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Elbilsforsøg i forbindelse med 
EnergyFlexHouse  
hos Teknologisk Institut i Taastrup. 
Elbilsforsøg i forbindelse med EnergyFlexHouse, 
et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning 
for elbiler, stiller en elbil til rådighed for 
testfamilier, der bor i Teknologisk Instituts energi 
forsøgshus i Taastrup 

 

Denne elbil er karakteriseret ved meget lav 
udnyttelsesgrad, med årsag i en række tekniske fejl og 
utilstrækkelig serviceorganisation.  

Bilen blev leveret med 6 måneders forsinkelse, levede ikke 
op til specifikationerne og har været præget af fejl og 
havarier. Teknologisk Institut var lovet fuld mobil adgang 
til bilens styring, men dette har aldrig reelt været forsøgt 
implementeret fra enerBLU. Fra levering var information 
om restbatteri ustabil. En alvorlig elektrisk brand januar 
2011 resulterede heldigvis kun i skader på komponenter.  
Ny 12V lader udskiftet efter branden er periodevis defekt, 
men garanti ignoreres af leverandøren. Da bilen flere gange 
er brudt ned under kørsel med meget kort varsel, har bilen 
siden januar 2011 ikke længere kunnet anvendes som 
familiebil for forsøgsfamilier i EnergyFlexHouse. Bilen 
anvendes undertiden af modige ansatte til kortere ture og 
står ellers som blikfang ved EnergyFlexHouse. 

Projekttitel: 

Elbilsforsøg i forbindelse med 
EnergyFlexHouse  

Tilskudsrunde under 
forsøgsordning for elbiler: 

1. tilskudsrunde 

Projektperiode: 

2009-2013 

Økonomi: 

Støttebeløb: 306.600 kr 

 

Elbiler: 

1 stk Fiat Fiorino ombygget til 
elbil hos EnerBLU i Italien. 

Bilen har kørt i alt 13325 km 
Ved EFH: 11499 km i perioden 
31. marts 2010 til  
31. december 2012.  

Projektejer: 

Teknologisk Institut 

Kontaktperson: 

Kjeld Nørregaard 

Tlf.: 

7220 1317 

E-mail: 

kjn@teknologisk.dk 
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EV demonstration project in connection with the Danish Technological Institute’s 
EnergyFlexHouse laboratory located in Taastrup near Copenhagen. 

The EV demonstration was part of an EV demonstration campaign set up and sponsored by the 
Danish Energy Agency. This particular EV was intended as environmental friendly transport for the 
families living in the FamilyFlexHouse (part of EnergyFlexHouse) for shorter or longer time. 

Short about the EV: 

x Fiat Fiorino modified into an EV by Italian enerBLU in Modena 
x Seats for 4 persons - one seat removed to limit the load 
x Serious design flaws causing risk of fire;  
x 6 month delay in delivery;  
x Promised datalogging and air condition not operational; 
x Unstable CAN-bus inhibits additional charge management. 
x Appalling lack of service and aftersales support.  
x Limited performance: slow acceleration and 90 km/h max 
x Limited range. 70 km realistic maximum range (NEDC: 109 km). 
x The vehicle can no longer be used for it intended purpose. 

About the vehicle problems: 

A Fiat Fiorino Diesel modified into an EV by Italian enerBLU in Modena. The car was ordered as a 
Fiat Panda for 5 persons converted into an EV but enerBLU had some lead time problems and 
offered a converted Fiat Fiorino with Air Condition and room for 5 persons instead. The Fiat Panda 
should have 150 km range and 110 km/h top speed. Actual delivery of the road approved e’Fiorino 
was 6 month late and did not meet expectations or specifications. enerBLU’s management offered 
full mobile access to the vehicles on-board computer via GSM but this feature only worked in Italy 
and was never debugged and commissioned in Denmark. The donor vehicle had air condition 
originally but the pipes to the compressor had just been cut to remove the diesel power pack and 
no new electric compressor was installed. enerBLU “regretted” that there was an error in their 
specification and the vehicle was never intended to have A/C. The State Of Charge (SOC) display 
froze frequently and required rebooting the computer – meaning turning the vehicle power off and 
on again to see how much energy was left in the batteries. The vehicle has no other indication of 
remaining range. The reason for the freezing SOC display was believed to be an unstable CAN-
bus communication between vehicle control and Battery Management System - a possible 
combination of a software bug and poor wiring. Because of the poor wiring a planned upgrade to 
mode-3 charging was abandoned.  

