
det forventes at Magna overtager Opel fra 
General Motors. Det bør dog ikke få betyd-
ning for introduktionen af Opel Ampera, 
som i USA kendes som Chevrolet Volt. 
*Uden ekstra strøm fra motoren, som i 
Ampera udelukkende anvendes som gene-
rator (”range extender”). Bilen drives altid 
af elmotor. 

 

 

    

 
 

 

 
 

 

 

  

Peugeot 

    
Model: iOn  Importør: 

Type: Plug-in elbil   
Introduktion: 2010  K.W. Bruun & Co. Import A/S 

Rækkevidde: 160  Hovedvejen 1 

Batteri: 16 kWt li-ion  2600 Glostrup 
    

Kommentar: 
Endnu en fransk udgave af Mitsubishi 
iMiEV. Peugeot arbejder derudover på at 
kombinere deres diesel teknologi med el-
motor i forskellige former for hybrid-biler. 
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Renault 

    

Model: Fluence ZE  Importør: 

Type: Plug-in elbil   
Introduktion: 2011  Renault Danmark A/S 

Rækkevidde: 160 km  Herstedøstervej 27-29 
Batteri: 24 kWt li-ion  2620 Albertslund 

    

Kommentar: 
Renault samarbejder med Better Place, 
som på IAA 2009 off.gjorde, at man 
have givet Renault en ordre på 100.000 
Fluence ZE! Reanult viste også 3 andre 
elbiler på IAA 2009, nemlig Kangoo, Zoe 
som forventes på markedet i 2012 og 
Twizy som er en konceptbil. Renault 
forekommer at være den bilproducent, 
som mest helhjertet satser på elbiler! 

 

 

    

 

 
 

 

 
 

 

  

Reva 

    

Model: NXR  Importør: 
Type: Plug-in elbil   

Introduktion: 2010  CityEl Aps 
Rækkevidde: 160 km  Spurvevænget 26 

Batteri: 15 kWt li-ion  5610 Assens 

    
Kommentar: 

Det er vanskeligt at vurdere potentialet for 
Reva. Det vil nok kræve en prof. import- 
og forhandlerstruktur at få solgt nogle bi-
ler. Reva har i øvrigt en fiks ”salgs-
gimmick”, nemlig at man, hvis man skulle 
løbe tør for strøm, kan kontakte Reva, som 
så kan ”åbne” for en reserve (hvilket blot 
er udtryk for at batteri-styresystemet mid-
lertidigt kan gå under nedre spændings-
grænse; men ganske smart fundet på!) 
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Smart 

    

Model: Fortwo EV  Importør: 
Type: Plug-in elbil   

Introduktion: 2012  Mercedes-Benz Danmark A/S 

Rækkevidde: 115 km  Stamholmen 157, 1. 
Batteri: 14 kWt li-ion  2650 Hvidovre 

    
Kommentar: 

Det er så oplagt at ”elektrificere” Smart, at 
man kan undre sig over at Daimler først for 
nylig har fået gjort noget ved det; og at 
man derfor skal vente helt til 2012 før der 
kommer en Smart elbil ud til almindelige 
forbrugere! 

 

 
    

 
 

 

 
 

 

 

  
Suzuki 

    
Model: Swift Hybrid Concept  Importør: 

Type: Plug-in E-REV   
Introduktion: ? (konceptbil)  Andersen Motors A/S 

Rækkevidde: ?  Unionsvej 16 
Batteri: ?  4600 Køge 

    

Kommentar: 
Introduceres på Tokyo Motor Show ultimo 
oktober. Der er således endnu ikke nogle 
tekniske data. 
Men det interessant at endnu en bilprodu-
cent nu udvikler en ”range extender” i stil 
med Opel Ampera. 
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TATA 

    

Model: Indica EV  Importør: 
Type: Plug-in elbil   

Introduktion: 2010  Endnu ingen dansk importør 
Rækkevidde: 200 km   

Batteri: 24 kWt li-ion   

    
Kommentar: 

Indiske Tata Motors, som også ejer Jaguar 
Land Rover, er hovedaktionær i norske 
Miljøbil Grenland as. Miljøbil står for ”elek-
trificeringen” af Tatas Indica model, som 
forventes introduceret på det danske mar-
ked i 2010. 
 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

 

  

Tesla 

    
Model: Roadster  Forhandler: 

