
Shell genoptager oprensning i Brøndby 
13/02/2015 

I marts genoptager Shell oprensningsarbejdet på servicestationen Roskildevej 453. 

Oprensningen medfører, at stationen lukker i perioden marts til juni. 

Sidste efterår indledte Shell efter aftale med Brøndby Kommune oprensningen af den forurening, der har 

været holdt isoleret på grunden under Shells servicestation på Roskildevej 453. Efter en kortere vinterpause 

går Shell nu i gang med sidste fase af oprensningen. Det betyder, at servicestationen lukker midlertidigt, 

mens forureningen i jorden under benzinstanderne foran butikken bliver fjernet. 

”Vi gennemførte med succes første halvleg af oprensningen sidste efterår, så nu tager vi fat på den sidste 

del af arbejdet. Her fokuserer vi indsatsen på den tilbageværende forurening umiddelbart under området, 

hvor vores kunder tanker benzin og diesel. Derfor er vi desværre nødt til at lukke servicestationen helt, 

mens arbejdet står på,” siger Per Øster, miljøchef i Dansk Shell. 

Shell forventer, at oprensningen vil vare fra starten af marts til starten af juni 2015. I stedet henvises 

bilister til Shells nabostationer på Roskildevej 18B i Albertslund, Park Allé 238-240 i Brøndby og Shell 7-

Eleven på Roskildevej 360 i Rødovre. 

Hjælper naturen på vej 

Oprensningen af Shells servicestation sker med en ny biologisk miljøteknik, hvor en væske med aktivt kul, 

næringsstoffer og mikroorganismer sprøjtes ned i jorden for populært sagt at ’æde’ benzinen. I den 

forbindelse vil Ejlskov A/S, der står for oprensningen, lave en lang række huller i jorden, som væsken 

sprøjtes ned igennem.  

Processen med at lave hullerne kan medføre begrænset støj. Derfor foregår arbejdet kun på hverdage 

mellem kl. 7-20. De nærmeste naboer er informeret om projektet. 

Siden forureningen blev opdaget, har den været holdt isoleret til grunden under servicestationen. I hele 

perioden er grundvand og jord blevet kontrolleret tæt af Brøndby Kommune og Shell. Der har ikke været 

risiko for, at forureningen skulle sprede sig til nabogrunde eller til drikkevand. 

Tidslinje frem til i dag 

2003: Shell konstaterer udsivning af benzin fra rørføring mellem tank og en benzinstander. Det samlede 

spild estimeres til 12-15 m3. Spildet er sket langsomt over ca. 12 måneder. Undersøgelser til fastlæggelse 

af forureningens omfang bliver indledt og projektering af oprensningen iværksættes. 

2004: Der etableres oprensning med et vacuumanlæg (SVE) og en pumpeboring til forurenet grundvand 

(ikke drikkevand).  

2004-2014: Forureningen overvåges nøje af Shell og Brøndby Kommune via et stort antal boringer. 

Forureningen er isoleret til grunden under servicestationen og påvirker hverken nabogrunde eller 

drikkevand. 

2012: Shell revurderer sammen med sine rådgivere og Brøndby Kommune effekten af SVE og pumpeboring. 

Systemet holder forureningen i skak, men der oprenses ikke nok forurening. 

2012: Med Brøndby Kommunes godkendelse tester Shell en miljøteknik med mikrobiologisk væske (BOS 

200) til at holde forureningen i skak og oprense den over maksimalt fem år. 

2012-14: Resultaterne af testen viser, at teknologien med BOS 200 opfylder Brøndby Kommunes krav til 

oprensning af forureningen. 

2014: Oprensning med BOS 200 påbegyndes og første del afsluttes i starten af december. 

2015: Fra marts til starten af juni fortsætter oprensningen med BOS 200 i området under tankanlægget, 

hvorfor stationen bliver lukket i perioden. 



Mere information, kontakt venligst 

Jesper Brieghel, Dansk Shell, 4161 2480, jesper-tau.brieghel@shell.com 

OM SHELL 

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i 

Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et 

af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til 

flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie. 

Der er 306 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 63 Shell/7-Eleven, 111 selskabsejede, 70 ubemandede 

Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 

14 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 

99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel. 

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. 

olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende 

naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og 

gas. Læs mere på www.shell.com. 

 

 

Shell inviterer til LEGOLAND ® 
24/02/2015 

I hele marts giver en optankning eller bilvask hos Shell en børnebillet til LEGOLAND® og et lod i 

Shells store forårskonkurrence med flotte præmier. 

Tank, vask og vind. Med det korte budskab byder Shell foråret velkommen med en storstilet kampagne. Fra 

2. til 29. marts har bilister, som tanker eller vasker bilen på en af Shells 226 bemandede servicestationer 

nemlig chancen for at vinde flotte ugepræmier fra LEGOLAND®. 

For ud over, at en bilvask eller optankning af brændstof hos Shell automatisk udløser en børnebillet til 

forlystelsesparken i Billund, så giver hver billet også et lod i konkurrencen, som hver uge i 

kampagneperioden udløser store LEGOLAND® præmier. 

”I årets første store kampagne kører vi videre med det succesrige samarbejde med LEGOLAND®. Vi ønsker 

naturligvis at trække masser af kunder i butikken. Men vi ved også af erfaring, at rigtig mange børnefamilier 

er vilde med LEGOLAND®. På den måde slår vi nu to fluer med et smæk: Vi glæder børn og barnlige sjæle, 

mens danskernes vognpark får fornøjelsen af vores kvalitetsbrændstof og moderne vaskeprogram,” siger 

Per Ollikainen, produktchef i Dansk Shell. 

Et hav af præmier 

Shell forårskampagne er udviklet i tæt samarbejde med LEGOLAND®. Kampagnen kører på alle Shells 226 

bemandede servicestationer, herunder Shell 7-Eleven. Her vil kunder, der køber bilvask eller tanker 

brændstof få udleveret en børnebillet til LEGOLAND®. Hver børnebillet giver adgang til LEGOLAND® for et 

barn sammen med en fuldt betalende voksen, og er samtidig også et konkurrencelod til en ugentlig 

lodtrækning om store præmier.  

Hver uge trækker Shell lod om flotte LEGOLAND præmier: Miniferier i LEGOLAND® for familien inkl. hotel, 

morgenmad og to dages entre, sæsonpas til LEGOLAND® for en familie på fire samt 50 familiebilletter 

bestående af 4 x entré til LEGOLAND® for børn og voksne. 

Trækningerne sker 10., 17., 24. og 31 marts. Vinderne får direkte besked. I alt udlodder Shell præmier for 

over 323.000 kr. 

Yderligere information 

mailto:jesper-tau.brieghel@shell.com


Kontakt venligst, Per Ollikainen, produktchef, T: 2220 5307, E: per.ollikainen@shell.com 

OM SHELL 

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i 

Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et 

af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til 

flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie. 

Der er 306 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 63 Shell/7-Eleven, 111 selskabsejede, 70 ubemandede 

Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 

14 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 

99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel. 

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. 

olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende 

naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og 

gas. Læs mere på www.shell.com. 

 

 
Danske ingeniørstuderende på rekordjagt 
10/03/2015 

Til maj samles over 3.000 studerende igen til Shell Eco-marathon. Traditionen tro er de danske 

deltagere klar til intens rekordjagt ud i økokørsel. 

Den 21-24. maj lægger Rotterdam asfalt til, når selvbyggede brint-, el-, solcelle- og ætanolbiler dyster om 

at køre længst muligt på mindst muligt energi. Det sker, når en af verdens største konkurrencer for 

fremtidens ingeniører, Shell Eco-marathon, på 30. år bliver afholdt i Europa. Igen i år er det med stærke 

danske bud på nye verdensrekorder i at køre ekstremt langt på literen. 

Fra Danmark deltager DTU igen i år i klassen for små bybiler med forbrændingsmotor. Her satser holdet fra 

det tekniske universitet i Lyngby på at runde 700 km/l i bil med en - dog voldsomt forbedret -

plæneklippermotor. Også Aalborg Universitet vil være på plads i Rotterdam. Her stiller holdet op med en 

stærkt optimeret udgave af deres 3D-printede, brintdrevne bybil, som omregnet kørte 575 km på en liter 

benzin i 2014-udgaven af løbet. 

”Årets udgave af Shell Eco-marathon ser ud til at blive lige så spændende som altid. Igen i år har vi stærke 

danske bud på vinderbiler fra to danske universiteter. Her knokler de kommende tekniske ingeniører netop 

nu på at optimere alt fra motorer til aerodynamiske designs og forbrændingssystemer. I mere end et årti 

har de danske deltagere bevist, at de er blandt den absolutte elite i Europa, når det kommer til innovation, 

teamarbejde og evnen til at levere under ekstremt pres,” siger Regitze Reeh, kommunikationsdirektør i 

Dansk Shell. 

Shell Eco-marathon har i 30 år stillet studerende fra universiteter og tekniske skoler i hele Europa over for 

en kompleks udfordring: Byg en energieffektiv bil, kom til Shell Eco-marathon og kør så langt som muligt på 

det, der svarer til energimængden i en liter benzin. 