The performance of the vehicle has been limited to optimize range so the vehicle feels a bit heavy 
in the acceleration but the driveline is working acceptable. 

Fortunately a serious electrical fire resulted in relative few damaged components. Halfway through 
the first Danish winter an electric arc in an unsealed connector vaporized a dozen inches of cable 
from the 12V charger towards the main battery igniting the noise suppression mat in the engine 
room. enerBLU had saved a fuse for the thin supply wires for the 300V to 12V charger meaning 
that two 2,5 mm2 wires were protected by a 250A mainfuse. enerBLU exchanged all involved wires 
and connectors through to the main battery and introduced a new fuse in the cabling. The 12V 
charger was damaged in the fire and a new installed. The completely depleted 12V battery was not 
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exchanged but just recharged after the repair. A couple of month later the new 12V charger turned 
out to be unstable but enerBLU refused any warranty claiming that the problem was due to a faulty 
12V battery not suited for Nordic climate. (The 12V charger is still very unreliable even with a new 
larger 12V battery). 

The EV was originally intended as an extra positive dimension to being an energy test family living 
in the EnergyFlexHouse. As a lot of negative focus was on the unreliable EV it is now only used as 
a stationary EV signpost. Rarely a brave DTI employee dare take the EV for a short drive. DTI may 
opt to repair the vehicle with a more reliable 12V supply system and offer the car into the company 
local transport car pool. 
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Projektets formål 

En elbil er tilknyttet EnergyFlexFamily på Teknologisk Institut for at registrere en almindelig families 
brug af et elektrisk køretøj og for at demonstrere hvordan en fremtidsfamilie kan bo og agere. 
Køretøjet tilknyttes også i perioder til Teknologisk Instituts flåde af køretøjer. Disse anvendes til 
lettere godstransport, persontransport i forbindelse med møder mm. Elbilen dokumenteres via 
datalogning i bilen og Energy FlexHouse brug i forbindelse med forskellige anvendelser og 
påvirkninger.  

EnergyFlexHouse (www.energyflexhouse.dk) på Teknologisk Institut i Taastrup stod færdig medio 
2009. I forbindelse med en af de tre bygninger i EnergyFlexHouse, EnergyFlexFamily bygningen, 
udføres forskellige udviklings- og demonstrationsprojekter, hvor bl.a. husets integration med 
elnettet belyses. Et vigtigt delelement i disse undersøgelser er elbiler. Derfor ønsker Teknologisk 
Institut at demonstrere en elbil i forbindelse med EnergyFlexFamily, dels med henblik på intelligent 
integration med elnettet, dels undersøgelse af brugsmønstre mv. 

På Teknologisk Institut er en af de vigtige aktiviteter transport i kobling med teknologi, energi, miljø 
og logistik, hvor Instituttet siden 1982 har været GTS instituttet for såvel motorteknik som 
passager- og godstransport. Teknologisk Institut deltager aktivt i anvendt forskning (bl.a. gennem 
offentligt støttede projekter samt resultatkontrakter), udvikling, afprøvning, verificering og 
dokumentation af transportteknologi. Transportteknologi dækker eksempelvis transportsimulering 
på emballerede produkter, intelligente godstransportsystemer, optimeret virksomheds drift inkl. 
miljø- og energistyring hos vognmænd og småskibsfart, elektronisk identifikation og tracking af 
varer, afprøvning og kontrol af katalysator og filtre til udstødningssystemer, udvikling og afprøvning 
af alternative drivmidler og komponenter, udvikling og afprøvning af brændselscellekomponenter 
og systemer, afprøvning af batterier og elbiler og disses kobling til el-nettet samt godkendelse af 
ombyggede elbiler. 