Type: Plug-in elbil   

Introduktion: 2009  P. Christensen A/S 
Rækkevidde: 350 km  Krumtappen 20 

Batteri: 53 kWt li-ion  5260 Odense S 
    

Kommentar: 
Tesla Motors var de første til at anvende 
li-ion batterier i en elbil. Tidligere i år 
købte Mercedes 10% af aktierne i selska-
bet for at få del i Teslas batteri-kompe-
tencer, som bl.a. skal bruges til en Smart 
elbil. Tesla Roadster har været godt for 
elbilers image generelt, men den meget 
høje pris begrænser naturligvis markeds-
potentialet. I 2013 lanceres Model S 
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Think 

    

Model: City  Forhandler: 
Type: Plug-in elbil   

Introduktion: Er på markedet  Nellemann Roskilde A/S 
Rækkevidde: 130 km  Betonvej 1 

Batteri: 28 kWt natrium  4000 Roskilde 

    
Kommentar: 

Think producenten i Norge har levet en om-
tumlet tilværelse og gik endnu en gang i beta-
lingsstandsning medio 2009. Nu er selskabet 
imidlertid blevet rekonstrueret, bl.a. med ame-
rikansk kapital, og har netop offentliggjort at 
produktionen genoptages i dec. 2009. Med 
mindre at Thinks kapitalgrundlag nu er blevet 
tilstrækkeligt styrket til at selskabet kan opda-
tere deres aldrende City model, er det vanske-
ligt at se en fremtid for Think. 

 

 

    

 

 

 
 

 
 

 

  

Toyota 

    
Model: FT-EV II  Importør: 

Type: Plug-in elbil   

Introduktion: 2012  Toyota Danmark A/S 
Rækkevidde: 80 km  Dynamovej 10 

Batteri: Li-ion (? kWt)  2730 Herlev 
    

Kommentar: 
Toyota er med næsten 2 mio. solgte Prius 
”kongen” af hybridbiler. Måske netop der-
for har det virket som om Toyota har væ-
ret tilbageholdende med udvikling af rene 
elbiler, men nu sker der noget. FT-EV II 
deler platform med iQ modellen. 
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Volkswagen 

    

Model: E-Up  Importør: 

Type: Plug-in elbil   
Introduktion: 2013  Skandinavisk Motor Co. A/S 

Rækkevidde: 2013  Park Allé 355 
Batteri: 18 kWt li-ion  2605 Brøndby 

    
Kommentar: 

VW satser først og fremmest på BlueMotion 
konceptet, men viste på IAA 2009 by-bilen 
E-Up – og kaldte den oven i købet ”the 
Beetle of the 21st Century”.  
Topchef Winterkorn lader dog stadig til at 
have en vis skepsis overfor elbiler og reg-
ner ikke med, at der vil være et marked af 
betydning før tidligst 2020. Skoda og SEAT 
forventes i øvrigt få udgaver af E-Up. 

 

 

    

 

 
 

 
 

 

 

  

Volvo 

    
Model: C30 (EV?)  Importør: 

Type: Plug-in elbil   

Introduktion: 2012  Volvo Personvogne Danmark A/S 
Rækkevidde: 150 km  Energivej 1 

Batteri: 24 kWt li-ion  2750 Ballerup 
    

Kommentar: 
Volvo samarbejder med Vattenfall i Sverige 
om udviklingen af elbiler og infrastruktur. 
Når (hvis) Volvo bliver solgt af Ford, kunne 
man forestille sig at Volvo vil satse mere på 
el- og hybridbiler, da det vil passe godt til 
mærkets værdier. Volvo arbejder også på 
diesel hybridbiler. 
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5. ELBILER TIDSLINIE 

 

 

Elbiler tidslinie

2009 2010 2011 2012 2013

?

Buddy

?

?

 

 

Som ovenstående tidslinie illustrerer, vil vi i perioden 2010 – 2012 løbende få elbiler in-
troduceret i Danmark; men det er først fra 2011 at vi kan forvente elbiler på markedet i 

større antal. 
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6. DET DANSKE BILMARKED 

 

Totalmarkedet: 
 

 
 

Ovenfor er en grafisk oversigt over udviklingen i nyindregistreringer af hhv. person- og 
varebiler i Danmark siden 1977. Som det fremgår af oversigten er salget af nye biler i 

Danmark ganske volatilt.  
 

Det gennemsnitlige årlige salg for hhv. en 33-årig og 10-årig periode er som følger: 

 

Biltype 1977 - 2009 2000 - 2009 

Personbiler 121.388 129.626 

Varebiler 26.082 39.640 

 

 

På baggrund af de historiske data, og ud fra en forudsætning om at bilmarkedet i  
Danmark normaliseres fra 2010, forekommer det således realistisk at forvente et gns. 

