OptiGRID
Optimalisatie van laadnetwerk voor elektrische
voertuigen via rasterplanning & GIS-systeem

MET OptiGRID: een optimale roll-out van laadpunten
Gebruikers van elektrische wagens en fietsen kunnen slechts comfortabel rijden indien zij kunnen rekenen op een vlot toegankelijk netwerk van laadpunten. De eerste jaren is het van belang dat dit netwerk via de juiste investeringen tot stand komt.
Steden en gemeenten kunnen hier een rol vervullen via eigen investering of via een stimulerende rol naar private partners. Samenwerking
tussen lokale overheden en beheerders van parkings heeft veel potentieel voor deze optimale roll-out.
Het planningsproces kan zeer efficiënt gerealiseerd worden door inzet van de 4iS’ OptiGRID-tool en -methode. 4iS stelt een roll-out-planning op, rekening houdend met de beleidsplannen, met de inschatting van de laadbehoefte en houdt hierbij rekening met de prognoses
van de marktontwikkeling.
De OptiGRID consultants leveren een geografische en financieel onderbouwde planning, rekening houdend met de mobiliteitssituatie en
doelstellingen van de lokale overheid.
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OptiGRID
Transitie naar elektrisch
De transitie naar andere energiebronnen dan petroleum komt wereldwijd op gang. De autoindustrie volgt deze ontwikkeling en brengt hybride en volledig elektrische wagens, scooters en
fietsen op de markt.
Elektrische voertuigen passen volledig in de stap naar inzet van hernieuwbare energie.
Een duurzame bedrijfsvloot is één van de sleutelelementen in MVO, maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Bovendien kan een goed onderbouwd beleid voor duurzaamheid ook bijdragen tot
financiële resultaten en kan ook het comfort- en prestatieniveau van de onderneming verhogen.
De lokale bestuurders kunnen een via stimulerend en ondersteunend beleid de introductie van
duurzame voertuigen en hernieuwbare energie bespoedigen. Zo dragen ze bij tot de 20-20-20
doelstellingen van Europa.
		

Aanpak en realisatie
Op basis van de unieke OptiGRID-methodiek en de krachtige GIS-planningstool levert de 4iS
adviseur in samenwerking met de lokale verantwoordelijken een roll-out-plan voor de laadinfrastructuur voor de stad. Planning kan volgens meerdere scenario’s en verwerkt het lokaal
mobiliteits- en parkeerbeleid in de prognose.
Optimalisatie van locatie in functie van afstanden en financiële constraints is standaard in het aanbod voorzien.
Dank zij de krachtige GIS OptiGRID software kunnen we korte doorlooptijden voor de OptiGRID
project garanderen.
De 4iS adviseurs zijn vertrouwd met mobiliteitsvraagstukken en hebben een visionaire blik op
duurzame oplossingen.
Met OptiGRID beschikt de lokale beleidsverantwoordelijke over een rationeel onderbouwd plan
voor introductie van elektrische mobiliteit in de stedelijke omgeving.

AdviesBureau 4iS
Via kwaliteitsvolle B2B-adviesdiensten ondersteunt 4iS bedrijven en overheden in de transitie naar
het gebruik van elektrische voertuigen.
De expertise van 4iS wordt gericht op de inzet van elektrische voertuigen in een duurzaam mobiliteitsnetwerk.

Bedrijven en beheerders van een groot wagenpark kunnen bij 4iS terecht voor advies en projectondersteuning bij de inschakeling van elektrische voertuigen in de vloot.
Naast het advies op vlak van ‘clean tech’ wordt, met de klanten gezocht naar de uitbouw
van innovatieve mobiliteitsdiensten. Op uw vraag maken we vrijblijvend een
prijsopgave.
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Voor overheden gaat het in de eerste plaats over de vraag hoe de nieuwe van mobiliteit
vorm kan krijgen. Elektrische voertuigen kunnen een belangrijke impuls geven aan een meer
efficiënt en duurzaam mobiliteitssysteem.

