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•  At få viden om elbilernes rækkevidde, økonomi, energieffektivitet mv. 

§   Til brug for kommende udbud 

§   Til brug for rådgivning af brugere 

§   Til viden om hvor markedet er nu – på godt og ondt  

BAGGRUND	FOR	TESTEN	



•  Alle elbiler som er relevante for KKs drift testes 

•  Alle tests er foretaget af to personer… 

§  Kørsel i by, på landevej og på motorvej 

§  Ud fra to typer af kørestile: øko-kørsel og moderat kørsel 

§  Kørestilen er koordineret mellem testkørerne 

§  Tests foregår sommer og vinter (tidlig forår/efterår) 

§  Antal ture per test er i gns. på 18 ture per testperson 

•  Køreegenskaber, brug, opladning er alle subjektive – dog med 9 års erfaring 

OM	TESTEN	



RENAULT	ZOE	–	240	KM	NEDC		



190	km	

149	km	
Afvigelse	fra	NEDC:	38	%	/	58	%	

FORBRUG	–	22	kWt	(netto)		

Gns.	temperatur	 Gns.	kW	forbrug	AC/klima	tændt:	1	

Økokørsel	gns.	rækkevidde	

Moderat	kørsel	gns.	rækkevidde	

120	km	

101	km	

17,6o	
	

		3,1o	

NB:	Vintertal	!	

Afvigelse	fra	NEDC:	21%	/	50	%	



OM	BRUGEN	–	22	kWt	
	
Brugs- og arbejdsanvendelse 
•  Mere vulster på sæderne ville være rart ved kraftigere udsving.  
•  OBS - kick-down for at aktivere acceleration under Eco-mode (maks. 95 km/t) 
•  Blind vinkel ved højresving.  
•  Bildør tæt på hovedet ved udsving, når man er middel høj.  
•  Fejlkode vises under kørsel: "0 bagerste sele er spændt” +dæktryksmåler 
•  Klimaanlæg larmer meget. 
•  Køling af batteriet larmer meget efter en længere tur (varm). 
•  Siderudebetjening kan ikke uden besvær stoppes midt i. 
•  Ikke live data for navigation 
 

Køreegenskaber 
•  Blød affjedring ved kraftige sving. Ellers rigtigt fint afstemt. God komfort. 
 

Opladning 
•  Mangler ladelys i ladestik.  
•  Husk at trykke ladestikket HELT ind i stikket på bilen, da det sidder noget stramt.  
•  Ladning foregår perfekt med 22 kW og med 11 kW. Henholdsvis 1 og 2 timers ladning.  
•  Kunne ikke teste ladestanderfinding, da IP ikke var sat op.  
•  KM standen kan skifte en del i forudsigelsen. Dens rigtighed er vel på omkring 80 %.  
 

Rækkevidde 
•  Motorvejskørsel æder en del kWt. Rækkevidden skuffede i første testbil hvor der var en 
fejl på batteriet. Dog ikke i anden. 
•  Bilen er dårligt isoleret, og bruger derfor en del energi på særligt motorvej  
ved koldt vejr.  



RENAULT	ZOE	LIFE	–	400	KM	NEDC		



Afvigelse	fra	NEDC:	35	%	/	43	%	

FORBRUG	–	41	kWt	(netto)	

Gns.	temperatur	 Gns.	kW	forbrug	AC/klima	tændt:	1	

Økokørsel	gns.	rækkevidde	

Moderat	kørsel	gns.	rækkevidde	

273	km	

260	km	

251	km	

228	km	

11,4o	
	

		3,9o	

NB:	Få	vintertal	!	

Afvigelse	fra	NEDC:	32%	/	37	%	



OM	BRUGEN	–	41	kWt	
	
Brugs- og arbejdsanvendelse 
•  Mere vulster på sæderne ville være rart ved kraftigere udsving.  
•  Kick-down for at aktivere acceleration under Eco-mode (maks. 95 km/t) 
•  Blind vinkel ved højresving.  
•  Bildør tæt på hovedet, når man er 174 cm.  
•  "0 bagerste sele er spændt”, selvom der ikke sidder nogen. 
•  Klimaanlæg larmer meget. 
•  Siderudebetjening kan ikke uden besvær stoppes midt i.  
•  Lyden for at advare fodgængere og cyklister er forfærdelig (bliver irriteret og dårlig) 
•  Blinkerlyden er ikke meget bedre – men trods alt lidt bedre.  
•  Ikke live data for navigation 
 

Køreegenskaber 
•  Blød affjedring ved kraftige sving. Ellers rigtigt fint afstemt. God komfort. 
 

