Udfordringen

Visionen

Elbiler kræver nytænkning af samfundet. Lige

De globale klimaudfordringer sætter en ny
dagsorden for samfundet. Vi skal i disse år finde alternativer til teknologier, som om blot kort
tid vil være et problem. Et af de centrale problemer er mængden af benzin- og dieseldrevne
biler. Den enorme CO2-udledning fra benzin- og
dieselbiler og de faldende oliereserver gør
en udfasning nødvendig. Det Internationale
Energiagentur estimerer, at de fleste af verdens
største oliefelter har toppet, og at magten over
verdens energiforsyning vil blive koncentreret
om nogle få lande i Mellemøsten.

som da Danmark for 20 år siden såede frøet til
sin internationale førerposition inden for vindkraft, skal elbilerne have et skub fremad for at
få en plads på markedet. Der skal prioriteres og
investeres grønt.
Hvis samfundet ønsker at gøre elbiler til et reelt
alternativ til benzinbiler, skal deres forskellige

Elbiler

miljøbelastning og totaløkonomi tænkes ind i
bilbeskatningen. Elbiler er dobbelt så dyre som
benzinbiler i anskaffelse, også selv om elbiler er
fritaget for registreringsafgift. Vil man have elbiler
ud på de danske veje, skal beskatningsforholdene lægges fast for en lang årrække, så den nye
generation af elbiler kan bevise deres bæredygtighed, og så lysten til at investere på elbil-området
fremmes. Private investeringer i infrastrukturen
kræver et minimum af elbiler for at blive rentabelt.

– den klimavenlige løsning

Det er derfor nødvendigt at nedbringe omkostninger til et for forbrugerne acceptabelt niveau, fx
gennem afgiftsfritagelse eller direkte tilskud i en
årrække. Endvidere bør afgiften på CO2-udledning

Dansk Elbil Alliance består af:

tages op til overvejelse. Vi beskatter i dag el væsentligt hårdere end benzin pr. udledt CO2-enhed.

- nærhed og kvalitet

Det fremmer ikke klima- og miljøvenlig biltrans-

Elbiler er det klimavenlige alternativ til benzinbiler. Med el fra vindkraft kan Danmark holde
mere end 370.000 personbiler – en sjettedel
af vores nuværende bilpark - på vejene uden
nogen klimabelastning overhovedet. Og selv
om strømmen kommer fra kulfyrede elværker,
er der kolossale miljøgevinster at hente ved at
skifte benzinbiler ud med elbiler. Hvis 20 pct.
af den eksisterende bilpark kører på el, kan
Danmark reducere sit CO2-udslip med godt 1
million ton pr. år. En elbil udnytter derudover
energien 3-4 gange bedre end en gennemsnitlig benzinbil.

port. Politisk skal der også være vilje til at investe-

Elbil-teknologien er i hastig udvikling, og flere
af verdens største bilproducenter er klar med
serieproducerede elbiler fra 2011. Dansk Elbil
Alliance arbejder for, at Danmark bliver et
foregangsland på elbil-området på samme
måde som vi har været og er et foregangsland
inden for udnyttelse af vindenergi. Der er et
stort erhvervspotentiale for danske virksomheder i at blive underleverandører af teknologi til
elbilmarkedet. Det drejer sig f.eks. om udvikling og produktion af batteristyringssystemer,
konvertere, kommunikationsudstyr og udstyr
til fjernaflæsning med intelligent styring af
elforbruget.

re i infrastruktur og forskning på elbil-området.
Den største tekniske barriere for elbilen er dens
rækkevidde. Et batteri rækker typisk til mellem
100 og 200 kilometers kørsel. Det er nok for
mange pendlere. På længere sigt er der behov for
tiltag som kan øge rækkevidden såsom bedre batterier, batteriskiftesystemer og lynladning (med
hensyntagen til el infrastrukturen), så elbilernes
aktionsradius udvides. Netop batteriteknologi
forskes der intensivt i i disse år.
energi til gode oplevelser
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Blæst om natten – bil om dagen
Det blæser i Danmark. Også om natten.
På en gennemsnitsnat producerer vindmøller i Danmark

nøjagtigt kunne lade 370.780 personbiler op hver nat, så de

opnår samfundet tre gevinster. For det første sikrer intelligent

Blæsten har vi selv i Danmark. Vi kan også selv producere el. I

8000 MWh el. Det er el nok til, at knap hver 5. danske person-

kunne køre 150 km før næste opladning. Det er rigeligt for de

styring, at el til elbiler ”tappes”, når prisen er lav og produceres

2025 ventes vores vindmøllekapacitet fordoblet, så 50 pct. af

bil kan stå og blive ladet op om natten, så ejeren kan køre på

fleste. I gennemsnit kører en bil 47 kilometer om dagen.

mest klimavenligt. For det andet får bilister en tilskyndelse til

den samlede elproduktion herefter kommer fra vedvarende

at lade deres bil op, når elnettet kan tilbyde klimavenlig el. Og

energi. Derimod vil vi om relativt få år have opbrugt vore

arbejde om morgenen og hjem igen om eftermiddagen – hvis
vi altså kører i elbiler. Den natlige elproduktion fra vindmøller