Da elbilen skulle anvendes af de forsøgsfamilier, der bor i EnergyFlexFamily huset, var det vigtig at 
finde en bil, som kan rumme en normal familie på 5 personer. I 2009 var det nærmeste man kunne 
komme en fabriksproduceret elbil Think med plads til kun 2 personer. Det var derfor nødvendigt at 
søge blandt ombyggede biler. Via projektpartneren Lithium Balance blev en ombygget Fiat Panda 
bestilt fra firmaet enerBLU i Modena Italien.  

Projektets forløb 

Bestilling, levering og indregistrering 

Efter bevilling fra Energistyrelsen blev en ordre blev afgivet på en ombygget Fiat Panda til 5 
personer med en angivet rækkevidde på 150 km og en tophastighed på 110 km/t i april/maj 2009 til 
firmaet enerBLU i Modena Italien, og de lovede levering 90 arbejdsdage efter første delbetaling. 

Levering skulle finde sted primo september 2009, men forinden tilbød enerBLU i stedet for en 
Panda at levere en ombygget Fiat Fiorino med samme batteri og drivlinje specifikationer samt air 
condition til samme pris og leveringstidspunkt, hvilket blev accepteret af Teknologisk Institut. 
enerBLU antydede at der kunne være leveringstid problemer med Panda fra Fiat, men at enerBLU 
havde Fiorinoen på lager. 

Undervejs i ordreforløbet har status informationerne fra enerBLU og den danske repræsentant 
været divergerende og ustadige. Der blev rykket utallige gange for leverancen af elbilen via den 
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daværende danske repræsentant samt for seneste nyt på det ordrebekræftede leveringstidspunkt. 
Da EnergyFlexHouse blev indviet i oktober 2009 var bilen endnu ikke leveret. Den danske 
repræsentant for enerBLU lånte dog en tilsvarende elbil fra importøren af den anden italienske 
elbils ombygger MicroVett til selve eventen og lod testfamilien køre den ved indvielsen for pressen, 
hvorefter lånebilen blev leveret tilbage. 

EFH Forsøgsfamilien gik med til at køre i egen bil de par uger, som der i værste fald skulle gå før 
bilen var i Danmark. Indregistrering skulle være en formsag, da den danske repræsentant havde 
de nødvendige papirer fra Fiat, krævet for en italiensk indregistrering. Det var ikke muligt at få 
oplyst en fast leveringsdato og efter ugers tålmodig venten mistede EnergyFlexHouse 
forsøgslederen tålmodigheden og lejede en Think elbil til forsøgsfamilien i nogle uger indtil denne 
elbil skulle bruges ved COP15. 

Under COP15 var der ingen elbil til rådighed og EFH forsøgsfamilien måtte igen benytte egen bil. 
Før COP15 erkendte den danske enerBLU repræsentant at Færdselsstyrelsen ikke ville godkende 
bilen med udgangspunkt i de Italienske dokumenter. Kun EMC rapporten blev godkendt af 
Færdselsstyrelsen. Den danske repræsentant for enerBLU henvendte sig derfor til Teknologisk 
Institut for at få hjælp til ansøgningen om godkendelse hos Færdselsstyrelsen. Bilen var imidlertid 
ikke klar til at blive sendt til Danmark, da den angiveligt første skulle testkøres 1000 km. Under 
COP15 kom meldingen fra den danske repræsentant at nu var bilen på vej og skulle komme eller 
sendes fredag den 11. december.  