Opladning 
•  Mangler ladelys i ladestik.  
•  Husk at trykke ladestikket HELT ind i stikket på bilen, da det sidder noget stramt.  
•  Ladning foregår fint hjemme/arbejde med 11/22 kW (4 og 2 timer opladning).  
•  KM standen lader til at være næsten præcis. 
•  43 kW lader eller DC ladning er et must, hvis man bruger bilen til langdistance kørsel  
og man ikke vil bruge 2 timer på at lade bilen undervejs eller kan lade ved destination. 
•  Kunne ikke teste ladestanderfinding, da IP ikke var sat op. 
 

Rækkevidde 
•  Motorvejskørsel æder en del kWt. Bilen er dårligt isoleret, og bruger derfor en del  
energi på særligt motorvej ved koldt vejr.  



VW	eGOLF	–	190	km	NEDC		



196	km	

176	km	 Afvigelse	fra	NEDC:	7	%	

FORBRUG	–	21,8	kWt	(netto)	

Gns.	temperatur									17,4o	 Gns.	kW	forbrug	AC/klima	tændt:	1,5	

Økokørsel	gns.	rækkevidde	

Moderat	kørsel	gns.	rækkevidde	

Afvigelse	fra	NEDC:	3	%	



OM	BRUGEN	–	24,2	kWt	
	
Brugs- og arbejdsanvendelse 
•  Alt sidder som det skal. God brugerflade. Mangler dog lidt mere elbil info. 
•  Lidt trængt bagagerum.  
•  Bak-kamera og for- og bag-sensor fungerer godt.  
•  Brugerfladen for displayet i midterkonsollen kunne være bedre, men er ikke så slem 
som Nissan Leaf/Evalia/eNV200. 
•  Svært til tider at nulstille en tur.  Start problemer er dedekteret, hvor den ikke ved 
hvem den selv er("Key in car" men stadig vil bil ikke starte!).  
•  ”Lane-assist” fungerer OK, men ikke helt bagt færdigt.  
•  Godt varme-klima-anlæg. 
•  Ikke live data for navigation uden CarPlay 
 

Køreegenskaber 
•  Super køreegenskaber. Stram affjedring uden at være ubehagelig. 
 

Opladning 
•  CCS fungerer perfekt. Mangler som vanligt 3-faset ladning til opportunity charging. 
Nemt forståelige dioder i tankdækslet. Har ikke lys i ladeporten.  
 

Rækkevidde 
•  Flot rækkevidde. Næsten lige så god som Kia Soul med lidt større batteripakke. Fin 
rækkevidde på motorvej. Mangler instant kW forbrug visning. 



NISSAN	LEAF	–	250	KM	NEDC		



218	km	

171	km	
Afvigelse	fra	NEDC:	32	%	/	41	%	

FORBRUG	–	27,2	kWt	(netto)	

Gns.	temperatur		 Gns.	kW	forbrug	AC/klima	tændt:	3	

Økokørsel	gns.	rækkevidde	

Moderat	kørsel	gns.	rækkevidde	

Afvigelse	fra	NEDC:	13	%	/	27	%	
182	km	

147	km	

	6,3o	
	

	3,3o	

NB:	få	varme	tal	



OM	BRUGEN	–	30	kWt	
	
Brugs- og arbejdsanvendelse 
•  Hurtigt opvarmet.  
•  Hurtig reduktion af kW ved sænkning af temperatur ifm. opvarmning af kabinen. 
•  Godt med varme i rattet og i sædet som fungerer perfekt. Ratvarmen slukker ved 
opnåelse af X temperatur.  
•  Virkelig ringe brugerflade i display!! Det er en ommer.  
•  ECO knappen gemmer sig lidt.  
•  Dårlig udsyn bagud og ved skrå vinkler.  
•  Trængt bagagerum.  
 

Køreegenskaber 
•  Fine køreegenskaber. Dog ved 120-130 KM/t kan den være lidt in-stabil.  
•  Svær at bakke uden bakkamera 
 

Opladning 
•  Mangler 3 faset ladning. 
 