For fjerde år er Rotterdams gader scene for en opvisning udi energieffektivitet, innovativ ingeniørkunst og 

fremtidens bilteknologi. I alt konkurrerer 230 hold fra Europa og Afrika i to kategorier: Den futuristiske 

Prototype-kategori for raketlignende køretøjer og kategorien for små bybiler, kaldet UrbanConcept. 

Om Shell Eco-marathon 

http://www.shell.com/


Ved Shell Eco-marathon i Europa dyster fremtidens ingeniører og forskere i alderen 16-25 år. Hvert hold 

stiller med deres egenudviklede benzin-, diesel-, brint-, el-, solcelle-, gas- eller ætanol-bil. Opgaven er at 

køre længst muligt på det, som svarer til 1 kWh eller en liter benzin. 

De bedste protype brintbiler klarer omregnet over 9.500 km/liter, mens DTU har rekorden blandt 

forbrændingsmotorer med 612,29 km/liter. I 2015 kan deltagerne vælge en ny type brændstof, CNG. CNG 

eller komprimeret naturgas er et ’low-carbon’ brændstof, der kan bruges som alternativ til benzin og diesel. 

Se mere på: www.shell.com/semeurope 

Følg Shell Eco-marathon på Facebook el. Twitter 

Abonnér på nyheder fra Shell på www.mynewsdesk.com/dk/shell 

Yderligere information 

Regitze Reeh, 

Kommunikationsdirektør i Shell, 

Mobil 2220 6013, 

e-mail regitze.reeh@shell.com 

OM SHELL 

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i 

Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et 

af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til 

flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie. 

Der er 306 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 63 Shell/7-Eleven, 111 selskabsejede, 70 ubemandede 

Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 

14 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 

99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel. 

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. 

olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende 

naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og 

gas. Læs mere på www.shell.com. 

 

 
Birgit, Nikolaj og Cathrine vandt miniferie til 
LEGOLAND® 
12/03/2015 

Fra 2. marts har bilister kunnet vinde LEGOLAND® præmier hos Shell. De første miniferier gik til 

Birgit Hansen, Nikolaj Fabricius og Cathrine Fuhr Gellner. 

Frem til 29. marts er der lidt ekstra fornøjelse ved at tanke og vaske bilen hos Shell. I den periode udløser 

hver bilvask eller optankning af brændstof hos Shell automatisk en børnebillet til LEGOLAND®. Og en gang 

om ugen i kampagneperioden udtrækkes vindere af store LEGOLAND® præmier. 

Den 10. marts blev de første tre vindere af en miniferie i LEGOLAND® for familien inkl. hotel, morgenmad 

og to dages entre. Vinderne blev: Birgit Hansen, Kastrup; Nikolaj Fabricius, Odense SV og Cathrine Fuhr 

Gellner, Kastrup. 

http://www.shell.com/semeurope
http://www.shell.dk/disclaimer-dnk.html/aHR0cDovL3d3dy5teW5ld3NkZXNrLmNvbS9kay9zaGVsbA==
mailto:regitze.reeh@shell.com
http://www.shell.com/


Shell har desuden trukket ugevindere af et sæsonpas til LEGOLAND® for en familie på fire. Her løb Stine 

Therchilsen, Randers SV, med den fine præmie. 

Endelig er følgende 50 ugevindere af 4 x entré til LEGOLAND® for børn og voksne blevet udtrukket: 

Michael Højbjerg, Videbæk; Danny Grabow, Ans By; Ivan Petersen, Svindinge; Ib Højsgaard, Nyborg; Poul 

Christensen, Hvalsø; Tomas Gudauskas, Aalborg; Helle Bojsen; Allan Jensen, Årre; Dorthe Sørensen, 

Stenstrup; Thomas Larsen, Kastrup; Anni Kruse, Ans By; Kris Larsen, Varde; Tina Bolhøj, Holmegaard; 

Lillian Bidstrup, Brøndby Strand; Heidi Stage, København V; Allan Fischer, Dragør; Signe Lykkegaard, 

Rødvig; Morten Enevoldsen, Lystrup; Ole Bertin, Galten; Stewe Bossen, Dragør; Bent Kjærside, Ringkøbing; 

Jack Hauge, Broby; Stine Harsbo, Kolding.  

Kirsten Petersen, John Pilegaard, Faaborg; Magnus Rytter; Lars Rasmussen, Roskilde; Mikael Marstal, 

Kolding; Tobias Jensen, Ålborg Øst; Anette Mller, Viborg; Allan Jensen, Randers SØ; Rene Jensen, Vildbjerg; 

Morten Andersen; Bodil Simmelkjær, Herning; Regin Jensen, Hvidovre; Cetin Sevki, Tilst; Peter 

Christiansen, Havndal; Berit Brandli; Jakob Hvam Jensen; Ole Kaa; Kurt Mortensen, Ebeltoft; Mogens 

Jørgensen, Varde; Rana Mohammad, Odense M; Jan Månsson; Vera Petersen, Sønderborg; AnneMette Aaby 

Aaes, Brabrand; Mads Hansen; Peter Outzen, Thisted; Michael Sloth og Pernille Bothmann. 

Om kampagnen 

Shell forårskampagne kører på alle Shells 226 bemandede servicestationer, herunder Shell 7-Eleven, og 

giver alle, der køber bilvask eller tanker brændstof en børnebillet til LEGOLAND®. Hver børnebillet giver 

adgang til LEGOLAND® for et barn sammen med en fuldt betalende voksen. Billetten er samtidig et 

konkurrencelod til den ugentlige lodtrækning om store præmier. Trækningerne sker 10., 17., 24. og 31. 

marts. Vinderne får direkte besked. I alt udlodder Shell præmier for over 323.000 kr. 

Yderligere information 

Kontakt venligst 

Per Ollikainen, produktchef, 

T: 2220 5307, 

E: per.ollikainen@shell.com 

 

 
Shell underskriver aftale om salg 
18/03/2015 

Canadiske Alimentation Couche-Tard Inc. køber Shells tankstationer i Danmark. 

Shell har i dag underskrevet en aftale med canadiske Alimentation Couche-Tard Inc. om salget af sine 

tankstationer i Danmark samt aktiviteter vedrørende salg af brændstoffer til industri, erhvervskunder og fly. 

Forretningsaktiviteterne vil overgå til Statoil Fuel and Retail A/S, som er et 100 procent ejet datterselskab af 

Couche-Tard. Salget omfatter en aftale om både at videreføre Shell-brandet og euro-Shell kortet på det 

danske marked.  

”Efter et år med usikkerhed om fremtiden er vi glade for at kunne fortælle både medarbejdere og omverden 

om salgsaftalen. Couche-Tard er en ambitiøs og dygtig virksomhed, der er velkendt i Shell i og med, at de i 

forvejen driver over 1000 Shell-brandede servicestationer i Nordamerika,” siger Regitze Reeh, 

kommunikationsdirektør i A/S Dansk Shell. 

Shell arbejder fortsat målrettet på at finde en køber til raffinaderiet i Fredericia og kan nu fokusere på den 

del af planen om at sælge alle sine aktiviteter i Danmark. Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen er 

ikke berørt af aftalen. 

mailto:per.ollikainen@shell.com


Ønsket om frasalg er del af Shells overordnede strategi om at koncentrere sine aktiviteter inden for 

servicestationer, produktion og salg af brændstof på markeder med større vækstrater end Danmark. Shell 

har således inden for de seneste år gennemført salg i bl.a. Sverige, Finland, Grækenland, Australien. For 

snart et år siden blev aktiviteterne i Italien solgt, og for nyligt offentliggjorde Shell en aftale om salg af sine 

norske aktiviteter til det finske selskab ST1.  

”Shells globale forretningsmodel passer langt bedre til store markeder med høje vækstrater i f.eks Asien end 

til et marked som det danske”, siger Regitze Reeh. 

Salget er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse men forventes gennemført i 2015. 

Der er 315 tankstationer under Shells paraply i Danmark: 193 selskabsejede stationer, 60 servicestationer, 

der drives af forhandlere og 62, hvor 7/Eleven driver butikkerne og Shell står for brændstofsalget.  

Yderligere information 

Regitze Reeh, kommunikationsdirektør i Shell, mobil 2220 6013, e-mail regitze.reeh@shell.com 

 

 
Jesper, Ole og Christina vandt miniferie til 
LEGOLAND® 
20/03/2015 

Fra 2. marts har bilister kunnet vinde LEGOLAND® præmier hos Shell. Vinderne i 2. uge blev 

Jesper Gaihede, Ole Hansen og Christina Pladsbjerg. 

Frem til 29. marts er der lidt ekstra fornøjelse ved at tanke og vaske bilen hos Shell. I den periode udløser 

hver bilvask eller optankning af brændstof hos Shell automatisk en børnebillet til LEGOLAND®. Og en gang 

om ugen i kampagneperioden udtrækkes vindere af store LEGOLAND®præmier. 

Den 17. marts blev endnu tre vindere af en miniferie i LEGOLAND® for familien inkl. hotel, morgenmad og to 

dages entre udtrukket. Vinderne blev: Jesper Gaihede, Køge; Ole Hansen, Glumsø og Christina Pladsbjerg 

fra Gjern. 

