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Verdens forventede energibehov

Vedvarende energi ser ud til kun at 

fortrænge væksten i energibehovet

- Øget fokus på energieffektivitet

- DK foregangsland



Energieffektivitet i transportbranchen

Energitab ~ 30%

Lager-udfordring

Energitab ~ 80% 

Produktions-udfordring

Energitab ~ 80% 

Klima-udfordring



Kritisk infrastruktur

2½ måneds forbrug er altid på lager



Multifuel-stationer 

Kobling til nye teknologier



E-mobilitet en farbar vej

Personbilerne i første række



Hvem skal investere… først ?

• E-mobilitet

• PtX

• …

Offentlige tilskud

Store 

investeringer

Digitalisering



Bilsalgets udvikling - ny retning skaber nye behov

Nyregistreringer, Elbiler og Plug-in hybrider



Intelligent opladning via digitalisering og samarbejde

State Of Charge

- Afhængighed pga. ladetid

- Safe / Minimum / Preferred

- Grøn / Billig  

Big Battery / Local Battery



Erhverv – en case under udvikling

Fortsat udvikling af standarder og teknologier

• Mulighed for hurtigere opladning [ 1,5 MW ? ]

Mobilt Tankkort 

• kombinerer flydende brændstoffer og e-mobilitet

140 km / 150 KW

OK lynlader – 1 time



En fælles opgave

Kernefortælling

Danmark er en af verdens førende grønne nationer. Et grønt foregangsland. 
Men vi lykkes ikke som samfund, hvis nogle få går forrest og resten står af. 
Hvis den grønne omstilling bliver en skillelinje mellem os og dem. 

OK er født ud af den danske andelsbevægelse. Vi er ejet af vores kunder. 
Derfor er det en bærende værdi for os, at vi respekterer vores kunders frie 
valg og retten til at vælge den energiform, der passer dem. Vi tror ikke på 
tvang. Vi tror på en hjælpende hånd og god rådgivning.

Det gælder også, når vi taler om grøn omstilling.

Er vores kunder interesserede i en grøn løsning, står vi klar med et 
grønnere alternativ. Vi har både ladestandere og benzinstationer. Vi har 
både varmepumper og oliefyr. Vi har både grøn strøm og konventionel 
strøm. Og vi fortsætter med at investere i udvikling af vores grønne 
produkter.

Den grønne omstilling er kommet for at blive. Men den grønne omstilling 
slår fejl, hvis kunderne står af. Hos OK holder vi vores kunder i hånden og 
hjælper dem med at vælge et grønnere alternativ. Vi gør det i øjenhøjde, et 
skridt ad gangen, så vores kunder kan følge med og føler sig ordentligt 
behandlet. 



Tak fordi I lyttede med!

Michael Lamberth, OK amba