En central del af idéen bag elbiler er at styre opladningen

for det tredje undgår man, at elbiler går ind og overbelaster el-

oliereserver i Nordsøen og blive afhængige af leverancer fra

vil så kunne udnyttes fuldt ud, i modsætning til i dag, hvor hus-

intelligent. Eksempelvis ved at gøre det fordelagtigt at lade

systemet, når virksomheder og husholdninger har mest brug

nogle få lande. Ved at satse på elbiler bryder vi denne afhæn-

holdninger og virksomheder kun delvist kan udnytte energien

bilen op om natten, når det blæser meget og i andre perioder,

for el. Elbiler bliver så at sige et instrument til at skabe balance

gighed og får hånd om vores egen energiforsyning.

hvor elproduktionen ikke udnyttes fuldt ud. På den måde

i elforsyningen.

i den danske blæst. Med dagens vindmøllepark ville vi helt

Ren, effektiv og lydløs teknik
En elbil har en anden og enklere opbygning end en benzindrevet bil. Den

motor

omformer

lader

kræver derfor mindre vedligeholdelse.

CO 2-dysten: El contra benzin

Motoren fylder mindre, og der behøves ikke plads til en brændstoftank. Omvendt optager batterierne plads. Elmotor og batterier kan være placeret forskellige steder i bilen, afhængig af model og type. I den viste model befinder

Klimaet er den store vinder ved en massiv indfasning af elbiler i trafikken.

batterierne sig under bilens gulv. Laderen og omformeren er placeret bagest i

Sikker forsyning af energi

Elbilen er CO2 neutral, fordi benzin fjernes og CO2 udledningen i

vognen, så bilisten ”tanker” el, hvor benzindækslet ellers befinder sig.

transportsektoren dermed bliver nul. Det skyldes, at elbilen bruger el,

En væsentlig forskel på el- og benzinmotorer er, at elmotoren er lydløs og
Staterne i Mellemøsten står for mere end 30 pct. af verdens

tiv til olien. 99 pct. af energien til vores transportsektor kommer i

ikke har nogen form for udstødning. I et tætbefolket bymiljø sænker elbiler

olieproduktion. Rusland er den næststørste leverandør. Den

dag fra olie, og indkøbet beløber sig til 17 mia. kroner om året.

støjniveauet markant, og den karakteristiske lugt af udstødningsgasser

globale efterspørgsel efter olie er samtidig stigende. Jo større

Hvis Danmark satser på elbiler, kan vi gradvist reducere vores

ikke som følge af den ekstra efterspørgsel efter el fra transportsektoren.
Når man kigger på den enkelte elbil, og ser bort fra kvotesystemet, så

forsvinder.

belastes elbilen naturligvis med CO2 i det omfang, det er i ellen. Hvis el

politiske og økonomiske afhængighed af de store oliestater og

næste 30 år vil efterspørgslen stige 60 pct., skønner Det Inter-

øge den fremtidige sikkerhed for at have energi til rådighed.

en elbil bliver 56 pct. af energien omsat til bevægelse – en benzinbil udnyt-

56 gram CO2/km. Er el produceret af en vindmølle, er udledningen 0

nationale Energiagentur.

Elbiler kan vi selv levere energien til, og med den forventede

ter kun 16 pct.

gram/km. I takt med indfasningen af mere vedvarende energi, reduce-

udbygning af vindkraft i de kommende år vil el blive en mere og

Elbilen udnytter energien mellem 3 og 4 gange bedre end en benzinbil. I

Visse typer elbiler leveres med forskellige batteripakker, hvoraf de højest

og om cirka 10 år skal udledningen være nede på 95 gram/km.

der indgår under et allerede fastlagt loft for CO2 i EU. Dette loft hæves

efterspørgsel, jo større afhængighed af disse lande. Over de

Nogle år endnu er Danmark selvforsynende med olie, men

En gennemsnitlig ny, benzinbil udleder 154 gram CO2 pr. kørt kilometer. I 2015 stiller EU krav om en maksimal udledning på 130 gram,

CO2 udledning pr. kørt kilometer (g pr. km)
160

til elbilen bliver produceret med dagens energimix, er udledningen ca.

batteri

res CO2 udledningen således fra den enkelte elbil.

reserverne i Nordsøen er ved at få ende. Vi skal derfor snart

mere miljøvenlig energikilde til transport sammenlignet med

ydende kan give en rækkevidde på op over 400 kilometer pr. opladning.

Hvis f.eks. hver femte danske bil kørte på el i stedet for benzin eller

vælge, om vi vil satse på få, politisk ustabile lande, når vore

benzin og diesel. Forsyningssikkerhed og klimahensyn kan altså

Typisk er rækkevidden dog 100 – 200 kilometer. Tophastigheden for mindre

diesel, ville Danmark med dagens energimix kunne skære godt en mil-

egne forsyninger slipper op – eller om vi vil satse på et alterna-

gå hånd i hånd.

elbiler er omkring 130 km/timen.

lion ton af sit årlige CO2-udslip.
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