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Billigare batterier
ger skjuts åt elbilen
Nu kommer elbilen på allvar
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Så kan vi nå
klimatmålen
Grön el – en del av lösningen

Kundförmåner
• Kryssa med familjen
• Skidåkning till halva priset
• Nyhetsbrev med fina erbjudanden

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/dalakraft

Vd har ordet:

Säg ja till el
– bara den
är grön
Vi lever i en tid av
motsättningar. På samma gång
som jorden kippar efter andan i stoftmolnen från våra gemensamma utsläpp
dyker fantastiska innovationer upp, som
sparar mängder av resurser. Ta LED-lampan
till exempel. Hur mycket energi har inte
sparats sedan den gjorde entré? Eller
elbilen, som kan vara en väg ut ur
oljeberoendet. El utmålas ju som en del
av lösningen på klimatproblemet och vi
i elbranschen är medvetna om vårt ansvar.
För el är inte helt okomplicerat. Om det
ska vara någon miljönytta med alla dessa
eldrivna fordon måste elen produceras
koldioxidneutralt. Det har vi på Dalakraft
tagit fasta på.
Vi köper uteslutande in 100 % grön el,
från vatten-, sol-, vind-, och biobränslen,
vilket Energimyndigheten bekräftar med
hjälp av ursprungsgarantier.
Du som är Dalakraft-kund behöver alltså
inte ha dåligt samvete för att du ”bränner
el”. När jag kör min elbil till och från jobbet
känner jag bara glädje över att kunna
färdas flera mil i en bekväm bil, helt
utsläppsfritt, eftersom bilen är laddad med
100 % grön el från Dalakraft. Sedan måste
jag erkänna att jag ibland tar en vända på
fyrhjulingen när jag är i stugan. Och nej,
den går inte på el – ännu.
Må så gott!
Mats Bengtsson
Vd för Dalakraft

Antal sålda elbilar i världen
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Elbilarna
som säljer bäst
Försäljningen av elbilar är fortfarande en
mycket liten del av bilmarknaden i stort,
men växande. Hösten 2015 såldes den
miljonte plug-in-hybriden, någonstans
i världen.
Den bäst säljande plug-in-hybriden just nu är
Nissan Leaf, med en global försäljning på cirka
195 000 bilar hittills. Därefter kommer Chevrolet
Volt plug-in, som i princip är samma bil som
Opel/Vauxhall Ampera. Dessa modeller har
tillsammans en global försäljning på mer än
100 000 bilar. Teslas Modell S kommer på
tredje plats med över 90 000 sålda bilar.
Källa: HybridCars. Siffror från lansering tom okt 2015.

Om elbilar med Jon
Missa inte det senaste avsnittet av vår radiopodd
Uppdrag spänning med Jon Norberg. Ämnet är
trender på elbilsmarknaden.

När batteripriserna faller blir elbilen radikalt billigare. Detta kan enligt forskare ske tidigare än man trott. Redan om fem
år kan priserna på elbilar vara i nivå med bensin- och dieselbilar.

Nu kommer elbilen
på allvar
Norge har flest
Elbilen, som länge varit sällsynt i vår
bilpark, är nu på väg att etablera sig
brett. Det folkliga genombrottet för
elbilen kommer när priset går ner och
det är inte långt borta.
Många konsumenter har tidigare avfärdat elbilen
som alltför dyr, motorsvag och som en osäker
investering. Men en attitydförändring är på gång
över hela världen. Elbilarna tar nya marknadsandelar, även i traditionellt fossiltunga länder som
USA. Orsakerna är flera; biltillverkarna tar fram
nya modeller och utbyggnaden av laddstationer
blir ett naturligt inslag i vår infrastruktur. Men den
viktigaste faktorn är batterierna. När kapaciteten
går upp och priset ned blir elbilarna plötsligt
tillgängliga för en mycket bredare målgrupp.
Björn Nykvist är forskare på Stockholm
Environment Institute (SEI). Han har tillsammans
med forskare på KTH undersökt elbilens
potential. En vanlig uppfattning, enligt Nykvist,
är att elbilar är för dyra för att kunna slå igenom
brett. Och här kommer batteriet in i bilden.
Det är nämligen den största orsaken till att

elbilar i Norden

gder
Trots att de producerar ansenliga män
olja har norrmännen fallit för elbilen.
Laddstationer
Sverige : 600 st Norge: 6 000 st
Elbilar
st
Sverige : 2 000 st Norge: 37 000
Källa : Power Circle

elbilen är dyrare. Så länge batteriet är så dyrt
kommer biltillverkarna att kompromissa mellan
bättre räckvidd (större och dyrare batteri) och
lägre pris.
Men nu är en förändring på gång. Forskarna
räknar med att batteripriserna redan 2020
kommer att bli så låga att elbilen hamnar
i prisnivå med bensin- och dieselbilar. Något
som kommer få proppen att gå ur på riktigt.
– Det är vid det priset som experter anser
att elbilar för första gången är riktigt konkurrenskraftiga, säger Björn Nykvist i ett pressmeddelande.