Shell har desuden trukket ugevindere af et sæsonpas til LEGOLAND® for en familie på fire. Her løb Anders 

Madsen fra Århus V med den fine præmie. 

Endelig er følgende 50 ugevindere af 4 x entré til LEGOLAND® for børn og voksne blevet udtrukket: 

Gert Jensen, Ribe; Frank Petersen, Trustrup; Marinus Hansen, Jelling; Trine Ringgaard, Thisted; Carina 

Hansen, Esbjerg; Martin Söndergaard, Toftlund; John Krarup, Sunds; Liss Dietz, Karrebæksminde; Jude 

Ngoran, Odense Nø; Christian Baltzer, Fredensborg; Sophie Grand, Århus C; Jacob Kjerulff, Spjald; Jan 

Kristensen, Næstved; Annecatrine Svarre, Rødekro; Elsebeth Meilby Petersen, Egernsund; Monica Larsson, 

Dianalund; SvendAage Andersen, Odense N; Maria Hõrlyck, Rødding; Jytte Birthe Jensen, Værløse; 

Annemarie Damgaard, Herning; Anne Petersen, Glumsø; Martin Skovlund, Randers SV; Maria Neessen, 

Vejle; Jytte Nielsen, Slagelse; Knud Christensen, Næstved. 

Poul Honor Ç; Helle Kjelsmark, Vig; Louise Fennet, Greve; Signar Hammer, Store Heddinge; Susanne 

Harper, Vanløse; Pia Thomsen Hõiberg, Hørsholm: Diana Jensen, Horsens; Michael Petersen, Solrød Strand; 

Anel Radaslic, Slagelse; Ann Nielsen, Lejre; Per Larsen, Pandrup; John Christiansen, Kirke Såby; Walther 

Jensen, Hvidovre; Helge Lindegaard, Vordingborg; Vanessa Branco, Århus; Maria Jîhnk, Viborg; Kurt 

Badsberg, Vodskov; Kim Egelund, Skibby; Jens Birkelund Vernegaard, Oksbøl; Peter Bergman, Glamsbjerg; 

Henning Pedersen, Holstebro; Jõrgen Gravesen Nykøbing SJ; Henning Mortensen, Kokkedal; Erik Nielsen, 

Ishøj, og Christina Bundesen fra Løgstør. 

mailto:regitze.reeh@shell.com


Om kampagnen 

Shell forårskampagne kører på alle Shells 226 bemandede servicestationer, herunder Shell 7-Eleven, og 

giver alle, der køber bilvask eller tanker brændstof en børnebillet til LEGOLAND®. Hver børnebillet giver 

adgang til LEGOLAND® for et barn sammen med en fuldt betalende voksen. Billetten er samtidig et 

konkurrencelod til den ugentlige lodtrækning om store præmier. Trækningerne sker 10., 17., 24. og 31. 

marts. Vinderne får direkte besked. I alt udlodder Shell præmier for over 323.000 kr. 

Yderligere information 

Kontakt venligst, 

 Per Ollikainen, 

Produktchef, 

T: 2220 5307, 

E: per.ollikainen@shell.com 

 

 

Tag med Shell til F1 i Monaco 
26/03/2015 

I april venter raceroplevelser hos Shell. Tank Shell V-Power og kom til Formel 1 eller Classic Race 

Aarhus og køb Shell V-Power til lav pris hver tirsdag. 

Danmarks heldigste bilist kan se frem til en raceroplevelse ud over det sædvanlige, når Shell skyder årets 

store V-Power kampagne i gang. For fra 30. marts til 28. april kan alle, der tanker Shell V-Power, deltage i 

en stor konkurrence om et hav af racing-billetter.  

Førstepræmien sikrer en heldig billist med ledsager en uforglemmelig oplevelse, når det ikoniske Formel 1 

Grand Prix løber af stablen i Monaco. Men der venter også tempofyldte oplevelser for 150 bilister, når 

vinderne trækkes den 4. maj. Her vil de mange vindere nemlig glæde sig over to dagsbilletter til Classic 

Race Aarhus, hvor bl.a. HKH Prins Joachim forventes at stille til start for Cortina Racing i sin Lotus Cortina 

sammen med teamets øvrige kører Oscar Davidsen og Martin Berner. 

”Shell V-Power er et brændstof, der har dybe rødder i Shells mangeårige, tætte samarbejde med Ferrari. Så 

hvad er mere oplagt end at give kunderne chancen for at komme helt tæt på brændt gummi, brølet fra de 

mange hestekræfter og spændingen ved et racerløb? Og så endda et af de mest legendariske racerløb af 

alle, Formel 1 Grand Prix i Monaco”, siger Per Ollikainen, produktchef i Dansk Shell. 

Højoktan-tirsdage 

Er udsigten til en Formel 1 tur til Monaco ikke nok til at lokke bilister til pumperne, tilbyder Shell på alle 

tirsdage i perioden en prøvetur på Shell V-Power uden merpris – altså Shells bedste benzin til prisen for 

almindelig Shell FuelSave Blyfri 95. 

”I essensen er Shell V-Power et stærkt eksempel på, at benzin ikke bare er benzin. Det vil vi gerne give 

bilisterne chancen for at opleve. Derfor vil vores servicestationer alle tirsdage i april tilbyde, at du kan 

opgradere til Shell V-Power uden merpris i forhold til Shell FuelSave 95. Derudover vil vi kredse lidt ekstra 

for kunderne på disse dage”, forklarer Per Ollikainen. 

 

Bag om konkurrencen 
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Konkurrencen fungerer ved, at bilisterne efter optankning med Shell V-Power får udleveret en 

konkurrencekupon med en unik kode inde i butikken. Tilmelding til konkurrencen sker med koden og ved at 

følge vejledningen på kuponen. 

Hver optankning med Shell V-Power udløser en chance for at vinde. Førstepræmien er en tur til Monacos 

Grand Prix fra 22. til 25. maj for to personer. Turen inkluderer tre overnatninger på hotel i Nice med 

morgenmad, fly fra København til Nice, transfer til og fra hotel, transport til og fra banen samt 

tribunepladser. Præmien har en værdi af 22.898 kr. 

Derudover udloddes 150 x 2 dagsbilletter til Classic Race Aarhus, når løbet afholdes den 23. og 24. maj. 

Hver billet har en værdi af op til 325 kr. Vinderne bliver udtrukket den 4. maj og får personligt besked. 

Kampagnen og konkurrencen foregår på alle Shells 224 bemandede servicestationer, der skilter med det.  

Yderligere information 

Kontakt venligst, Per Ollikainen, produktchef, T: 2220 5307, E: per.ollikainen@shell.com 

OM SHELL 

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i 

Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et 

af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til 

flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie. 

Der er 306 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 63 Shell/7-Eleven, 111 selskabsejede, 70 ubemandede 

Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 

14 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 

99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel. 

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. 

olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende 

naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og 

gas. Læs mere på www.shell.com. 

 

 
Henny, Dennis og Natasja vandt miniferie til 
LEGOLAND 
27/03/2015 

Fra 2. marts har bilister kunnet vinde LEGOLAND® præmier hos Shell. Vinderne i 3. uge blev 

Henny Vigen Ryberg, Dennis Holm Jensen og Natasja Kjærhus. 

Frem til 29. marts er der lidt ekstra fornøjelse ved at tanke og vaske bilen hos Shell. I den periode udløser 

hver bilvask eller optankning af brændstof hos Shell automatisk en børnebillet til LEGOLAND®. Og en gang 

om ugen i kampagneperioden udtrækkes vindere af store LEGOLAND®præmier. 

Den 24. marts blev de tre vindere af en miniferie i LEGOLAND® for familien inkl. hotel, morgenmad og to 

dages entre udtrukket. Vinderne blev: Henny Vigen Ryberg, Stoholm, Dennis Holm Jensen, Egtved og 

Natasja Kjærhus fra Kolding. 

Shell har desuden trukket ugevindere af et sæsonpas til LEGOLAND® for en familie på fire. Her løb Claus 

Fürst fra Aabenraa med den fine præmie. 

Endelig er følgende 50 ugevindere af 4 x entré til LEGOLAND® for børn og voksne blevet udtrukket: 
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Jesper Fonnesbo, Brønshøj, Søren Pold, Fredericia, Martin Hansen, Jan Hansen, Vojens, Daniella Hoffmann, 

Dirre Freese, Magda Friis, Hejnsvig, Tanya Madsen, Gilleleje, Anna-Louise Palle, Esbjerg V, Lene Sarup, 

Rudkøbing, Maria Holmegaard, Horsens, Bjarke Poulsen, Mikael Engsig. Valby, Heidi Havmøller, Ryomgård, 

Terje Mejborn, Vanløse, Dorte Pedersen, Vejen, Kenneth Svinth, Aarhus C, Lene Svendsen, Bramming, 

Maria Dalgaard Vilholm, Hillerød, Vivi Lodahl, Thisted, Jette Ljungberg, Faaborg, Jane Nielsen, Egzon Cerimi. 