Den 22. december blev bilen leveret på en sættevogn uden mulighed for aflæsning, og det var 
Teknologisk Instituts eget problem at få bilen af lastbilen hurtigt ellers ville den tyske chaufør tage 
bilen med sig igen. Da TI ikke have en passende kraftig gaffel truck mente den tyske lastvogns 
chauffør så måtte bilen selv køre ned af nogle opstablede paller, så han hurtigst muligt kunne 
komme videre. Lithium Balance mente at vi blot skulle finde et firma i nærheden med en 
læsserampe f.eks. i Skanderborg 25 km væk. Fragtfirmaet ville dog i så fald forlange at 
Teknologisk Institut skulle betale for at få bilen læsset af i Skanderborg i stedet. Det lykkedes dog 
3 TI-medarbejdere i fællesskab at få flyttet parkerede biler og dirigere, så det blev muligt at bakke 
lastvognstraileren ind  til en indendørs 4 søjle lift så elbilen kunne komme af lastvognen. Med bilen 
på jorden viste det sig at elbilen ikke kunne lade, hvorefter Lithium Balance meddelte at leveringen  
til TI var en fejl og at bilen faktisk skulle have været afleveret hos - Lithium Balance. Fragtfirmaet 
havde fejlagtigt leveret bilen til TI, men den skulle have været leveret til Lithium Balance for 
justering og test. Lynhurtigt måtte Teknologisk Institut arrangere transport til København for at 
Lithium Balance kunne få bilen frem til deres værksted inden jul 2009. 

Efter COP15 i december 2009 flyttede Teknologisk Instituts sin C1 elbil fra demonstrationsprojektet 
’Prøv1elbil’ til EFH, således at forsøgsfamilien havde en elbil til rådighed indtil e’Fiorino’en kunne 
godkendes af Færdselsstyrelsen. Med over et halvt års forsinkelse fik bilen endelig plader på den 
15. marts 2010.  

e’Fiorinoen viste sig ikke at have air condition ved leveringen. Som dieselkøretøj havde bilen 
originalt aircondition, men rørene til køler og kondensator var blot klippet over i forbindelse med 
ombygning til eldrift og der var ikke monteret en elektrisk drevet kølekompressor. Teknologisk 
Institut havde ellers set frem til at kunne følge bruger adfærd især på dette område og eventuelt 
energioptimere på systemet. EnerBLU undskyldte sig med, at der var en fejl i deres dataliste. 

Diesel olietanken til oliefyret lækkede dieselolie og måtte udskiftes af Teknologisk Institut inden 
bilen kunne synes og indregistreres. 
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Drift-fasen 

enerBLU lovede at bilen var udrustet med trådløs datalogning via mobilnettet, data som 
Teknologisk Institut havde fuld adgang til. Den nødvendige software er trods rykkere aldrig leveret 
af enerBLU og systemet havde intet SIM-kort i holderen. enerBLU har undskyldt sig med ikke at 
have en data-server i Danmark. Da Teknologisk udlevere et SIM-kort som enerBLU’s tekniker 
monterede i bilens styreenhed viste det sig at denne funktion ikke fungerer – årsag endnu ikke 
oplyst fra enerBLU. 

Marts 2010 til januar 2011 har der i hele perioden været fejl med frysende visning på batteri 
instrument i bilen. Netop tillid til ladestanden af en elbils batteripakke er en central parameter for at 
opbygge et trygt og problemfrit brugsmønster for elbilens brugere, så dette har skabt en del 
utryghed for EFH familier. Instrumentet er eneste ”indikering” af resterende rækkevidde.  