årligt salg (nyindreg.) af nye biler i de næste 3 – 5 år på ca.: 
 

 Personbiler: 120.000 

 Varebiler: 25.000 

 

En markedsandel for elbiler i f.eks. 2013 på 5% forventes således at være lig med et salg 
på i alt 6.000 personbiler. 

 
En væsentlig del af salget af varebiler er fortsat, om end i mindre grad end tidligere, reelt 

personbiler som ombygges for at få en lavere registreringsafgift. Da elbiler indtil videre er 
fritaget for registreringsafgift og da næsten alle forventede introduktioner er personbiler, 

forventes det at elbiler vil få en væsentlig lavere markedsandel for varebiler end for per-

sonbiler. 
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Top-10 for bilmærker de seneste 10 år (2000 – 2009) for personbiler er: 

 

Placering Bilmærke 

1 Peugeot 

2 Volkswagen 

3 Toyota 

4 Citroën 

5 Ford 

6 Suzuki 

7 Opel 

8 Skoda 

9 Hyundai 

10 Fiat 

 
 

Markedet for elbiler: 
 

Dette marked er i dag reelt ikke-eksisterende. Således er der i 2009 (til 11. oktober) kun 
indregistreret i alt 53 rene elbiler (person- og varebiler).  
 

Mærke Indreg. 2009* 

Arrow 6 

Bellier 2 

Eagle 2 

Kewet (Buddy) 9 

Mega 3 

Reva 1 

Tesla 8 

Think 22 

I ALT 53 
 
* til 11. oktober 2009.  Person- og varebiler 

 

Den samlede bestand af elbiler er pr. 18. oktober 2009 på kun 253 biler. 
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7. POTENTIALE 

 

Danmark har på mange områder perfekte forhold for elbiler: 
 

 Afgiftsfritagelse, hvilket udligner prisforskel til ”almindelige” biler 

 Forholdsvis korte afstande 

 Veludbygget el-infrastruktur 

 Stor andel af elproduktion fra vindenergi 

 Mildt klima (sjældent meget lave temperaturer) 

 Politisk velvilje 

 
Det er således ikke noget tilfælde, at mange bilproducenter og udbydere af infrastruktur 

ser Danmark som et test-land for elbiler, eller i hvert fald har Danmark med i første bølge 

af deres introduktioner af elbiler. 
 

Med hvad er potentialet, altså hvor mange elbiler kan man som forhandler forvente bliver 
solgt i Danmark? 

 

Eksperterne er, som det fremgår af nedenstående illustration, vildt uenige; faktisk kan vi 
ikke mindes at have set større uenighed omkring det fremtidige potentiale for en ny tek-

nologi i bilbranchen end netop indenfor elbiler. Det svinger fra Bosch (som man nok skal 
huske på har store investeringer i diesel-tekonologi) som mener at markedsandelen på 

verdensplan i 2015 kun er 0,3 – 0,5% til Carlos Ghosn, topchef for Renault-Nissan, som 
mener at det i 2020 bliver 10%! 

 

 

Potentiale

Bosch 2015: 
0,3 – 0,5%

Carlos Ghosn
2020: 10%

BCG 2020: 
1 – 3%

CSM 2015: 
0,5%

Roland Berger 
2020: 5%

just-auto
2020: 4 – 6%

?

Verdens MA for batteri elbiler

Politiske mål (plug-in og 
elbiler; antal enheder):

• Kina 2011: 0,5 mio. 
produceret årligt

• Spanien 2014:  1 mio. 
• USA 2015: 1 mio.
• Tyskland 2020: 1 mio.
• Frankrig 2025: 4 mio.

 
 
De politiske mål er særdeles ambitiøse. Eksempelvis har Frankrig et mål på 4 mio. elbiler 

(inkl. plug-in hybrid) på de franske landeveje i 2025 og har netop offentliggjort, at man 
investerer €1,5 mia. i ladestationer – og i øvrigt gør det obligatorisk at installere ladstan-

dere på alle kontor-parkeringspladser inden 2012. 
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Danmark: 

 

Danmark har ikke, som f.eks. Tyskland og Spanien, annonceret et politisk mål for hvor 
mange elbiler man ønsker at se på landevejene, men der er ikke tvivl om, at der er en 

udbredt politisk velvilje overfor elbiler. 
 