Oddur Gudjonsson, Virum, Sine Kongsgaard, Viborg, Sanne Knudsen, Gitte Skeldrup, Aarhus V, Michael 

Sloth, Frederiksberg C, Søren Brøndum, Vodskov, Lasse Kenny, Kjellerup, Umit Taskiran, Ikast, Dorthe 

Schlütter Hansen, Holdbæk, Gitte Poulsen, Haderslev, kim Pedersen, Rødekro, Michael Wassermann, 

Karrebæksminde, Lene Bindesbøl, Juelsminde, Rikke Bülow, Randers SV, Louise Holm, Stefan Andersen, 

Stoholm Jylland, Diana Vangsgaard, København N, Lissy Johansen, Randers NV, Henrik Qvist, Løgstør, 

Danni Rotcher, Haderslev, Maibrit Jakobsen, Herning, Lasse Nielsen, Odder, Jeppe Christensen, Frede 

Schmidt, Sønderborg. 

Om kampagnen 

Shell forårskampagne kører på alle Shells 226 bemandede servicestationer, herunder Shell 7-Eleven, og 

giver alle, der køber bilvask eller tanker brændstof en børnebillet til LEGOLAND®. Hver børnebillet giver 

adgang til LEGOLAND® for et barn sammen med en fuldt betalende voksen. Billetten er samtidig et 

konkurrencelod til den ugentlige lodtrækning om store præmier. Trækningerne sker 10., 17., 24. og 31. 

marts. Vinderne får direkte besked. I alt udlodder Shell præmier for over 323.000 kr. 

Yderligere information 

Kontakt venligst, Per Ollikainen, produktchef, T: 2220 5307, E: per.ollikainen@shell.com 

 

 

Martin, Carsten og Jan vandt miniferie til 
LEGOLAND® 
01/04/2015 

Fra 2. marts har bilister kunnet vinde LEGOLAND® præmier hos Shell. De sidste vindere blev 

Martin Gammeltoft, Carsten Sønderby og Jan Reinberg. 

Den seneste måneds tid har der været lidt ekstra fornøjelse ved at tanke og vaske bilen hos Shell. I den 

periode har hver bilvask eller optankning af brændstof hos Shell automatisk udløst en børnebillet til 

LEGOLAND®. Og en gang om ugen i kampagneperioden er heldige vindere af store LEGOLAND® præmier 

blevet udtrukket. 

Den 31. marts blev de sidste tre vindere af en miniferie i LEGOLAND® for familien inkl. hotel, morgenmad og 

to dages entre udtrukket. Vinderne blev: Martin Gammeltoft, Bagsværd,  Carsten Sønderby, Vejen, og Jan 

Reinberg fra Odense C. 

Shell trak desuden den sidste ugevinder af et sæsonpas til LEGOLAND® for en familie på fire. Her løb Henrik 

Weyhe, Roskilde, med den fine præmie. 

Endelig blev følgende 50 ugevindere af 4 x entré til LEGOLAND® for børn og voksne udtrukket: 

Simon Nadhazi, Aarhus V, Michael Rasmussen, Silkeborg, Marianne Larsen, Hobro, Jesper Hansen, Kirke 

Hyllinge, Pia Nygård, Sunds, Pierre Gatto, Dragør, Erik Vester, Silkeborg, Tom Helmuth, Ringsted, Anette 

Jensen, Vemb, Bedirhan Baran, Aabenraa, Gitte Hundevadt Nielsen, Kolding, Gert Heinecke, Holbæk, Dan 

Jespersen, Bagsværd, Debbie Lildballe, Mårslet, Nina Sørensen, Esbjerg,  Jan Jensen, Hammel, Michael 

Lerche, 
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Astrid Vistisen, Lemvig, Kenneth Lohmann, Hedensted, Ole Ulsøe, Holstebro, Anette Toft, Brønshøj, Per 

Østergård, Vejle Øst, Lars Sylvest, Brabrand, Bjarne Ipsen, Svinninge, Henrik Nøhr, Kibæk, Mike Benson, 

Kolding, Lars Dahl, Egtved, Bjarne Palsov, Aabenraa, Paw Rasmussen, Esbjerg, Dennis Rasmussen, 

Skælskør, Carsten Wengel, Horsens, Søs Hesteng, Tappernøje, Hans Peter Jensen, Ebeltoft, Sebastian 

Holthusen, Augustenborg , Henrik Lindberg, Faaborg, Tage Nielsen, Nørre Asmindrup, Nanna Bayer, Tim, 

Jan Lauridsen, Frederikshavn, Lone Gosvig, Vedbæk, Mai Møller, Hjallerup, Morten Ewald, Brønshøj og Sara 

Sørensen fra Vamdrup. 

Yderligere information 

Kontakt venligst, Per Ollikainen, produktchef, T: 2220 5307, E: 

per.ollikainen@shell.com 

 

 

Heldig bilist skal med Shell til Formel 1 i 
Monaco 
08/05/2015 

5. maj blev vinderen af Shells V-Power konkurrence trukket. Mehmet Cevher fra Albertslund skal 

til Monaco F1, når det klassiske løb køres d. 24. maj. 

Årets nok heldigste bilist er Mehmet Cevher fra Albertslund. Torsdag den 7. maj fik han en besked, der vil 

gøre enhver Formel 1-fan grøn af misundelse. Efter at have deltaget i Shells store V-Power konkurrence, 

skal han med en ledsager nemlig en tur til Monacos legendariske Formel 1 Grand Prix. 

Det var naturligvis en overrasket og glad vinder, der modtog den gode nyhed. 

Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, jeg er bare vildt overrasket. Jeg tankede V-Power på min nye BMW under 

kampagnen og havde fået nogle kuponer, som jeg tilmeldte konkurrencen. Men jeg regnede da ikke med at 

vinde. Bilen er en 2008 model, men jeg ved, at V-Power renser motoren. Jeg vil også i fremtiden fylde V-

Power på - nok ikke hver gang, men en gang imellem for at holde motoren ren. 

lød det fra Mehmet Cevher. 

Billetter til racerløb 

Siden 30. marts har bilister landet over kunnet deltage i en stor Shells konkurrence, hvor hver optankning af 

højoktanbenzinen, Shell V-Power, gav et lod i konkurrencen om at vinde flotte racerpræmier. 

Og ud over hovedpræmien på rejsen til Formel 1 i Monaco løb 150 andre bilister med billetter til årets 

klassiske racerløb, Classic Race Aarhus. Her forventes bl.a. HKH Prins Joachim at stille til start for Cortina 

Racing i sin Lotus Cortina sammen med teamets øvrige kørere Oscar Davidsen og Martin Berner. 

Vi ønsker naturligvis et stort tillykke til vinderen. Hvem ville ikke gerne opleve Monacos Grandprix med 

tribunepladser. Men mindre kan også skabe begejstring. Og jeg ved, at der venter de mange vindere af 

billetter til det klassiske race i Aarhus en rigtig stor oplevelse også. 

siger Per Ollikainen, produktchef i Dansk Shell, og tilføjer. 

”Selv om Shell V-Power er født ud af vores mangeårige samarbejde med Ferrari og dermed lugter lidt af 

brændt gummi og potente racerbiler, giver benzinen faktisk også mere køreglæde til almindelige biler. Ikke 

nok med, at Shell V-Power oprenser og forebygger belægninger i motoren, så speederresponsen forbedres. 

Benzinens høje oktantal giver også motorer bedre mulighed for at yde optimalt”. 
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Alle vindere får personligt besked af Shell. 

Yderligere information 

Kontakt venligst, Per Ollikainen, produktchef, 

T: 2220 5307, 

E: per.ollikainen@shell.com 

Om Shell 

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i 

Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et 

af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til 

flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie. 

Der er 306 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 63 Shell/7-Eleven, 111 selskabsejede, 70 ubemandede 

Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 

14 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 

99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel. 

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. 

olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende 

naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og 

gas. Læs mere på www.shell.com. 

 

 

De vandt i Shells store V-Power konkurrence 
11/05/2015 

Et hav af vindere løb med billetter til racerløb i Shells store V-Power konkurrence. Se her, hvem 

der vandt. 

Hovedpræmien, en Formel 1 rejse for to personer til Monaco med fly, hotel og tribunebilletter. 

Mehmet Cevher, Albertslund. 

