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FN 17 bæredygtigheds mål
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Bæredygtigheds mål for Q8
• Ud af FN’s 17 bæredygtighedsmål har Q8 valgt at fokusere på disse tre
områder:
• Mindre ulighed
• Bæredygtige byer
• Lokalsamfund og Klimaindsats.

• Samtidig har vi udviklet tre nye langsigtede mål, som er koblet til de tre FN
mål:
• Vi vil være i Top 50 på Universums ”Most Attractive Employer” inden 2025
• Vi vil være i Top 50 på ”Sustainable Brand Index” inden 2025
• Vi vil reducere vores CO2e-udledning med 20 % inden 2030 pr. solgt m3 produkt
(basisår 2014/15).
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Nye Q8 Servicestationer på rasterpladserne Kalbygaard Skov Nord
og Syd bygget med bæredygtige elementer:
• Limtræsdragere i stedet for stål
• Solceller på taget
• Sedum på taget
• Indretning af legeplads på taget
• Varmegenvindingsanlæg
• Miljøstation til sortering af affald

Årligt forbrug af energi 2007
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Non-carbon produktion af elektricitet
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Højest rangerende lande når det kommer
til produktion af bæredygtige elektricitet
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Elektricitet produktion i Kina 2040

EIA Energy Information Administration 2016

Forventninger til transportsektorens udvikling
og forbrug af forskellige former for drivmidler
• 55% af forbruget kommer
kommercielle transportbehov
• Efterspørgslen på lastbiler og
busser stiger 45 procent 2014-40
• På Luftfart, Marine stiger
efterspørgslen med 65%
• Transport tæt på 60% af
kommerciel efterspørgsel gennem
2040

EIA Energy Information Administration 2016
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Forventet udviklingen i efterspørgsel fordelt
på lande
• Transportsektoren er drevet af
økonomisk vækst og handel
• Alle områder er stigende på
transport OECD32 op 2% 20142040
• Asien tegner sig for 50 procent af
vækst på transport området
• I 2040 er 40% af efterspørgslen i
transportsektoren i Asien

• Nordamerika og Afrika står samlet
for 25 procent af den globale
efterspørgselsvækst
EIA Energy Information Administration 2016
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Forventninger til transportsektorens forbrug
af forskellige drivmidler
• Tæt på 95% af de nuværende
transportbehov er opfyldt af olie
• Efterspørgslen på benzin flader ud, da
køretøjets brændstoføkonomi
forbedres hurtigt
• Efterspørgslen efter diesel vokser
45% 2014-2040 som truck og marine
behov udvides

• Jetbrændsel efterspørger at stige
med 55%, da flyrejserne fortsat stiger
globalt
• Naturgas vokser som et
transportbrændstof, primært til
kommercielle flåder
EIA Energy Information Administration 2016
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Udviklingen fordelt mellem tunge køretøjer og biler
• Den globale energibehov for transport
stiger med ca. 30 procent 2014-2040
• Kommerciel transport (lastvogne, fly,
jernbane, skibe) udgør ca. 55 procent,
da den økonomiske produktion
fordobles
• I 2040 tegner den kommercielle
transport 2/3 dele af den globale
transportefterspørgsel
• For biler er denne efterspørgsel
stagnerende brændstoføkonomiske
gevinster udlignes af den større flåde
EIA Energy Information Administration 2016
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Et bud på udviklingen inden for typer af biler.
• Hybridbiler bliver mere almindelige i
2040
• I 2040 ville en af hver fire biler
verdener veje vil være en hybrid
• Plug-in elektriske biler ser beskedne
gevinster, omkostninger og
funktionalitet forbliver barriere
• Naturgas forbliver udfordret som
brændstof for de fleste personbiler

EIA Energy Information Administration 2016
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Brændstof forbrug og effektivitet
• Biler og varevogne bliver mere
brændstofeffektive frem til 2040
• Gennemsnitlig brændstof økonomi
vil fra 25 mpg til omkring 45 mpg
(miles per gallon) fra 10 til 20 km

• Det gennemsnitlige
brændstofforbrug vil falde med
halvdelen til ca. 5 liter / 100 km
• Brændstoføkonomien på vej
varierer betydeligt efter region
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Faktorerne der spiller ind på hvilke typer af
biler der kommer til at køre på vejene
Motivation for at benytte elbiler

http://www.ionity.eu/ionity-en.html
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Elbiler bliver billigere end biler med forbrændings motor
før 2025

Vigtigste faktor en at nedbringe batteri prisen
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IONITY et bud på nye super ladere udviklet i
samarbejde med OEM’er
• IONITY er joint venture af BMW Group,
Daimler AG, Ford Motor Company og
Volkswagen Group med Audi og Porsche.