Januar 2011 skete et alvorligt havari i ledningsnettet. Ca. 20-30 cm kabel var fuldstændig 
bortbrændt som følge af en lysbue der var vandret fra 12V batteriladeren og ned af kablet i retning 
imod hovedbatteriet. EnerBLU sendte efter kun godt en uge en dygtig italiensk rejsetekniker, som 
reparerede skaderne, udskiftede 12V laderen og monterede en ny manglende sikring i køretøjet. 
Det helt afladede 12V batteri blev ikke udskiftet, da det viste sig at kunne genoplades. Maj 2011 
registreres periodiske udfald af 12V forsyning med flere uplanlagte stop på vejen til følge. Meget 
tyder på at det er et stabilitetsproblem med den nye 12V lader som blev monteret efter branden i 
januar 2011.  

Den oprindelige danske repræsentant afviser at udføre service med henvisning til at de har opsagt 
samarbejdet med enerBLU, for at fokusere på deres kerneforretning. Den oprindelige danske 
repræsentant henviser i stedet til EnerBLU’s nye danske serviceudførende. Denne bekræfter at 
have overtaget service i forhold til enerBLU. Trods mange rykkere for at få bilen repareret er der 
ikke sket mere end at enerBLU hævder at laderen er ok, men at 12V batteriet ikke er egnet til 
nordisk klima og at de i øvrigt ikke mener at have noget ansvar herfor. Et nyt større 12V batteri er 
monteret af Teknologisk Institut, men 12V laderen er dog ikke mere stabil end før. EnerBLU’s 
danske serviceudførende vil ikke reparere da enerBLU ikke vil betale for det og enerBLU reagerer  

Th!nk C1EVie E’Fiorino 
Fire 12V charger unstable 
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ikke på mail. Der er 2 års garanti på bilen, så fejl burde afhjælpes af producenten frem til marts 
2012. Situationen var fastlåst og eneste udvej synes at være et bekosteligt juridisk søgsmål ved en 
italiensk retsinstans. Teknologisk Institut står tilbage med en elbil der har været plaget af 
forsinkelser, havari og meget upålidelig drift. Teknologisk Institut har allerede brugt rigtig mange 
uforudsete timer på tekniske og logistiske problemer og har derfor valgt ikke at bruge yderligere 
ressourcer på en bekostelig og måske udsigtsløs juridisk forfølgelse af enerBLU, men i stedet at 
overveje om en reparation med mere pålidelige komponenter kan forsvares. 

Energistyrelsens datalogningsudstyr blev i slutningen af 2010 monteret i bilen. Da bilen viste sig at 
være en prototype, var installationen ikke helt uproblematisk med hensyn til sikker kommunikation 
på CAN bussen. Dette blev dog håndteret direkte mellem Energistyrelsens og enerBLU’s 
repræsentanter, så eneste ulempe for projektet var at bilen ikke var til rådighed i en periode. 

RESULTATER 

Elbilernes anvendelse 

Bilen blev bestilt og lovet leveret med plads til 5 personer, men på grund af vægt problemer er 
bilen kun godkendt til 4 personer. Dette har dog ikke medført større problemer endnu. 

Bilens rækkevidde var oprindeligt opgivet til 150 km, men realistisk er det vanskeligt at køre over 
70 km. 

Bilen har kørt over 13.000 km ved slutningen af forsøgs perioden og energiforbruget ligger over 
250 Wh/km, hvilket er højt. 

Bilen føles tung og derfor er det svært ikke at træde speederen langt ned for at følge trafikken. Der 
er hidtil ikke foretaget nogen instruktion i energikørsel ud over at forklare om bilens basale funktion 
samt regenerativ bremsning, som kan forbedre køreøkonomien lidt. EnergyFlexHouse projektet 
fokuserer på at registrere forskellige familiers forbrugsmønstre. 

Bilen køres af både mor og far og børn med kørekort. 

Brugerne er naturligvis ikke specielt positive over elbilen når køretøjets drift har været præget af 
meget ringe pålidelighed og rækkevidde. For en familie var rækkevidden så ringe at elbilen på 
daglig basis måtte stilles til ladning midtvejs hvorfra manden så fortsatte i familiens normale bil. 
Brugerne er ikke bekendt med at bilen afviger fra specifikationerne, så dette belaster ikke 
brugernes vurdering af elbil i forhold til en konventionel bil. Denne elbil er ikke just en optimal 
eksponent for hvad en elbil kan og er slet ikke repræsentativ for de nye fabriksbyggede elbiler. 