Billetter til Classic Race Aarhus i maj 

Jakob Fastrup, Herning - Kristian Lambertsen, Sporup - Ronni Jensen, Tommerup – Joachim Ehlers, 

København S - Bo Smidt, Hadsund – Michael Juul Sørensen, Hørning – Michael Andersen, København K – 

Steffen Bjerregaard Jacobsen, Jerup - Mark Høeg, Vejle Øst - Jesper Holst Olsen, Helsinge - Gitte Nilsson, 

Lyngby - Birgitte Holm Nielsen, Varde - Christian Milling, Faaborg - Martin Sommerlund, Odense NV - Ove 

Hjortholm, Ringkøbing - Christina Agerlin, Frederikssund – William Brask, Silkeborg - Kim Rudbjerg, Odense 

N - Martin Larsen, Glostrup 

Niels Lindtner, Vedbæk - Mikkel Frederiksen, Søborg - Tina Nielsen, Køge - Peter Junge, Holte - Anders 

Erichsen, Brønshøj - Uffe Hammer, Søborg – Michael Wiernek, Mårslet - Børge Thomsen, Kjellerup - Martin 

Berner, Rønnede - Jesper Bach Breitling, Ringe - Britt Hammerbak, Slangerup - Lars Gøttsche, Sjællands 

Odde - Rolf Madsen, Greve - Jacob Smidt, Fredericia - Conni Hansen, Svendborg - Stig Gravesen, Brøndby - 

Frederik Pedersen, Aarhus C – Mahmoud Shehab, Ringsted – Michael Hviid, Otterup 

Xiaofan Qin, København SV - Jonas Rahbek, Juelsminde - Eduard Tonoyan, Holte - Bjørn Mazur Andersen, 

Næstved - Lasse Stolpe, Give - David Askholm, København S - Jesper Hounisen, Holstebro – Johanna 

Wichman, Odense C - Svend Bjerregaard, Horsens – Nicolaj Jensen, Thisted - Gry Holmgaard, Slangerup 
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Peter Thorsbjerg, Ferritslev Fyn - Annette Laursen, Vejle - Ejvind Sørensen, Lynge – Patrick Nielsen, 

Kokkedal - Katarina Soskic, Ballerup - Mike Jeppesen, Ølsted - Knud Fischer, Vejle Øst - Nikolaj Jansdal, 

Haarby - Inge Schulz, Kolding - Boye Wildt, Odense S 

Mikael Sørensen, Stenstrup - Kurt Christoffersen, Odense SV - Torben Kristiansen, Roskilde - Hanne 

Ludvigsen, Næstved - Mike Thomsen, Sydals - Klaus Petersen, Roskilde – Steffen Lerche, Hammel - Ahmed 

Kaddoura, Sønderborg - Tim Engelbreth, Sprøttrup - Nicholas Lerche Rathmann, Roskilde - Hanne Horsbøl, 

Esbjerg - Malgorzata Pernak, Holstebro - Maibritt Wemhoff, Viby J - Per Lemser, Dragør 

Kenneth Olesen, Ølstykke – Carsten Bossen, Odense N - Finn Hansen, Grenaa - Alexander Staun Rechnitzer, 

Hellerup - Jacoob Nielsen, Valby - Jesper Sønderstrup, Grevinge - Anders Jensen, Vejle – Kenneth Madsen, 

Billund - Finn Rasmussen, Store Heddinge - Claus Johansen, Kjellerup - Betina Jensen, Ishøj - Glenn 

Bennigsen, Hillerød - Pawel Blacharczyk, Store Heddinge -  Bo Nielsen, Morud - Kristian Dam Jensen, 

Nærum - Isabella Glüsing, Kastrup - Thomas Foged, Odence C 

Kenneth Lykke Hansen, Grenaa - Eyman Mohamad, Svinninge - Anders Kjær, Vejle - Allan Christiansen, 

Dragør - Rasmus Simonsen, Grenaa – Carsten Jørgensen, Silkeborg - Susan Holm, Taastrup - Søren Jensen, 

Ishøj - Trine Damø, Allerød – Rebekka Sønderskov, Kirke Såby - Thomas Berg, Fredericia - John Gadgaard, 

Skjern - Anders Grundvad, Aarhus V - Jeannette Nielsen, Hadsund - Simon Serbian, København S 

Detlef Flies, Albertslund - Jacob Sørensen, Jyderup – Michael Helm, Odense - Lasse Offt, Rødovre - Troels 

Keldmann, Hørsholm - Frederik Rasmussen, Stege - Leif Sørensen, Dronningmølle - Marc Christensen, 

Broager -  Jacob Tegner, Frederikssund - Ejner Kragelund, Lemvig - Jens Sørensen, Tjele - Ella Thomsen, 

Silkeborg - Niels-Jørgen Jørgensen, Frederiksberg  - Ole Dahl, Farsø - Ernst Madsen, Vester Skerninge - 

Jørgen Nimb, Ølsted - Aage Nedergaard, Hadsten - Lars Nielsen, Vordingborg 

Steffen Thomassen, København Ø – Ole Weidemann  Jensen, Sorø – Steffen Thomassen, København Ø – 

Finn Christensen, Munke Bjergby – Allan Butzkowsky, Herning – Thomas Kring, Sunds – Finn Norup, Ikast – 

Poul Kjærsgaard, Rødvig – Poul Devantier, Vejle – Janus Brøndum, Vig – Peter Stefansen, Vallensbæk – 

Jakob Bjerre, Højbjerg – Carsten Rantzau Ala, Kvistgård – Nebi Abduramani, København N – Stefanie Kjær, 

Skjern – Ernst Madsen, Erik Jensen. 

Stine Lauridsen, Millinge - René Donovan, Greve - Zafar Bahadirov, Odense - Lars Kjærgaard, Suldrup - Jan 

Kehlet, Bjerringbro - Inge Correll, Hørsholm - Poul Devantier, Vejle 

 

 

Pas på falske pop-up vinduer, SMS’er og 
emails 
21/05/2015 

Vi har på det seneste fået flere henvendelser fra danskere, der har fået falske SMS’er eller emails 

med Shell anført som afsender. I beskederne bliver modtageren udråbt til vinder af en Shell-

konkurrence og bedt om at indtaste personlige oplysninger inden en bestemt tidsfrist for at 

indløse præmien. Disse beskeder er svindel, og Shell er i kontakt med politiet og 

Forbrugerombudsmanden. 

Vi har desværre også konstateret, at flere brugere har fået et falsk pop-op vindue op, når de har 

benyttet shell.dk. Her bliver brugerne under lignende påskud også bedt om personlige oplysninger. Der er 

ligeledes tale om svindel. Både politiet og vores webansvarlige er orienteret. 

Shell udbeder sig aldrig personlige oplysninger via pop-up vinduer, SMS eller email. Vinderne af vores 

konkurrencer får direkte besked via et telefonopkald og bliver her ikke afkrævet yderligere oplysninger. 



Hvis du har oplevet et sådant pop-op vindue, eller fået en tvivlsom SMS eller email med Shell som afsender, 

så må du meget gerne henvende dig til Shell Kundeservice på tlf. 70102800. Oplysningerne sendes videre til 

politiet. 

Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om en henvendelse eller pop-up reelt 

kommer fra os. 

Med venlig hilsen 

A/S Dansk Shell 

 

 
Danske studerende sætter verdensrekord 
26/05/2015 

Ingeniørstuderende fra DTU satte ny verdensrekord i brændstoføkonomisk kørsel ved 

weekendens Shell Eco-marathon i Rotterdam 

 

Et hold ingeniørstuderende fra Danmarks Tekniske Universitet satte denne weekend ny verdensrekord i at 

køre langt på literen. Ved det 30. Shell Eco-marathon i Rotterdam præsterede de studerende at køre 665 



km/l i deres selvbyggede, ætanoldrevne bybil. Dermed forbedrede holdet deres egen verdensrekord fra 

2013 med ca. 10 pct. 

Med verdensrekorden på 665 km/l tilbagelagde bilen, som de studerende har designet og bygget selv, en 

afstand, der svarer til turen København-Aarhus tur-retur – på bare én liter benzin. En utrolig bedrift, som 

endda skal ses i lyset af, at holdets bil onsdag nat delvist udbrændte og efterfølgende måtte have udskiftet 

bl.a. store dele af det elektriske system. 

”Det har været et surrealistisk og vildt løb for os. Vi har været helt nede i mørket og vende og står nu 

alligevel med en ny verdensrekord. At vi på få dage kan komme fra askerne af en brændt bil til at slå 

verdensrekorden understreger, at det ikke er en tilfældighed, at DTU år efter år har præsteret topresultater 

ved Shell Eco-marathon”, siger Thor T. Christensen, teamleder for DTU Roadrunners. 

 

 

Ud over DTU deltog også 

ingeniørstuderende fra Aalborg 

Universitet ved årets Shell Eco-

marathon. Team Aalborg Energy 

dystede i den tætbesatte klasse for 

brintdrevne bybiler. Her opnåede de 

kommende ingeniører fra Nordjylland en 

flot 3. plads, da deres delvist 3D-

printede bil klarede, hvad der omregnet 

svarer til 640 km/l. 

”Vi er virkelig godt tilfredse med den 

måde, årets løb formede sig på. Ikke 

nok med, at vi nåede vores mål om at 

forbedre vores egen rekord med 10 pct.  

Vi har også fået integreret de mange nye studerende på holdet på helt optimal vis”, siger Christian 

Jeppesen, vejleder for holdet fra Aalborg Universitet. 

Appel til erhvervslivet 

Ifølge associate professor fra DTU, Jesper Schramm, giver Shell Eco-marathon de studerende nogle 

fantastiske rammer til at få omsat teori til praksis. Men der er behov for, at endnu flere private 

virksomheder få øjnene op for, at de ved at bakke op om de danske hold kan bidrage til at forme fremtidens 

danske ingeniører. 