Hållbar
utveckling
Socialt
hållbart

Ekonomiskt
hållbart

Om vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle måste allt som vi gör vara hållbart ur ekonomiska, sociala
och miljömässiga aspekter. De olika delarna samverkar och är helt beroende av varandra om det ska bli balans.
Grön el är vårt miljömässigt bästa energialternativ och har därför en given plats i utvecklingen av
framtidens hållbara samhälle.

El kan hjälpa oss
att rädda miljön
Av dagens energislag är el från förnybara
källor det absolut bästa alternativet för
miljön.
Vi har blivit allt bättre på att omvandla den energi
som finns i solljus, rinnande vatten och vind.
Dessutom kan vi göra det med kostnadseffektiva
metoder, så att den gröna elen blir konkurrenskraftig och kan slå ut kol och olja.
För elbranschen gäller det att ligga på och
bidra till att utvecklingen fortsätter i samma goda
anda och vi på Dalakraft bidrar med det vi kan.
Genom att enbart köpa el från förnybara källor
uppmuntrar vi omställningen.

El kan göra Sverige
klimatneutralt 2050
Enligt Svensk Energis vision för det klimatneutrala samhället år 2050 måste Sveriges
koldioxidutsläpp minska med 80 %, från
dagens cirka 50 miljoner ton till cirka
10 miljoner ton. El kan hjälpa oss att nå målet.

www.dalakraft.se

0771 48 80 00

När vi väl ställt om från fossila
energikällor till källor som vatten,
vind, sol och biobränslen ska vi också använda
den gröna energin så effektivt som möjligt. Till
exempel är elbilar upp till fyra gånger effektivare
än fossilbilar. Med moderna ljuskällor, maskiner
och datorer kan vi reducera elanvändningen
i våra hem och på arbetsplatser.
Tack vare en ökande världsproduktion av el
från förnybara källor kan vi nå våra klimat- och
miljömål, samtidigt som vi slipper göra avkall på
våra krav vad gäller vardagliga bekvämligheter.
Så länge den är grön kan du ha kul med el, utan
dåligt samvete!

Dalakraft går längre
År 2050 baseras det svenska elproduktionssystemet på vatten-, vind-, sol-, kärn-, och biokraft. Dalakraft går längre genom att vi uteslutit kärnkraft som ursprungskälla. I samtliga
elavtal till alla våra kunder säljer vi 100 %
grön el. När ni, våra kunder, valt Dalakraft
stöttar ni elproduktion från förnybara källor.

info@dalakraft.se
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Miljömässigt
hållbart

Vårkryssa med Silja Line!
Helsingforskryssning fr 330:- per hytt
Njut av en avkopplande kryssning på Östersjön. Just nu har vi specialpris på
vårens resor till Helsingfors, för dig som är kund hos Dalakraft.
På våra fartyg finns trevliga restauranger, rolig shopping och underhållning.
Bland annat visas musikalen Grease 1/4–31/5. Välkommen ombord!
Erbjudandet gäller utvalda avgångar 1/3–31/5 2016.
Begränsat antal platser. Ej specialkryssningar.
Uppge kod DALAKRAFT. Boka på silja.se alternativt
08 22 21 40 (serviceavgift tillkommer, boka online
så bjuder vi på den).

Silja Line
08 22 21 40
silja.se

Förmånligt erbjudande i Kläppen!
2 dagkort till priset av 1
Kläppen i Sälen är den mysiga skidanläggningen för hela familjen. Med 34 backar,
21 liftar och fina längdspår finns något för alla. Kläppen har dessutom en av
Sveriges absolut bästa parker med många olika svårighetsnivåer. Barn under
8 år åker gratis i Kläppen.
Namn

Personnummer, 10 siffror

Erbjudandet gäller endast Dalakrafts kunder lördag–söndag under
vintersäsongen 2015/16 mot inlämnande av denna kupong, samt
uppvisande av legitimation och endast en gång per hushåll.

Prenumerera på vårt
digitala nyhetsbrev!
Det lönar sig att prenumerera på vårt nya digitala
nyhetsbrev med nyheter från Dalakraft och elmarknaden och många intressanta erbjudanden
till dig som Dalakraft-kund.

Fina
anden
erbjud ånger
– tio g år
per

Du behöver bara se till att vi har din aktuella e-postadress.
Den kan du lägga in på ”mina sidor”, mejla till oss, chatta
eller lämna över telefon, så kommer nyhetsbrevet till dig
med automatik framöver.
www.dalakraft.se

0771 48 80 00

Kläppen Ski Resort
0280 962 00
www.klappen.se

info@dalakraft.se