Rækkevidde 
•  Fungerer en del bedre end forgængeren.  
•  Den er forholdsvis energieffektiv og kan køre tæt på NEDC normen uden større 
problemer. Dog ved motorvejskørsel sluger den mere end e-Golfen. 



KIA	SOUL	EV	–	212	KM	NEDC		



219	km	

176	km	
Afvigelse	fra	NEDC:	17	%	/	30	%	

FORBRUG	–	27	kWt	(netto)	

Gns.	temperatur	 Gns.	kW	forbrug	AC/klima	tændt:	1,5	

Økokørsel	gns.	rækkevidde	

Moderat	kørsel	gns.	rækkevidde	

Afvigelse	fra	NEDC:	3	%	/	23	%	

NB:	Vintertal	!	

162	km	

148	km	

	14,5o	
	

	7,1o	



OM	BRUGEN	–	27	kWt	
	
Brugs- og arbejdsanvendelse 
•  Meget støjsvag, også på motorvej.  
•  Super brugerflade – den bedste set pt. 
•  Fin udsyn bagud og ok skrå vinkler.  
•  Lidt trængt bagagerum. 
 

Køreegenskaber 
•  Rigtig god køreoplevelse pt. specielt på motorvej og ved vejbump/fortovsovergang. 
•  Godt isoleret. 
 

Opladning 
•  Mangler 3 faset ladning. Super betjening til opladning via bilens interface. 
 

Rækkevidde 
•  Super rækkevidde ift. bilens størrelse batteri - meget energieffektiv.  
•  God motorvejsøkonomi  (19 kW (flad strækning) v. 120 km/t. 17 kW v. 100 km/t.) 



NISSAN	EVALIA	–	170	KM	NEDC			



130	km	

116	km	
Afvigelse	fra	NEDC:	32	%	/	42	%	

FORBRUG	–	24	kWt	

Gns.	temperatur		 Gns.	kW	forbrug	AC/klima	tændt:	3	

Økokørsel	gns.	rækkevidde	

Moderat	kørsel	gns.	rækkevidde	

NB:	få	varme	og	kolde	tal	–	samt	uden	passager!	

	10,0o	
	

		3,8o	

Afvigelse	fra	NEDC:	24	%	/	32	%	

98	km	

115	km	



OM	BRUGEN	–	24	kWt		
	
Brugs- og arbejdsanvendelse 
•  Larmer noget. 
•  Knapper og display er forvirrende/ikke selvforklarende – generelt problem for Nissan. 
•  Ecoknap er gemt og bruges lidt for meget.  
•  Fint med bagage-lastplads 
•  Ikke live data for navigation 
 

Køreegenskaber 
•  Ikke særlig gode (gammeldags undervogn). Krænger meget tungt ved fortorvs-
overgange. Hopper svagt ved motorvejskørsel.  
•  Støjer en del ved motorvejskørsel.  
•  Svær at bakke uden bakkamera.  
•  Der kommer en hylelyd fra drivlinen.  
 

Opladning 
•  Kun AC 3,6 kW opladning. Ingen 3 faset ladning - dog ingen nyhed. 

Rækkevidde 
•  Dårlig rækkevidde særligt på motorvej (lave temperaturer).  
•  Varmeproblemer (lave temperaturer).  
•  Bruger i samme periode dobbelt energi af hvad Zoe gør. 
•  Kabinen er for stor at opvarme uden varmepumpe. 
•  Lidt for tidligt på markedet ift. brugsrækkevidde (40 kWt version afventes med glæde) 



BMW	i3	REX	–	400	KM	NEDC	
-	plug-in	hybrid	(300	KM	el	+	100	KM	benzin)			



273	km	

239	km	 Afvigelse	fra	NEDC:	20	%	/	46	%	

FORBRUG	–	27,2	kWt	(netto)	
(inkl.	range	extender)	