Det ændrer imidlertid ikke på, at specielt de private kunder, hvad enhver bilsælger nok 
vil skrive under på, pga. af de høje afgifter er blevet vænnet til først og fremmest at se 

på økonomien når de køber bil i Danmark – uanset hvad de måtte sige i diverse me-

ningsmålinger. Kort og godt; ”hva’ koster det!” 
 

For at sikre udbredelse af elbiler i Danmark bliver det således særdeles vigtigt, at man får 
udviklet finansielle løsninger til slutbrugeren, som sikrer at det ikke bliver dyrere at køre i 

en elbil end i en ”almindelig” bil. Det burde imidlertid også være muligt, ikke mindst pga. 

fritagelsen for registrerings- og ejerafgift. 
 

Under følgende forudsætninger: 
 

 Nuværende afgiftsmæssige konkurrencefordel for elbiler ift. biler med forbræn-

dingsmotor fastholdes 
 Branchen er i stand til at udvikle finansielle løsninger til slutbrugeren 

 Danmark betragtes som test-land af bilproducenterne 

 

mener vi at det forekommer realistisk at have følgende forventninger til markedsandele 

for elbiler (personbiler) i Danmark: 
 

 

År Markedsandel 

2010 < 1% 

2012 2 – 5% 

2015 5 – 8% 

2020 10 – 15% 

 
 

Vigtige parametre: 

 
Følgende parametre har generet set størst indflydelse på udbredelsen af elbiler: 
 

 Olieprisen: ikke så meget i DK, hvor prisen for slutbrugeren jo primært udgøres 
af afgifter, men stor indflydelse internationalt. Det var da benzinprisen i USA i 
sommeren 2008 kom over 4$, at der for alvor blev sat fokus på elbiler 

 Politik: bliver der ved med at være meget fokus på klimaproblematikken (det 
tror vi!) og vil elbiler i Danmark fortsat være fritaget for afgift efter 2011? 

 Teknologi: vil batteriteknologien gennemgå den udvikling, som eksperterne for-
venter – og hvad sker der med prisen? 

 Bilproducenterne: bilproducenterne fattes generelt penge. Har de overhovedet 
råd til at udvikle elbiler? 

 Kunderne: og selvfølgelig vigtigst af alt; vil kunderne, og her tænkes primært 
på de private (ikke-offentlige) kunder, overhovedet købe elbiler? Vi tror ikke på, 
at det er nok blot at fæstne sin lid til, at kunderne vil ”redde verden” ved køb af 
elbiler. Der skal mere håndfaste argumenter (og markedsføring) til 
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8. PERSPEKTIVER FOR FORHANDLERE 

 

Forhandler netværk: 
 

Vi forventer at de bilproducenter som i dag har et veletableret netværk af forhandlere i 
Danmark (f.eks. de franske producenter) primært vil sælge deres fremtidige elbiler igen-

nem dette netværk. Dog kunne man forestille sig, at man i de fremtidige forhandlerkon-

trakter giver elbiler en separat status eller kontrakt, som visse mærker allerede gør det 
for f.eks. varebiler (LCV). Det vil give importørerne fleksibiliteten til at sammensætte et 

”elbil-netværk” indenfor det eksisterende forhandlernetværk, bl.a. for i opstartsfasen 
alene at satse på de 3 – 5 største byer i Danmark, hvor det må formodes at efterspørgs-

len efter elbiler, bl.a. til pendling, vil være størst. 

 
De nye producenter af elbiler, f.eks. de kinesiske og indiske, som typisk ikke har et for-

handler netværk i Danmark i dag, er derimod mere frit stillet mht. at afprøve nye distri-
butionsmodeller. Man kunne således sagtens forestille sig, at de, frem for at arbejde med 

et traditionelt forhandler netværk som antageligt i mange år frem primært vil være foku-
serede på ”almindelige” biler, i stedet vil agere mere innovativt. Da elbiler har et andet 

(mindre) service behov og måske betragtes på en anden måde af slutbrugerne, så kunne 

man måske se nogle af disse biler blive solgt gennem andre typer kæder, f.eks.  
El-Giganten, Bilka eller IKEA? 

 
Forretningsmodeller: 

 

Den traditionelle forretningsmodel som den kendes i bilbranchen i dag, både på produ-
cent og detail-niveau, har i et vist omfang spillet fallit, også set over en længere periode 

og ikke bare i den seneste krise-tid. Ift. den indsatte kapital, så er indtjeningsevnen i alle 
led (måske i mindre omfang i grossist-leddet, altså importører) utilstrækkelig; ja, mange 

bilproducenter har reelt destrueret kapital i de senere år.  

