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Test en elbil i Aarhus
80 familier får mulighed for kvit og frit at låne en elbil i 3
måneder. Familierne skal fungere som testkørere. Det er Aarhus
Kommune og elbiloperatøren ChoosEV, der har indledt et
samarbejde om et 2-årigt forsøgsprojekt: ”Test-En-Elbil”.
Projektet skal introducere elbilen for borgere i Aarhus.
I løbet af projektperioden, skal familierne bidrage til opsamling af viden
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og erfaringer fra brugen af elbilen i hverdagen samt betale for strømmen.
Rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Laura Hay, har store
forventninger til forsøget:
”Det er et spændende samarbejde, som vi nu har indledt med ChoosEV.
Vi har en stor udfordring i at spare på fossilt brændsel, blive selvforsynende og uafhængige af udenlandske energi-leverancer fra udemokratiske stater, samt at leve op til Aarhus Kommunes mål om CO2-neutralitet
i 2030. Udbredelse af elbiler kan bidrage til denne indsats, når den fremtidige teknologi og forsyning gør el-produktionen mere miljøvenlig. Jeg
håber, at vi med projektet og testkørernes erfaringer kan hjælpe til at
ruste elbilen til at blive et vigtigt fremtidigt transportmiddel, som vil være miljørigtigt og mere tilgængelig for alle,” siger hun.
For at projektet kan komme godt fra start, skal der findes et antal lokale
virksomheder – der som sponsorer har lyst til at gå forrest i udbredelsen
af elbilen som ét af fremtidens miljørigtige transportmidler.
Aarhus Kommune håber på bred opbakning fra erhvervslivet, så projektet kan blive en succes til glæde for både miljø, borgere og erhverv.
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Projektet forventes at starte i løbet af foråret 2011. Det er muligt at følge projektet og få
yderligere information på projektets hjemmeside www.testenelbil.dk, hvor det også er
muligt at tilkendegive interesse for at blive kontaktet når projektet starter.
Kontaktpersoner:
Tina Houlberg, ChoosEV A/S, tlf. 5219 0843, th@choosev.com
Birte Nielsen, Trafik og Veje, Aarhus Kommune, tlf. 8940 4453, bni@aarhus.dk

Fakta:
ChoosEV beskæftiger sig med leasing og drift af elbiler og ladeanlæg og er ejet af elselskaberne SYD ENERGI, SEAS-NVE og biludlejningsvirksomheden SIXT Danmark.
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