Gns.	temperatur	 Gns.	kW	forbrug	AC/klima	tændt:	1	

Økokørsel	gns.	rækkevidde	

Moderat	kørsel	gns.	rækkevidde	

191	km	

162	km	

Afvigelse	fra	NEDC:	9	%	/	36	%	

	10,8o	
	

		4,6o	



OM	BRUGEN	–	27,2	kWt	
	

Brugs- og arbejdsanvendelse 
•  Hurtig varme i kabinen.  
•  Meget tyst REX ved lav generering af strøm fra REX.  
•  REX slår fra ved 10 km/t. og under. REX producerer nok el op til 90 km/t. ved 6 km 
benzin tilbage går den i skilte-mode og kryber afsted. REX går i gang ved 25 % tilbage 
på batteriet. REX producerer fra 25 % og nedefter kontinuerligt.  
•  Ringe brugerflade i info display, samt dårlig navigation (ikke live data). 
•  For mange info og ubruglige undermenuer i infodisplay.   
•  Larmer en del med vindstøj under motorvejskørsel.  
•  Sidevindsfølsom.  
•  Lille bagagerum. Fin til pendling, men ikke mere. 
•  Ved side-by-side parkering, så kan man næsten ikke få bagsædepassager ud eller 
tasker ud. Det bliver sådan noget folde-ud-tetris med mand og dør. 
•  Vinduesviskernes funktionalitet/intervalstyring er ikke nem at gennemskue. 
•  Sædehøjde lidt svær at justere ordentlig. 
•  Ved ”tæt på” og ”Åben dør” er akustiske alarmer virkelig høje og ret irriterende. 
•  Når turen er færdig, så hopper den tilbage på Comfort-mode. 

Køreegenskaber 
•  Fine. Dog lidt følsom ved høj hastighed. 

Opladning 
•  Super med 11 kW ladning.  
•  Ladestikket i laderen er meget varmt. 
•  CCS er perfekt også til REX versionen. 

Rækkevidde 
•  Fin rækkevidde. 
•  God performance for batteripakken. 



HYUNDAI	Ioniq	EV	280	KM	NEDC	



272	km	

230	km	 Afvigelse	fra	NEDC:	18	%	/	N/A	%	

FORBRUG	–	28	kWt	(netto)	

Gns.	temperatur	 Gns.	kW	forbrug	AC/klima	tændt:	1	

Økokørsel	gns.	rækkevidde	

Moderat	kørsel	gns.	rækkevidde	

N/A	km	

N/A	km	

Afvigelse	fra	NEDC:	3	%	/	N/A	%	

	15,3o	
	

	N/Ao	



OM	BRUGEN	–	27,2	kWt	
	
Brugs- og arbejdsanvendelse 
•  Højt udstyret.  
•  Mest energieffektive drivline pt. testet! 
•  Kun svag støj under motorvejskørsel.  
•  Lille bagagerum. 
•  Lidt teknisk til en puljebil ift. bruger-features. 
 

Køreegenskaber 
•  Fine køreegenskaber også på motorvej. 

Opladning 

•  Super med 100 kW ladning (findes ikke pt. ikke i Danmark) 
•   Mangler 3 faset ladning. 

Rækkevidde 

•  God rækkevidde og fint til kørsel inden for regionen. 
•  God performance for batteripakken og kan næsten konkurrere med Leaf II. 



VW	eGOLF	–	300	KM	NEDC		



269	km	

202	km	 Afvigelse	fra	NEDC:	33	%	

FORBRUG	35,8	kWt	(brutto	!)	

Gns.	temperatur										7,6o	

Økokørsel	gns.	rækkevidde	

Moderat	kørsel	gns.	rækkevidde	

Afvigelse	fra	NEDC:	10	%	

Gns.	kW	forbrug	for	AC/klima	tændt:	1	



OM	BRUGEN	
	
Brugs- og arbejdsanvendelse 
•  Fornuftig brugerflade. Dog store problemer med  brug af CarPlay til iPhone. 
•  Lidt trængt bagagerum.  
•  Ingen ratvarme (dette bør være standard i en elbil! 
•  Smart med radarstyret fartpilot, dog lidt teknisk og kræver tilvending.   
•  Bak-kamera og for- og bag-sensor fungere med lidt forsinkelse på lyden.  
•  Lidt dårligt udsyn bagude, men standard for klassen. 
•  Brugerfladen for displayet i midterkonsollen kunne være mere logisk og nemmere. 
•  Svært til tider at nulstille en tur.   
•  Start problemer (software fejl), også under den første test. 
•  Bilen har stoppet (uden tryk på stopknappen) to gange. Den ene gang uden at advare føreren. 
•  Eco funktionen springer automatisk til Normal efter at bilen har været slukket. 
•  Road-assist er en fin løsning, men ikke helt bagt færdigt.  
•  Godt varme-klima-anlæg.  
•  Volumenknap i stedet for finger touch til display/medier ville være at foretrække 
•  2 tydelige volumen angivelser på navigationsbilledet til justering når der er navigation på. 
•  Luften fra MAX AC-knappen er meget kold. 
 