De familier, der har oplevet at bilen svigter og ikke bliver repareret er meget utilfredse, og det kan 
have påvirket adfærd i forsøgshuset også. 

Teknologisk Institut er meget skuffet over køretøjet og dettes ydelse på stort set alle punkter. Der 
har i perioder måttes lejes dyre erstatningsbiler for at gennemføre forløbene med forsøgs 
familierne.  

Opladning 

Opladning af bilen er primært sket i garagen ved EnergyFlexFamily huset. Bilen lader ind til videre 
uintelligent, dvs. at bilen lader så snart den tilsluttes lade stikket. Ladestikket kan afbrydes via 
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husstyringen, men dette benyttes endnu ikke. Ladestrømmen til ladestikket i garagen måles og kan 
følges on-line på internettet (http://datalog.energyflexhouse.dk/pview/index.html). 

Ladestikket er et enkelt faset blåt CEE stik 230V med 16A forsikring. 

EnergFlexFamily huset er udstyret med et større solcelleanlæg, så en del af strømmen til elbilen 
kommer fra solen – i sær om sommeren – afhængigt af hvornår på dagen bilen sættes til ladning. 

 

 

 

Det var oprindeligt planlagt at bilen skulle opgraderes til mode-3 ladning hvor ladningen skulle  

Det var oprindeligt intentionen at bilen skulle udrustes med en mere avanceret styring så opladning 
kunne styres sammen med energiproduktion fra solceller i EFH. Muligheden for at opgradere bilen 
til mode-3 ladning blev derfor overvejet flere gange, men opgivet da CAN-bus kommunikationen i 
bilen allerede var ustabil og ledningsføringen i denne e’Feorino var markant ringere skærmet end 
på øvrige e’Fiorino fra enerBLU. Der gik 3 måneder fra installation i november 2010 indtil 
Energistyrelsens datalogger kunne give blot SOC status information fra batteriet. Batteri spænding 
og strøm fremgår ikke af loggede data. 

Økonomi 

Figur 1 Sol energi andel af elbil ladning i april 2010 

Figur 2 Sol energi andel af elbil ladning i august 2010 
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Projekter har udstyrsmæssigt holdt sig indenfor rammerne, men på grund af de mange problemer 
med køretøjets anskaffelse og drift, er der brugt megen tid på problemhåndtering for at holde 
køretøjet kørende. En stor del af tiden til problemhåndtering er ikke registreret på dette projekt. 

Der er ikke lavet en økonomisk opgørelse over bilens driftsøkonomi. 
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Andre resultater 

De mange negative oplevelser med bilen, herunder ledningsbrand som følge af dårligt design og 
efterfølgende dårlige oplevelser med serviceorganisationen, bidrager til baggrundsviden for 
Teknologisk Institut i forhold til rådgivning af mulige og aktive elbil ejere. 

Det er vigtigt for energiforsøgshuset at have en elbil, men leveringsproblemer og driftsproblemerne 
med bilen har påvirket familieforsøget negativt hvor elbilen ellers skulle understøtte. 

Videndeling 

Erfaringer formidles dels gennem EnergyFlexHouse og dels gennem konferencer hvor institut 
medarbejdere har lejlighed til at nævne denne elbil. Grundet køretøjets meget ringe pålidelighed 
og utilstrækkelige ydeevne har der generelt været brugt uforudset mange ressourcer på at forsøge 
at holde køretøjet kørende, relativt mindre på at videndele om den gode historie. 

Vidensdeling er sket dels gennem formidlingsaktiviteter i forbindelse med Energy Flex House, 
deltagelse i elbil workshops og konferencer. 

