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Fremtiden er elektrisk! 
Vores nye hverdag med elbiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Danmark kommer 26,7 pct. af den indenlandske elforsyning fra vedvarende energi i 2008. Heraf 
udgør vindkraft og biomasse langt hovedparten. Denne andel har regeringen en målsætning om at 
forøge frem mod 2050, så den primære produktion af el i fremtiden kommer fra vedvarende 
energikilder. Hvis denne energi anvendes i driften af biler, vil vi få en langt mere effektiv 
energiudnyttelse og en kraftig reduktion af CO2 i transportsektoren. 
 
Hvad er en elbil? 
En elbil er en plug-in bil med et batteri, 
der lader fra elnettet. Batteriet driver 
bilens elmotor. En plug-in hybridbil har 
ud over et batteri og en elmotor også 
en benzin- eller dieselmotor, der kan 
forlænge bilens rækkevidde mellem 
ladningerne af batteriet. Plug-in 
hybridbiler adskiller sig fra første 
generations hybridbiler netop ved, at 
disse ikke kan tilkobles 
elnettet, men får al energi fra fossile 
brændstoffer. 
 
Hvor langt kan jeg køre på et 
fuldt opladt batteri? 
De batterier, der anvendes i dag, har 
en kapacitet på mellem 14 og 31 kWh 
i personbiler og det dobbelte i 
minibusser og små lastbiler. 
Rækkevidden afhænger af 
batteripakkens størrelse, bilens vægt 
og udformning samt kørselsmønstret. 
Principielt er rækkevidden mange 
hundrede kilometer, men i praksis er 
den op til 150 km mellem hver 
opladning. Udviklingen går i retning af, 
at batterierne bliver mindre, lettere og 
billigere, og dermed øges 
rækkevidden - alt andet lige. Der 
findes allerede i dag enkelte modeller, 
som kan køre ca. 400 km med flere 
batterier og dermed større kapacitet 
installeret i bilen. 
 
 

Hvad koster en opladning? 
En opladning fra en stikkontakt af et 
tomt batteri på fx 20 kWh koster i dag 
ca. 33 kr., hvis man regner med, at én 
kWh koster 168 øre. Prisen er opdelt i 
42,1 øre/kWh for selve ellen, 
transportbetalingen udgør 19,5 
øre/kWh, der er en moms på 33,6 
øre/kWh, en PSO tarif på 5,2 øre/kWh 
og en afgift til staten på 67,5 øre/kWh. 
 
Hvor meget strøm bruger en 
elbil pr. km? 
Typisk forbruger en elbil 0,13-0,25 
kWh/km, hvilket svarer til en eludgift 
på 0,22-0,42 kr./km. Forbruget 
afhænger bl.a. af bilens vægt og 
udformning på samme måde som en 
normal benzin- eller dieselbil. Til 
sammenligning vil en middelstor 
personbil med benzinmotor have 
benzinudgifter på 0,60-0,90 kr./km. 
 
Hvordan betaler jeg for 
opladning? 
Der er i dag ikke etableret et ensartet 
betalingssystem i Danmark. Oplader 
man fx sin bil i København på en af 
kommunes ladestandere, er 
strømmen gratis. Indtil videre har 
Københavns Kommune opsat 20 
ladestandere. Lader man derhjemme 
registreres forbruget på din elmåler og 
inkluderes i regningen fra 
energiselskabet. 

Kilde: www.danskelbilalliance.dk - 15.9.2010. (Bearbejdet) 
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Kilde: http://www.forbrug.dk – 15.09.2010.  
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Kilde: http://www.idenyt.dk - 10.9.2010.  