 
Bilbranchen er således nødt til at udvikle nye forretningsmodeller, eller i hvert fald ændre 

væsentligt på de eksisterende. Det er en meget vanskelig øvelse, da de enorme investe-
ringer som er foretaget i den eksisterende struktur gør, at man jo ikke bare kan starte 

forfra. 
 

Uagtet at elbiler antageligt ikke, jf. ovenstående forventninger til fremtidig markedsandel, 

i sig selv kommer til at revolutionere bilbranchen, så kunne man sagtens forestille sig at 
vi indenfor elbiler, som jo for alle aktører er ”nyt land”, først kommer til at se den udvik-

ling frem mod nye forretningsmodeller og nye løsninger til slutbrugerne, som er nødven-
dige i den øvrige del af bilbranchen. Alene derfor kunne det være interessant for forhand-

lere at deltage i udviklingen indenfor elbiler. 

 
Indtjening: 

 
Størstedelen af, hvis ikke hele, indtjeningen i en dansk bilforretning kommer fra efter-

markedet. Denne forretningsmodel, som jo i høj grad har været drevet af den danske 
registreringsafgift, er ikke holdbar mht. elbiler.  

 

Elbiler har kun 35 – 40% af de mekaniske (bevægelige) dele som en bil med forbræn-
dingsmotor har og behovet for service og vedligehold er derfor væsentligt lavere. Der 

skal stadig skiftes bremser (om end ikke nær så ofte, da elmotorer har en større bremse-
effekt ved deceleration end forbrændingsmotorer) og selvfølgelig også rettes buler o.lign. 

Men indtjeningen på eftermarkedet på en elbil vil, alt andet lige, være væsentligt lavere 

end på en ”almindelig” bil.  
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Mht. indtjening på service, skal man dog være opmærksom på at pga. den lange tekni-
ske levetid på biler, så vil selv en markedsandel på f.eks. 10% for elbiler, kun have effekt 

på den samlede bilbestand i Danmark på meget lang sigt. Der går således antageligt 10 – 

15 år før elbiler samlet set vil komme til at udgøre en væsentlig del af bilbestanden i 
Danmark. 

 
De fremtidige forhandlere af elbiler skal derfor først og fremmest tjene penge på selve 

salget af bilen eller de løsninger, f.eks. leasing eller abonnementer, som tilbydes slutbru-
geren. Det er en ny verden for en nyvognsforhandler, men man bliver her selvfølgelig 

hjulpet af, at forhandleravancen ikke pålægges registreringsafgift (i hvert fald ikke frem 

til 2012; og herefter antageligt kun i mindre omfang). 
 

Lidt firkantet sagt, så kan man måske sige at forretningsmodellen for salg af elbiler bliver 
lidt mere ”sund” end den forretningsmodel nyvognsforhandlere er tvunget til at følge i 

dag. 

 
Fremtidige perspektiver: 

 
Hvilken betydning har den forventede udvikling indenfor elbiler så for en dansk bilfor-

handler. I korte træk følgende: 
 

 1 – 2 år:  minimal betydning 

 5 – 10 år:  markedsandel på 10% (eller ca. som Peugeot i dag) 

 

Der er således stadig tid til at forholde sig til mulighederne og indrette sin fremtidige 
strategi (som antageligt alligevel på baggrund af de fremtidige ændringer af EU Gruppe-

fritagelsen skal have et eftersyn!) derefter, men man skal nok begynde på overvejelserne 
nu. 

 

Som forhandler bør man også strategisk forholde sig til følgende: 
 

 Udviklingen af nye løsninger til slutbrugeren (mange forhandlere valgte at stå på 

sidelinien, da leasing rigtigt vandt frem; og har så nu tabt kunderne til leasingsel-
skaberne) 

 Hvilket relativt potentiale for elbiler ser jeg i mit naturlige markedsområde (det er 

jo nok større i København end i Lemvig) 
 Hvad er den optimale mærke-portefølje for min forretning. Der er jo, som det 

fremgår af oversigten i 4. Bilmærker, noget stor forskel på hvor meget de enkelte 

bilmærker satser på elbiler 

 Udvikling af nye forretningsmodeller 
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9. KONKLUSION 

 

 Elbilerne kommer – og der kommer flere modeller på markedet end man kunne 

have forventet for bare få måneder siden; men der går mindst 2 – 3 år før der 
kommer biler på vejene i større antal 