Samarbejde med projektpartnere 

Samarbejdet med Energistyrelsen har været tilfredsstillende og uden problemer. 
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Samarbejdet med producenten om at få adgang til CAN bus således at Vikingegaarden kunne 
installere datalogger trak ganske meget ud, men blev dog gennemført uden direkte medvirken fra 
institut og bruger. 

Projektet samarbejdede med Lithium Balance som eneste partner. Dette partnerskab anses dog 
for ophørt efter at Lithium Balance har afvist at påtage sig serviceopgaverne for bilen, som ellers 
var en væsentlig andel i projektet. 

Da bilen kun i begrænset omfang har kunnet køre i 2011, så er dataloggen kun benyttet i meget 
begrænset omfang. En stor del af tiden har 12V batteriet været tomt hvorfor kontakt med 
datalogningsenheden har svigtet. 

Datalogning indeholder % resterende energi i batteriet, men ingen kWh eller batterispænding. 
Loggen indeholder f.eks. også spændingen på 12V systemet heraf fremgår tydeligt at 12V laderen 
har svigtet adskillige gange under kørsel, men at ladningen kan genetableres ved at slukke og 
tænde igen med nøglen. 

 

Perspektiver 

Dette elbils forsøg viser vigtigheden af at leverandøren har en troværdig og kompetent 
serviceorganisation. Selvom Teknologis Institut besøgte producenten (ombygningsvirksomheden) 
sammen med den danske serviceagent og blev lovet trådløs datalogning og hurtig og pålidelig 
service, er det ikke lykkedes at fastholde producenten på nogen af delene. For fremtidige elbil 
købere vil der være behov for oplysning om mulige fælder, samt måske endda styrkede krav til 
transparens i billeverandørers garantistillelse eller forsikring til dækning af serviceomkostninger i 
garantiperioden. 

Teknologisk Institut overvejer at anskaffe en anden elbil til Energy Flex House forsøget. Den 
dårlige pålidelighed af e’Fiorino påvirkede hele oplevelsen af at bo i energi forsøgshuset negativt 
og bilen kan derfor ikke længere anvendes i denne sammenhæng. Bilen har i stedet kunnet 
benyttes som arbejdskøretøj for Teknologisk Instituts ansattesiden efterår 2011. Stort set ingen af 
Institutes ansatte har dog turdet anvende bilen, da der stadig forekommer tilfældige uvarslede 
udfald af 12V lader.   

Erfaringen, der er gjort mht til tvivlsom teknisk og kommerciel leverance underbygger behovet for 
en uafhængig og troværdig institution, som kan levere uvildige vurderinger til kommende eller 
aktive elbil ejere. Erfaringer fra projektet benyttes i Instituttets satsning på udvikling af elbil og 
hybrid området. 

 



12 
 

Opsamlende skema 

 

Model/ 
mærke 

Drift-
sikkerhed 

Funktionalitet ift 
målsætning 

Opladning-
smønster 

Antal 
brugere 

Anvendelse / 
brugere 

Bruger-
tilfredshed 

enerBLU 
e’Fiorino 

Lav Ringe.  
Når bilen kan køre 
oplevede familier 
at rækkevidden 
var for lav.  
Kun plads til 4 
personer 
Mangler A/C 
Mobil datalogning 
ikke i driftsat 
Indbygning af 
avanceret 
ladningsstyring 
opgivet pga. af 
ustabil drift. 

Uintelligent. 
Lader når stikket 
sættes i 
stikkontakten. 

1 familie 
ad 
gangen. 
(>10 
brugere) 

Erstatning for 
familiens normale 
bil under ophold i 
energi forsøgshus 

Meget ringe. 
Dårlig 

pålidelighed. 
Mange 

driftsstop. 
Lange 

driftsstop. 
Ingen 

varsling forud 
for stop. 
For kort 

rækkevidde. 

 
 

      