20 Q8/IONITY
ladestationer i Belgien.
5 ladere i Danmark
25 ladestationer i Sverige

• Mål er et netværk af pålidelige og kraftige
ladestationer langs store ruter i hele
Europa.
• Giver hurtige opladningstider på grund af
deres kapacitet på op til 350 kW.
• I 2020 vil vi i begyndelsen implementere
og drive omkring 400 hurtige
ladestationer i 24 europæiske lande.
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Automotive Market Development (PC)
New market structure is starting to evolve

On-demand platforms:
Grow rapidly; offer adhoc mobility as a service

OEMs: In strong position
towards end users and
suppliers
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Source BCG 2018
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Automotive Market Development (PC)
Further shifts in market structure expected—with fight for customer
interface and stronger suppliers
Byer:
• Fremstår som nye relevante aktører
med stor indflydelse på fremtidig
mobilitet i byerne
Digitale integratorer:
• Tech giganter integrerer integreret
tjenester-og indfanger
kundegrænsefladen
On-demand platforme:
• Broker autonome on demand rides
OEM'er:
• Kan forvente stærkere leverandører
og risikerer at miste
kundegrænsefladen
leverandører:
• Elektronik og software bliver
afgørende - nyankomne i stærke
stillinger
https://www.nvidia.com/en-us/self-driving-cars/drive-platform/
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Selvkørende- og delebilers indflydelse
• Selvkørende biler
• Parathed og kommerciel
implementering af selvkørende
bybiler (L4+) er forventet i 2025
• Lovgivningsmæssige godkendelse er
allerede på agendaen i mange lande
og går i positiv retning
• Pris fald på komponenter til AV biler
forventes at falde drastisk når
bilerne kommer i produktion
• Kundeaccept og stigende villighed
til at bruge selvkørende biler ses
særlig blandt de yngre generationer
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• Shared mobility
- Urbanisering. 66% af befolkningen
vil leve i byerne i 2050 mod 54% i
2015
- Rollen for den private bil
reduceres den yngre generation
foretrækker at låne istedet ofr at
eje
- Stigning i deleøkonomi bliver mere
almindeligt
- Statusquo er ikke bæredygtigt.
stigende rejsetid er en belastning

Source BCG 2018
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Niveauer for selvkørende biler
Udvikling af selvkørende biler
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Source Kline 2018
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Bilbranchen i forandring
Faktorer der påvirker udviklingen
• Nær fremtid 2025
• EV forbliver et niche marked
• Delebiler vil have marginal indflydelse
• Selvkørende teknologier skal nå niveau 5 der er fortsat stor usikkerhed p.ga. Af den fatale Über ulykke

• Langt sigt efter 2030
• BEV vil tage markedsandele fra Hybrid og Plug in Hybrid biler

• Samarbejdet mellem interessenterne i autobranchen udvikler sig og bliver mere og mere
vigtigt i B2B segmentet
• Ændringerne vil være drevet af politisk dagsorden, tværgående aftaler mellem landene i EU
• Nye forretningsmodeller vil komme i spil B-B-C, B-C og C-C
• Hastigheden hvormed de implementeres vil i nogen grad være påvirket at menneskelig
forandringsvilje og graden af politisk pres
• Jobs inden for reservedele og parts til konventionelle biler overgår til low carbon biler, IT og
lade infrastruktur
• Infrastruktur til tankning af nye drivmidler er afgørende
• Større konkurrence kraft fra alternativ drevne biler er nødvendigt for at få sat gang i
udviklingen
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Thank you for your attention.