”Løbet giver vores kommende ingeniører en unik mulighed for at teste deres viden, kompetencer og evne til 

teamarbejde i direkte konkurrence med universiteter fra hele Europa. Men det bliver sværere og sværere at 

komme videre - og også dyrere. Så sponsoropbakning er helt afgørende for, at vi kan udvikle de danske 

hold fremover. Her kan de danske virksomheder, der lige nu efterspørger dygtige ingeniører, gå aktivt ind 

og støtte op om projekter som Roadrunners og de tilsvarende, der kører på universiteterne i Aalborg og 

Aarhus”, siger han. 

Om Shell Eco-marathon 



 

Ved Shell Eco-marathon i Europa dyster fremtidens ingeniører i alderen 16-25 år. Hvert hold stiller med 

deres egenudviklede benzin-, diesel-, brint-, el-, solcelle-, gas- eller ætanol-bil. Opgaven er at køre længst 

muligt på det, som svarer til 1 kWh eller en liter benzin. I 2015 deltog over 200 hold og flere end 3.000 

studerende i løbet. 

Se resultater fra Shell Eco-marathon 2015: www.shell.com/global/environment-

society/ecomarathon/events/europe/2015-results.html#iframe-L3JvdHRlcmRhbS8= 

Abonnér på nyheder fra Shell på www.mynewsdesk.com/dk/shell 

Yderligere information 

Kontakt venligst, Jesper Brieghel, kommunikationschef i Shell, T: 4161 2480, 

E: jesper-tau.brieghel@shell.com. 

OM SHELL 

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i 

Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et 

af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til 

flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie. 

Der er 317 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 62 Shell/7-Eleven, 105 selskabsejede, 73 ubemandede 

Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 

15 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 

99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel. 

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 94.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. 

olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende 

naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og 

gas. Læs mere på www.shell.com. 
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Nu genåbner Shell på Roskildevej 
28/05/2015 

Fredag 29. maj genåbner en af landets mest travle servicestationer: Shell på Roskildevej 453. 

Det sker efter måneders oprensning af jorden under stationen. 

Siden marts har den ellers så travle Shell-station på Roskildevej 453 været lukket helt ned på grund af en 

omfattende oprensning af jorden under stationen. 

Men fredag den 29. maj på slaget 06.00 kan de op mod 1.400 daglige kunder igen lægge vejen ind om den 

populære Shell-station. 

Genåbningen markeres på dagen og de næste tre uger med ekstra skarpe tilbud på både vådt og tørt. Fra 

den 29. maj vil bilister, der gæster servicestationen i krydset Roskildevej-Brøndbyøstervej, bl.a. kunne købe 

Shells topvask, Perfect Wash, til halv pris, frisksmurte sandwiches til 30 kr. og franske hotdogs med de 

særlige Shell-pølser fra Tulip til 20 kr. 

”Vi glæder os til igen at byde bilisterne velkommen. Med et ganske stort oprensningsarbejde vel overstået, 

er vi 100 pct. klar til kamp, både med vaskehallen, pusleområdet og de øvrige faciliteter. Ventetiden for 

både ansatte og kunder har været lang, og vi har glædet os til igen at kunne åbne en af de mest travle og 

bedst placerede Shell-stationer i Danmark”, siger Maria Beck-Tange, direktør for retail hos Shell. 

Succes med ny miljøteknik 

Oprensningen af jorden under servicestationen er udført med en ny, biologisk miljøteknik, hvor 

mikroorganismer kort fortalt ’spiser’ forureningen i jorden – en proces, som fortsætter i de kommende år, 

indtil forureningen er væk. 

”De første prøveresultater indikerer, at den nye teknik virker efter hensigten. I stedet for at grave jorden 

op, med alt hvad det medfører af støj, støv og tung trafik, bruger vi en langt mere skånsom 

oprensningsproces, der minder om den, som sker naturligt i jorden. Vi har bare speedet det hele op ved at 

tilføre aktivt kul, næringsstoffer og mikroorganismer. Så, hvor den naturlige proces kan tage 50-100 år, 

sigter vi på at have renset effektivt op på tre-fem år – altimens stationen nu kan holde åbent igen,” siger 

Per Øster, miljøchef i Dansk Shell. 

Abonnér på nyheder fra Shell på www.mynewsdesk.com/dk/shell 

Yderligere information 

Kontakt venligst, Jesper Brieghel, kommunikationschef i Shell, T: 4161 2480, E: jesper-

tau.brieghel@shell.com. 

OM SHELL 

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i 

Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et 

af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til 

flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie. 

Der er 317 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 62 Shell/7-Eleven, 105 selskabsejede, 73 ubemandede 

Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 

15 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 

99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel. 

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 94.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. 

olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende 

naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og 

gas. Læs mere på www.shell.com. 

http://www.shell.dk/disclaimer-dnk.html/aHR0cDovL3d3dy5teW5ld3NkZXNrLmNvbS9kay9zaGVsbA==
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Jens Erik Larsen vandt turen til Monza 

01/06/2015 

Jens Erik Larsen løb med førstepræmien i Shells Formel 1 quiz og skal en tur til Formel 1 på 

Monza. 

Konkurrencen om en spændende tur med ledsager til det klassiske Formel 1 løb den 6. september på Monza 

er afsluttet og vinderen udtrukket. Vi ønsker Jens Erik Larsen fra Skibby et stort tillykke med præmien og en 

rigtig god tur med Krejser. 

Vinderen har fået direkte besked. Årsagen til, at konkurrencen er stoppet lidt før tid, er ændringer i Shells 

sponsoraftale. 

Man kunne vinde turen ved at deltage i Shells quiz, der lå i Ekstra Bladets Formel 1 app ”FormelEkstra”. 

App’en kan downolades i App Store og Google Play og giver adgang til masser af Formel 1-informationer, -

nyheder og -konkurrencer med spændende præmier. 

 

 

Shell i medierne om håndtering af spritbilister 
12/06/2015 

Shell netop nu genstand for betragtelig medieopmærksomhed med afsæt i sag om afskedigelse 

af en medarbejder i Slagelse. 

Shell er i disse dage genstand for betragtelig medieopmærksomhed med afsæt i en sag fra Slagelse, hvor en 

selvstændig forpagter har afskediget en medarbejder, som ved flere lejligheder har grebet ind og personligt 

standset spritbilisme. 

Selve den konkrete personalesag kan vi ikke kommentere på. Men vi har forståelse for, at beslutningen kan 

forekomme forkert; især fordi medarbejderen er blevet hædret af politiet for sin indsats. Vi vil derfor gerne 

forklare, hvorfor vi insisterer på, at personalet ikke forsøger at sætte efter, pågribe eller tilbageholde 

bilister. 

For Shell er det fuldstændig afgørende, at personale og kunder kan færdes sikkert på Shell tankstationer. 

Ved at forsøge at tilbageholde en mistænkt spritbilist kan en medarbejder hurtigt komme til at udløse en 

farlig situation i stedet for at forebygge den, f.eks. hvis bilisten prøver at køre væk med høj fart og med 

eller uden fortsæt rammer medarbejderen. Sådanne dødsulykker har vi desværre set i andre lande. 

Derfor er personalet trænet i at håndtere spritbilisme, tyverier, røveri og lignende situationer ved straks at 

tilkalde politiet og informere dem om nummerplade og kørselsretning – men ikke på egen hånd forsøge at 

sætte efter, pågribe eller tilbageholde bilisten. 

Netop fordi det handler om medarbejdernes sikkerhed, kan forpagterne af Shells tankstationer se sig 

nødsaget til at skride til afskedigelse, hvis denne fremgangsmåde ikke følges. For hvis de ser gennem fingre 

med potentielt farlig adfærd, og en medarbejder efterfølgende bliver slemt skadet eller dræbt i forsøget på 

at pågribe en spritbilist, vil de skulle stå til ansvar over for både pårørende og offentligheden og forklare, 

hvorfor de ikke passede ordentlig på deres personale. 

 

 

 

 



Shell i samarbejde med TAXA 4x35 
24/06/2015 

Danmarks største taxiselskab TAXA 4x35 indgår aftale med Shell og forbedrer sin service overfor 

vognmænd og chauffører og sikrer brændstofbesparelser. 

Shell og TAXA 4x35 har indgået en ny samarbejdsaftale, som gør Shell til primær leverandør for ca. 800 

taxaer i København og Kolding. Aftalen betyder besparelser og fordele for chauffører og vognmænd og giver 

bl.a. TAXA 4x35s vognmænd en årlig brændstofbesparelse på ca. 1.000 kr. per vogn. 

”Vi er tilfredse med aftalen og samarbejdet med Shell, som sikrer en række fordele til vores vognmænd og 

chauffører. Med aftalen får de blandt andet en garanteret liter-rabat på Shell FuelSave Diesel og markedets 

billigste bilvask. Det er vigtigt for os hele tiden at arbejde med at sikre de bedste forhold og aftaler for vores 

vognmænd og chauffører. Shell-aftalen er endnu et skridt i den rigtige retning,” siger adm. direktør for 

TAXA 4x35, Jacob Gulmann. 

Foruden brændstofbesparelser og billig bilvask omfatter aftalen, der gælder de næste to år, en fast rabat på 

taxa-tilbehør og billig kaffe på udvalgte stationer i Hovedstadsområdet og Kolding. 