 
 Betydelige politiske og økonomiske interesser, herunder el-selskaberne, vil skub-

be på udviklingen 

 

 Udviklingen i Danmark bliver antageligt mere markant end i mange andre lande 

(« first mover ») 
 

 Aktørerne, herunder forhandlere, er tvunget til et « leap of faith » pga. stor usik-

kerhed om fremtidigt potentiale og vinder-teknologier 
 

 Leasingselskabernes rolle i værdikæden øges yderligere pga. behovet for en TCO 

(”Total Cost of Ownership”) løsning til slutbrugeren 

 
 Forhandlere skal allerede nu strategisk overveje position ift. elbiler  

 

 Introduktionen af elbiler kan skubbe på udviklingen af nye forretningsmodeller, 

f.eks. abonnement frem for salg 
 

 Strategisk trussel mod forhandlernetværkets position ift. slutbruger, såfremt nye 

aktører vælger alternative distributionsmodeller 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Elbiler er ikke den eneste fremtid for bil-
branchen, men den er en vigtig del af den 
fremtidige udvikling i branchen og man bør 
som forhandler forholde sig til den.  
 
udvikling a/s, oktober 2009  

 
BMW Vision EfficientDynamics 
konceptbil på IAA 2009 
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10. LITTERATUR 

 

Ifm. udarbejdelsen af denne rapport har vi læst et hav af rapporter, nyheder og presse-
meddelelser. Nedenstående oversigt dækker de rapporter og nyhedskilder, som vi har 

fundet mest relevante og informative. 
 

 

Rapporter: 
 

 Boston Consulting Group: The Comeback of the Electric Car januar 2009  

 Concito: Potentialet i elbiler – i dag og i fremtiden juni 2009 

 Energinet.dk: Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark marts 2009 

 Roland Berger: Powertrain 2020 – The Future drives electric september 2009  

 McKinsey Quarterly: Electrifying cars august 2009         

 just.auto.com: Global Market Review of hybrids and EVs april 2009 

  

  

Nyheder: 

 

 Autoblog Green:   www.autobloggreen.com 

 Detroit News Auto:  www.detnews.com 

 earth2tech:    www.earth2tech.com 

 EV World:    www.evworld.com 

 Gas2.0     http://gas2.org 

 WSJ Auto:    http://online.wsj.com 

 Ingeniøren:    http://ing.dk 

 e-drive.dk    www.e-drive.dk 

 Dansk Elbil Komite  www.danskelbilkomite.dk 

 Dansk Energi   www.danskenergi.dk 

 

 
 

http://www.autobloggreen.com/
http://www.detnews.com/
http://www.earth2tech.com/
http://www.evworld.com/
http://gas2.org/
http://online.wsj.com/
http://ing.dk/
http://www.e-drive.dk/
http://www.danskelbilkomite.dk/
http://www.danskenergi.dk/
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11. udvikling a/s 

 

Rådgivning | Strategi | Udvikling 
til den danske bilbranche 

 
udvikling a/s er stiftet i 2005. Selskabet ejes og ledes af René Torp-Nielsen. 

 
René har 15 års erfaring i bilbranchen og har en unik baggrund, da han som den eneste i 

Danmark har været direktør for såvel bilimportør, bilfinansierings- og leasingselskab samt 

to store detail-bilforretninger.  
 

Derudover har René Torp-Nielsen arbejdet i bilbranchen i England, USA og Italien. Denne 
erfaring har givet René en 360 graders indsigt i branchen.  

 
udvikling a/s' primære kompetenceområder er følgende: 

 

 Rådgivning omkring mærke-strategi 

 Kontraktforhold med importører 

 Udvikling af forretningsplan og strategi 

 Elbiler (importører, forhandlere og producenter) 

 Branchens rammeforhold, herunder EU Gruppefritagelsen 

 Produktudvikling (nye løsninger og serviceydelser) 

 Rådgivning om finansielle forhold, herunder køb/salg af virksomhed 

 Finansiering / leasing (detail og kommercielt) 
 

 

udvikling a/s

www udvikling-as.dk

@udvikling

bit.ly/UdviklingRSS

René Torp-Nielsen
Direktør

Sondrupvej 73 | DK-8350 Hundslund
Tlf 2212 1852 // rtn@udvikling-as.dk

udvikling-as

bit.ly/UdviklingFB

linkedin.com/in/udvikling

 
 

 


