
Folkpartiet vill bygga fyra nya kärnkraftverk och utveckla en svensk elbil 
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article59593.ece. ÄNTLIGEN en svensk 
politiker som vågar säga sanningen!!! Eftersom samtliga transporter inom en snar framtid (i 
50 år:tåg&spårvagnar, snart:bilar,mopeder,mc, ganska snart:lastbilar,bussar,båtar med vätgas, 
inom vår livstid:flyg med vätgas(blandning)) så räcker det inte med vatten- och vindkraft, hur 
mycket denna än byggs ut. Att framställa vätgas kräver mycket elenergi, men är ändå mer 
effektivt, ekonomiskt och miljövänligt än att använda andra "tankade" bränslen. 
  
Elbilsrevolutionens ekonomiska konsekvenser: Förbered dig själv, alla du känner och 
samhället så slipper du förlora stora pengar 
För snart ett år sedan skrev Johan Ehrenberg och jag (ovetande om varandra) artiklar om de 
ekonomiska konsekvenserna av den nära förestående elbilsrevolitionen. Se 
http://etc.se/artikel/14240/vem-doedade-elbilen samt bifogad PDF. Det kommer att bli många 
företag och privatpersoner som kommer att stå med Svarte Petter i hand när ingen vill köpa 
deras bensin/diesel/etanol/gas-bilar...  
  
Jag har "Who killed the electric car" på video om du missade den på SVT. Låna den gärna! 
http://www.podtech.net/home/4284/chelsea-sexton-speaks - huvudpersonen i "Who killed the 
electric car" i en mycket intressant intervju! 
http://www.pluginamerica.com - Amerikansk gräsrotsrörelse 
http://www.pluginpartners.org - Amerikansk gräsrotsrörelse 
http://www.hybridcenter.org/hybrid-timeline.html - Historik och nära framtid för hybridbilar 
(icke-plugin och plugin) 
http://www.youtube.com/watch?v=oDjSbWTJbdo&eurl=http://www.google.org/recharge/ove
rview.html - Googles forskningssatsning 
http://www.teslamotors.com/ - Den serietillverkade elsportbilen Tesla Roadster. Vill ha! 
http://www.youtube.com/watch?v=zIFgzx-wJcU&mode=related&search= - Intervju med 
VD:n för Tesla Motors. 
http://www.thepetitionsite.com/1/zero-emission-pledge - Kampanj för bilar med nollutsläpp 
http://www.sweva.org/ - Svenska Elfordonsföreningen 
http://www.chalmers.se/hosted/shc-en/ - Hybridforskningscenter på Chalmers. 
http://www.aftonbladet.se/bil/article480604.ab - Volvo:s pluginkoncept 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/523254forsk/819906e
lxix/index.jsp - Vattenfall om pluginhybrider 
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article47169.ece - "Köp ett 
vindkraftverk till din elhybridbil" 
http://www.elforsk.se/system/sys-vatgas.html - Väte i det svenska transportsystemet 
(Elforskningsinstitutet). Observera meningen: Biodrivmedel kan, i ett internationellt 
perspektiv, däremot endast i begränsad omfattning ersätta bensin och diesel. 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=4&id=237&show=237 - Om en svensk 
elbilskämpe. 
Miljöpartiet i Göteborg har f.ö. lagt upp länkarna på sitt intranät (det är bra med 
kontakter!). Jag behåller min gamla Golf Cab ett tag till och är med i bilpoolen. Eftersom jag 
kör max 500 mil per år spelar de inte så stor roll om bensinen kostar 15 kr/litern eller mer. 
Men jag skäms varje gång jag tankar och man kanske skulle köpa en el-EU-moped framöver! 
 