”TAXA 4x35 er en stor og vigtig spiller i markedet. Derfor er vi naturligvis rigtig godt tilfredse med, at vi de 

næste to år skal samarbejde om at gøre tilværelsen lettere for deres vognmænd og chauffører. Vi tilbyder 

nogle af de absolut mest attraktive forhold for kortkunder i markedet,” siger Daniel Andersen, sales 

manager i Dansk Shell. 

Yderligere information, kontakt venligst 

Line Edlefsen, marketing manager Dansk Shell, 

mail: line.edlefsen@shell.com, 

tlf.: 40 57 15 94  

Om Shell 

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i 

Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et 

af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til 

flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie. 

Der er 317 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 62 Shell/7-Eleven, 105 selskabsejede, 73 ubemandede 

Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 

15 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 

99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel. 

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 94.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. 

olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende 

naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og 

gas. Læs mere på www.shell.com. 

Om TAXA 4x35 

TAXA 4x35 er i kraftig vækst og er det største selskab i Hovedstaden. Selskabet er førende på 

mobilbestilling og er ved at revolutionere en slumrende taxibranche med masser af nye tiltag til gavn for 

kunderne. Overgangen til yderligere digitalisering er især i fokus med videreudvikling af apps til både 

danske og udenlandske taxakunder i Danmark, så man altid kan regne med, at en TAXA 4x35 aldrig er mere 

end et klik væk. 
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Heldige Polle løb med en SEAT Toledo 
29/07/2015 

Vinderen af hovedpræmien i sommerens store Shell Card Lottery kampagne er fundet. Det blev 

Poul fra Vojens der løb med en spritny SEAT Toledo. 

 

Det var en overvældet sønderjyde, der mandag modtog nøglerne til sin nye SEAT Toledo til en værdi af 

194.000 kr. Poul Leonhardt Lorenzen fra Vojens vandt nemlig hovedpræmien i Shell Card Lottery, som de 

seneste otte uger har beriget 350 bilister med Shell Card med flotte præmier. 

Vinderloddet fik han, da han slog et smut omkring Shell Express i Vojens for at tanke diesel - på 

kampagnens allerførste dag, endda.  

Så det var naturligt nok en glad vinder, som modtog præmien mandag på Shell-stationen i Vojens. ”Jeg har 

jo en god portion jysk skepsis, så jeg tror først helt på, at jeg rent faktisk har vundet bilen, nu hvor jeg står 

med nøglerne i hånden”, lød det fra den heldige bilist. 

Den nye SEAT Toledo kommer til at pryde bilentusiastens garage, der allerede huser flere andre biler. Efter 

Poul gik på pension i 2004, har han udover sit sommerhus brugt tiden på at sætte en ældre Mercedes 350 

SL i stand. 

Poul havde taget både familie og venner med til at fejre overrækkelsen af bilen. Børnebørnene Mette Marie 

på 8 og Anne Christine på 11 år glædede sig til en tur i bilen, mens konen Margits tanker kredsede om 

festen for alle naboerne senere på dagen, hvor alle, der kunne krybe og gå, var inviteret på grillmad for at 

fejre heldige Polle. 

Yderligere information 

Kontakt venligst, Bianca Vitting, Mobil: 61 72 16 42, E-mail: Bianca.Montenegro@shell.com 

OM SHELL 

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i 

Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. 

Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i 

den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie. 

mailto:Bianca.Montenegro@shell.com


Der er 306 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 63 Shell/7-Eleven, 111 selskabsejede, 70 ubemandede 

Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 

14 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 

99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel. 

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. 

olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende 

naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og 

gas. Læs mere på www.shell.com. 

 

 
Shell sænker prisen 
10/09/2015 

14. september sænker Shell prisen på V-Power med 50 øre/l. I en måned får alle dermed rabat 

på Shells topbenzin, som er udviklet sammen med Ferrari. 

Snart kan bilister få højoktan benzin lidt billigere. Det sker, når Shell skyder efteråret i gang med en 

gedigen kampagne, som tager 50 øre af literprisen på Shell V-Power. Dermed er der lagt op til 

motorforkælelse og optimeret motorydelse for alle bilister, som benytter sig af det gode tilbud. 

”Bilisternes appetit på Shell V-Power vokser. Det ser vi på salget. Der er en generel trend blandt forbrugerne 

til, at man i dag godt vil betale lidt mere for kvalitet, så måske er det også det, vi mærker. Med vores 

kampagnepris giver vi nu endnu flere et stærkt incitament til at hælde vores topbenzin i tanken”, siger Per 

Ollikainen, produktchef i Dansk Shell. 

Med 99 oktan tilbyder Shell V-Power det højeste oktantal i markedet. Benzinen er desuden udviklet til bl.a. 

at fjerne de belægninger, der over tid kan opbygges følsomme steder i brændstofsystemet og derved 

nedsætte motorens ydeevne. På den måde hjælper benzinen, motoren til at yde sit optimale. Samtidig 

indeholder Shell V-Power et additiv, som forebygger korrosion ved at efterlade et beskyttende filmlag på 

metaloverflader i motoren. 

”Mange tror, at benzin bare er benzin, men det er en myte. Shell V-Power er det tydeligste bevis på, at der 

er forskel på de forskellige benzinprodukter, bilisterne møder. Med vores prisnedsættelse giver vi endnu 

flere chancen for at mærke forskellen til en favorabel pris”, siger Per Ollikainen. 

Kort om kampagnen 

Shells kampagne løber fra 14. september til 12. oktober. I perioden sparer alle, der tanker Shells topbenzin, 

50 øre på literprisen i forhold til normalprisen. Kampagnen kører på 222 bemandede Shell servicestationer, 

inkl. Shell 7-Eleven. 

I hele kampagneperioden vil bilister en række steder også kunne opleve øget aktivitet, når de kører ind på 

Shells servicestationer. Herunder f.eks. tankpasser som i gamle dage, der tjekker olie, tanker og tager 

dæktrykket samt slagtilbud på olie og sprinklervæske, m.m. Aktiviteterne vil variere fra servicestation til 

servicestation. 

Yderligere information 

Kontakt venligst, Per Ollikainen, produktchef, T: 2220 5307, E: per.ollikainen@shell.com 

OM SHELL 

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i 

Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et 

http://www.shell.dk/content/shell/corporate/global/en.html
mailto:per.ollikainen@shell.com


af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til 

flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie. 

Der er 306 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 63 Shell/7-Eleven, 111 selskabsejede, 70 ubemandede 

Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 

14 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 

99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel. 

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. 

olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende 

naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og 

gas. Læs mere påwww.shell.com. 

 

 
For mange kører med brændstofpistolen 
siddende i bilen 
24/09/2015 

Mindst en gang dagligt kører en kunde fra Shell med pistolen i bilen. Så nu fjerner Shell splitten, 

der gør det muligt at slippe pistolen under tankning. 

I 2015 har der alene på Dansk Shells stationer været 292 episoder, hvor kunder er kørt fra 

benzinstanderen, mens brændstofpistolen stadig sad i bilen. Når der sker, strækkes den tunge 

brændstofslange ud som en elastik og svirper tilbage med stor kraft. En indbygget ’break away’-sikring 

sørger for, at der ikke løber brændstof ud. Men selve slangen kan i sig selv forvolde betydelig skade på biler, 

tankanlæg og i værste fald personer. Derfor er Shell nu på vej med en teknisk justering på 

brændstofpistolerne, der forebygger disse episoder.  

Slut med håndfri tankning 

”Vi har forsøgt os med oplysningskampagner, men antallet af episoder på vores servicestationer er blevet 

ved med at stige. Nu sker det dagligt, og så er det kun er et spørgsmål om tid, før nogen står uheldigt og 

bliver ramt, når slangen svirper tilbage. Derfor vælger vi at tage konsekvensen og fjerne den split på 

brændstofpistolen, der gør det muligt at slippe pistolen under tankning. Vi håber, at de kunder, som er 

glade for splitten, vil have forståelse for, at vi fjerner den for at passe på både dem og deres bil,” siger 

Maria Beck-Tange, Retail direktør i Dansk Shell. 

Fænomenet var ukendt hos Shell indtil 2013, hvor man  indførte betaling ved benzinstanderen. Indtil da 

kunne kunderne først betale i butikken, når brændstofpistolen var sat tilbage i hylsteret.  

”Vi har analyseret overvågningsvideoer fra de mange episoder og kan se, at det helt typisk er, når folk har 

betalt ved standeren og sætter splitten i brændstofpistolen, at de bliver optaget af andre gøremål og 

glemmer tankningen. Derfor er vi ret sikre på, at vi, ved at fjerne splitten, kan komme problemet til livs – 

ihvertfald på Shells stationer,” siger Maria Beck-Tange. 

