
Q&A om opladning af elbiler 
 
Hvad koster det at oplade med By & Havns nye ladestandere? 
 

For kunder med parkeringsabonnement via parkeringsportalen PARKinCPH er prisen 2,5 kr. pr. 
kWh. For øvrige brugere er prisen 3,5 kr. pr. kWh.  
 
Rabatten aktiveres med en By & Havn voucher-kode. 

 
Din månedlig udgift til opladning afhænger af, hvor mange kilometer du kører om måneden. I 
perioder, hvor du ikke kører så meget, eksempelvis i forbindelse med ferie, betaler du mindre, og i 
perioder, hvor du kører meget, betaler du mere.  

 
Opladning tilbydes i løssalg uden nogen abonnementer og bindingsperioder. Din udgift til opladning 
afspejler således dit faktiske forbrug. 
 
Priseksempel ved opladning til 2,50 kr. per kWh: 
 

Kørte kilometer per år Månedlig udgift til opladning 

5.000 km 208,00 kr. 

10.000 km 417,00 kr. 

15.000 km 625,00 kr. 

20.000 km 833,00 kr. 

30.000 km 1.250,00 kr. 

 
Hvordan får jeg en By & Havn-voucher-kode til opladning? 
 

Du kan bestille en voucher-kode til opladning via By & Havns kundeservice på mail til 

parkering@byoghavn.dk eller via din profil på PARKinCPH. Vi forventer at sende information ud 
om brugen og bestilling af voucher-koder i løbet af uge 28.   
 
Voucher-koden er gyldig på alle By & Havns ladebokse, der drives af Spirii. 

 
Er ladeboksene offentligt tilgængelige? 
 

Ja. Alle, der ønsker at benytte ladeboksene, kan gratis hente app’en Spirii Go i App Store eller 
Google Play. Der er gratis at oprette en profil, og der er ingen binding eller abonnementsordninger. 
Opladning sker til en fast, attraktiv pris per kWh og afregning sker direkte på dit betalingskort efter 
endt opladning. 

 
App’en er også tilgængelig i Norge, Sverige og Tyskland.  
 

Kan jeg benytte min Spirii ladebrik/app på andre ladestandere? 
 

Du kan benytte din Spirii ladebrik/app på alle Spirii’s offentlige tilgængelige ladebokse. Antallet af 
ladebokse udbygges løbende. Prisen er typisk 3,0 kr./kWh, men kan variere. Se derfor altid 
information i app’en eller ved ladeboksen. 
 
Spirii oplyser, at der arbejdes på at gøre det muligt at benytte din Spirii ladebrik/app på bl.a. E.on og 
Clever ladestandere. Spirii forventer, at roamingløsningen er klar i 3. kvartal 2020.   
 

Kan jeg oplade på By & Havns ladebokse med et abonnement fra E.on eller Clever? 
 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for kunder med abonnement fra E.on eller Clever at 
benytte abonnementerne på andre ladestandere end dem E.on/Clever ejer, hvorfor disse 
abonnementer heller ikke kan benyttes på By & Havns nye ladestandere. Om dette bliver muligt på 
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sigt afhænger af, om branchen bliver enige om et åbent ladenetværk. Der vil ikke være noget til 
hindre for, at By & Havns nye ladestandere på sigt vil kunne benyttes af brugere med et 
kundeforhold med E.on/Clever, når/hvis branchen muliggør dette. 
 
Hvis man har et E.on eller Clever abonnement og ønsker at benytte By & Havns nye ladebokse, kan 
man altid gratis hente app’en Spirii Go i App Store eller Google Play. Det er gratis at oprette en 
profil, og der er ingen binding eller abonnementsordninger. Opladning sker til en fast, attraktiv pris 
per kWh, og afregning sker direkte på dit betalingskort efter endt opladning. 
 

Hvorfor er der ingen hurtig- eller lynladere? 
 

Vi har I vores arbejde med opladning af elbiler gjort os den erfaring, at behovet for hurtig- og 
lynladere er meget lille i et parkeringsanlæg, der primært betjener beboere og erhverv, hvor 
parkeringen ofte strækker sig over flere timer.  
 
Hurtig- og lynladning er endvidere begrænset til udvalgte typer og modeller af elbiler. 
 
Det er vores vurdering, at vi tilgodeser flest muligt ved at tilbyde AC opladning, og at 22 kW er 
tilstrækkeligt hurtigt i forhold til det parkeringsmønster, vi ser i øjeblikket. 
  

Hvordan vil By & Havn sikre, at der ladebokse nok? 
 

By & Havn har i arbejdet med udviklingen af en ny model for opladning af elbiler fået udarbejdet en 
prognose for den forventede udvikling i behovet for ladepunkter over de næste 10 år. Prognosen 
tager udgangspunkt i det enkelte parkeringsanlægs unikke karakteristika, som fx 
brugersammensætning, belægning, offentlige prognoser for udbredelsen af elbiler mv. 
 
Med denne prognose føler vi os godt klædt på i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af den 
løbende udvidelse af ladeinfrastrukturen.  
 
Vi har endvidere sikret os, at modellen for opladning nemt kan udbygges, så vi hurtigt kan koble 
yderligere ladestandere på. 

 
Hvorfor etablerer I ikke nye ladestandere i alle By & Havns parkeringsanlæg? 
 

I By & Havn har vi besluttet, at modellen for opladning af elbiler først rulles ud i mindre skala på 
udvalgte parkeringsanlæg. Dette giver os mulighed for at evaluere og foretage justeringer, såfremt 
dette bliver nødvendigt, inden den rulles ud på alle vores parkeringsanlæg.  
 
Det er vores forventning, at modellen i sine hovedtræk rulles ud på alle By & Havns 
parkeringsanlæg, hvor opladning skal være muligt, primo 2022. 
 
Vi er dog bekendt med, at der er flere parkeringshuse, hvor den eksisterende ladeinfrastruktur 
efterhånden ikke er tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen. Brugere af disse 
parkeringsanlæg skal naturligvis ikke vente til 2022 med at få adgang til flere ladestandere. Efter 
sommerferien går vi i gang med at se på hvilke andre parkeringsanlæg, der akut har brug for at få 
tilført flere ladestandere. 

 