Køreegenskaber 
•  Super køreegenskaber. Stram affjedring uden at være ubehagelig. 
 

Opladning 
•  CCS fungerer perfekt. Mangler som vanligt 3-faset ladning. Nemt forståelige dioder i 
tankdækslet. Har ikke lys i ladeporten.  
 

Rækkevidde 
•  Fornuftig rækkevidde, dog ikke prangende. Fornuftig rækkevidde på motorvej, dog æder den 
meget ved kørsel omkring de 130 KM/t og frostvejr.  



Nissan	Leaf	-	270	WLTP	



299	km	

252	km	 Afvigelse	fra	WLTP:	-7	%	/	N/A	%	

FORBRUG	–	37	kWt	(netto)	

Gns.	temperatur	 Gns.	kW	forbrug	for	AC/klima	tændt:	1	

Økokørsel	gns.	rækkevidde	

Moderat	kørsel	gns.	rækkevidde	

N/A	km	

N/A	km	

Afvigelse	fra	WLTP:	11	%	/	N/A	%	

	22o	
	

	N/Ao	



OM	BRUGEN	
	
Brugs- og arbejdsanvendelse 
•  For overfølsom side/front sensorer ifm. automatisk nødbremsesystem.  
•  Dårlig styring af nye radio kanaler (alt for mange tryk).  
•  Fin med plads i bagagerummet, bedre end før.  
•  Displayet viser forbrug ift. KM hvilket er lidt irriterende. Det må kan kunne vælge imellem (ift. kWt forbrug/100 KM). Infotainment systemet 
fra Nissan lider stadig under en logik der ikke er brugervenlig. Integration med Nissans system og Apple CarPlay fungerer ikke godt da design 
og brugervenlighed er helt anderledes i Nissan system vs. Apple CarPlays. 
•  Bak-kamera og for- og bag-sensor fungere med lidt forsinkelse på lyden.  
•  Road-assist er en fin løsning, men ikke helt bagt færdigt. 
•  Godt varme-klima-anlæg. 
•  ECO knappen gemmer sig lidt. 
•  Dårlig udsyn bagud og fortil - ved skrå vinkler.  
 

Køreegenskaber 
•  Fine køreegenskaber. Fornuftig affjedring uden at være ubehagelig. Dog sideværts bevægelser ved skarpere sving på motorvejen (ujævn vej). 
•  Let forsinket nedbremsning ved aktiv nedbremsning ved brug af bremsen (med e-pedal) !! 
 

Opladning 
•  ”Find ladestander” fungerer ikke godt! Det blander AC og DC opladning sammen og der skal trykkes alt for meget.  
•  Opladning kan kun ske med 3,67 kW på en normal 3 faset el-lader, da bilen kun kan lade med 1 fase (dog op til 32 Amp. som dog er ulovligt i 
DK - en løsning med en transformer tilkoblet laderen der konverterer to faser til én er muligt, men er dyr og bruger meget strøm). KK har i 
denne omgang ikke testet DC ladning ifm. kontiunitiv kørsel på motorvej, men er opmærksom på dette i vores anbefalinger til vores brugere.  
•  Opladning med kun 3,67 kW gør at opladning ikke kan lades færdig hvis batteriet er tæt på tomt når bilen stilles til opladning om aftenen, og 
skal være klar om morgenen. 
•  DC 50 kW opladning til denne størrelse batteripakke er for lidt til længere ture (dette skyldes nok passiv nedkøling). 
 

Rækkevidde 
•  Fornuftig rækkevidde, men den lider af at være for ”tørstig” i forhold til dets konkurrenter. 



Kommende	tests…	

Smart	ED	 Streetscooter	Work	+	Work	L	

MB/Mitsubishi	FUSO	Electric	