Trinvis udfasning 

I første omgang fjerner Shell splitten til håndfri optankning på 15 af de servicestationer, hvor der er flest 

tilfælde. Det er typisk de største og travleste Shell-stationer. Derefter bevæger teknikerne sig rundt til 

resten af Shells servicestationer for at fjerne splitten. Shell forventer at have været forbi alle stationer inden 

for tre måneder.  

http://www.shell.dk/content/shell/corporate/global/en.html


På Shells tankanlæg for lastbiler vil man dog fortsat kunne tanke håndfrit. På disse anlæg, hvor der tankes 

mange hundrede liter diesel ad gangen, hører det til sjældenhederne, at en chauffør glemmer 

brændstofpistolen. 

 Se mere i FDM artikel om emnet - Åbner i et nyt vindue 

 Se video med FDM’s tekniske ekspert og Shell - Åbner i et nyt vindue 

Yderligere information 

Kommunikationsdirektør, Jesper Brieghel, A/S Dansk Shell, tlf. 41612480. 

OM SHELL 

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i 

Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et 

af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til 

flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie. 

Der er 306 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 63 Shell/7-Eleven, 111 selskabsejede, 70 ubemandede 

Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 

14 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 

99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel. 

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. 

olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende 

naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og 

gas. Læs mere på www.shell.com. 

 

 
Fyld brændstof på bilen - spar på vasken 
09/11/2015 

Trænger bilen til at blive forkælet med en god vask? Så er der ekstra god grund til at besøge 

Shell de kommende uger. Her får du nemlig en krone i rabat på vasken for hver liter brændstof, 

du tanker – plus chancen for at vinde et VIP-vaskekort til en værdi af 3.000 kr. 

Se hvilke Shell servicestationer der kører kampagnen HER.  

Fra den 9. november og fire uger frem er der særlig god grund til at besøge en Shell servicestation med 

vask. Hver gang du tanker brændstof, sparer du nemlig penge, hvis du efterfølgende køber en Shell bilvask. 

Vælger du enten Perfect Wash, Perfect Shine eller Perfect Shine XL, giver Shell en krone i rabat på vasken 

for hver liter, du tanker. 

Men Shells glade vaskedage standser ikke her. For i hele perioden kan alle, som tanker og køber en vask 

med rabat, også deltage i lodtrækningen om et VIP-vaskekort til en værdi af 3.000 kr. Kortet gælder resten 

af 2015 og hele 2016. Der udtrækkes en vinder pr. station. 

”Vi har valgt at lave en lidt anderledes kampagne denne gang, hvor kunderne kan vælge mellem vores 

bedste bilvaske og forkæle bilen til en meget fordelagtig pris, hvis de samtidig tanker Shells kvalitetsbenzin 

eller -diesel. Efteråret varsler mere skidt og møg på vejene. Og så er der behov for at passe ekstra godt på 

lakken. Så vi håber, at kunne trække rigtig mange kunder indenfor med det gode tilbud”, siger Søren Kruse 

Retail Marketing Manager Dansk Shell. 

95 Shell-stationer tilbyder, at bilister kan blive siddende i bilen, i læ for blæst og kulde, mens den bliver 

vasket. Det populære ”Bliv i bilen”-koncept blev indført sidste år i forbindelse med en teknisk opgradering af 

stationens bilvask. 

http://www.shell.dk/disclaimer-dnk.html/L2NvbnRlbnQvc2hlbGwvY291bnRyaWVzL2Ruay9kYS9hYm91dHNoZWxsL21lZGlhLWNlbnRyZS9uZXdzLWFuZC1tZWRpYS1yZWxlYXNlcy8yMDE1L2Zvci1tYW55LXJ1bnMtd2l0aC10aGUtbm96emxlLXNlYXRlZC1pbi1jYXIvamNyOmNvbnRlbnQvcGFyL2xpbmtsaXN0L2xpbmtfMTE1ODU5MDQzNw==
http://www.shell.dk/disclaimer-dnk.html/L2NvbnRlbnQvc2hlbGwvY291bnRyaWVzL2Ruay9kYS9hYm91dHNoZWxsL21lZGlhLWNlbnRyZS9uZXdzLWFuZC1tZWRpYS1yZWxlYXNlcy8yMDE1L2Zvci1tYW55LXJ1bnMtd2l0aC10aGUtbm96emxlLXNlYXRlZC1pbi1jYXIvamNyOmNvbnRlbnQvcGFyL2xpbmtsaXN0L2xpbmtfMTc4ODI3MTcxMg==
http://www.shell.dk/content/shell/corporate/global/en.html
http://s08.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/country/dnk/downloads/pdf/bilvask-p12-shell-dk.pdf


I løbet af kampagnen udlodder Shell vaskepræmier for 363.000 kr. på de 121 servicestationer, som deltager 

i kampagnen. Alle bilister, som tanker brændstof, kan nyde godt af tilbuddet på de tre bedste bilvaske. 

Rabatten gives på de servicestationer, der skilter med det. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre 

vaskerabatter eller blive udbetalt kontant. Der er en maks. grænse på 80 kr. i rabat per optankning. 

Bag om Shell Perfect Wash 

Shell var de første i Danmark, som lancerede et vaskeprogram tilpasset årstiderne. Noget, der går igen i alle 

tre af selskabets topvaske. Perfect Wash er tilpasset årstiden med ekstra skumforvask, højtryksspuling og 

undervognsvask. Perfect Shine kombinerer Perfect Wash med Shine-polering og giver lakken ekstra glans. 

Perfect Shine XL er en Perfect Wash med dobbelt Shine-polering plus vandafvisende RainTec til ruderne for 

optimalt udsyn. 

Yderligere information 

Søren Kruse 

Email: Soren.kruse@shell.com 

OM SHELL 

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i 

Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et 

af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til 

flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie. 

Der er 306 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 63 Shell/7-Eleven, 111 selskabsejede, 70 ubemandede 

Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 

14 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 

99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel. 

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. 

olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende 

naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og 

gas. Læs mere på www.shell.com. 

 

 

Shell har Danmarks bedste burger 
08/12/2015 

Søndagsavisen har netop kåret Shells Deli Burger til ”Danmarks bedste fastfoodburger”. 

Hver uge tester Danmarks mest læste avis produkter og tjenesteydelser. Det kan være alt fra den bedste 

marcipan til det bedste køb af mobiltelefon. I denne uge var det fastfoodburgeren, der blev udsat for 

eksperternes kritiske lup og smagsløg.  

Fantastisk pris 

I Søndagsavisens test vurderede burgeranmelder Anders Kvist seks fastfoodburgere på både pris og 

kvalitet. Her løb Shells Deli Burger med fem stjerner og titlen som Danmarks bedste fastfoodburger foran 

blandt andre McDonald’s og Burger King.  

”Hold da op. Den smager virkelig, virkelig godt. Oksebøffen er virkelig lækker, bollen ligner en klassisk 

burgerbolle. Jeg er imponeret... Fantastisk pris. Det er den burger, hvor du får mest for pengene,” siger 

Anders Kvist blandt andet i sin anmeldelse efter at have sat tænderne i Shells Deli Burger.  

mailto:Soren.kruse@shell.com
http://www.shell.dk/content/shell/corporate/global/en.html


Anders Kvist står bag hjemmesiden Burgerimperiet.dk, og har det seneste år anmeldt 40 forskellige burgere 

i Danmark. Burgerimperiet.dk anmelder burgere ud fra en række faste parametre, som også er anvendt i 

Søndagsavisens test.  

”Det er skønt, at vores burger slår alle de andre. Vi har lagt mange kræfter i, at vores Deli2Go-madvarer 

skal give dig en rigtig smagfuld og god oplevelse. Derfor er det rart, at også dommernes kritiske ganer 

synes, at vi lever op til vores mål. Heldigvis stemmer det også godt overens med det, vi hører fra vores 

kunder. De har lige fra starten taget utroligt godt imod burgeren og resten af vores Deli2Go-madkoncept”, 

siger Maria Beck-Tange, retaildirektør i Dansk Shell. 

Shells Deli Burger er en blandt en stribe kvalitetsvarer i Deli2Go konceptet, som er udviklet i samarbejde 

med Tulip. Her er grundtanken, at det skal være nemt og lækkert for kunderne at snuppe en bid mad eller 

noget at drikke i farten. 

 Læs mere om Søndagsavisens test på - Åbner i et nyt vindue 

Yderligere information 

Kommunikationsdirektør, Jesper Brieghel, A/S Dansk Shell, tlf. 41612480. 

OM Shell 

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i 

Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et 

af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til 

flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie. 

Der er 299 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 62 Shell/7-Eleven, 105 selskabsejede, 77 ubemandede 

Shell Express stationer og 55 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 

15 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 

99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel. 

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. 

olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende 

naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og 

gas. Læs mere på www.shell.com. 

http://www.shell.dk/disclaimer-dnk.html/L2NvbnRlbnQvc2hlbGwvY291bnRyaWVzL2Ruay9kYS9hYm91dHNoZWxsL21lZGlhLWNlbnRyZS9uZXdzLWFuZC1tZWRpYS1yZWxlYXNlcy8yMDE1L3NoZWxsLWhhci1kYW5tYXJrcy1iZWRzdGUtYnVyZ2VyL2pjcjpjb250ZW50L3Bhci9saW5rbGlzdC9saW5r
http://www.shell.dk/content/shell/corporate/global/en.html

