
GUIDE DE T S T ORE L A DER ACE

Den europæiske bilindustri og en række partnere 
er ved at opsætte et net af hurtigladere over hele 
Europa. Skal du på en længere tur, skal det være 
muligt at få strøm på bilen uden at blive gråhå-
ret af at vente. Senest har E.ON og Clever åbnet 
to nye ladestationer ved Fredericia og Halsskov 
ved Korsør, hvor man kan lade med op til 350 kW. 
Bil Magasinet kører til Halskov med tre nye elbi-
ler og får selskab af en læser i en af de første 
Tesla Model 3, der blev indregistreret herhjemme. 
Ideen er, at vi skal se hvor hurtigt, de forskellige 
elbiler lader.

Vi prøver derfor at bruge så meget af strøm-
men som muligt i de fire elbiler, og herefter afsæt-
ter vi 60 minutter til at lade i. Herefter kan vi både 
se, hvor mange pct. bilerne får på i strøm over tid, 
men det bliver også muligt at så hvor mange “km i 
timen”, der kommer på de fire..

Redaktionens BMW i3S, som vi pt. har til lang-

tidstest, og den nye Hyundai Kona Electric lader 
med 50 kW, som var standarden for få år siden. 
Audi og Tesla lader med væsentligt højere effekt. 
Til dagens test har vi også inviteret den danske 
elbilforening kaldet FDEL. Dem kan vi passende 
tage en snak med, mens vi skal få de 60 minut-
ter til at gå ved laderstanderne. Stikkene er i, så vi 
sætter igang. 
Til hverdag betyder ladehastigheden ikke det 

store – man bruger jo ikke sin bil om natten?

“Nej, men det er ikke alle, der har deres egen 
lader. I en bil som Audi e-tron kan du 
som ekstraudstyr købe, at den kan lades 
derhjemme med op til 22 kW. Det bety-
der, at du kan lade den op på fire timer. 
Og jo hurtigere du kan lade, des mindre 
tid skal du bruge på det,” forklarer inge-
niør Martin Messer Thomsen fra Elbil-
foreningen.

Velkommen til det 
store laderace for elbiler
Hvis du kører elbil, vil du gerne holde så kort tid 
som muligt ved ladestationen. Vi tester fire elbi-
ler for at se, hvor hurtigt vi kan lynlade og der-
med stoppe nogle km på deres batterier i en fart.

[ Tekst & foto Anders Richter & Steen Bachmann ]

De fire elbiler holder 
parat ved lynladeren 
i Halsskov, hvor der 
kan lades med op til 
350 kW. Der er afsat 
60 min. Sæt igang!
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Vi lynlader i Halsskov – og i Fredercia 
Testen foregår på den nye lynladerstation i Halsskov, som 
ligger lige ved foden af Storebæltsbroen. Her er i alt fire 
ladestandere, som kan levere op til 350 kW. Her er både 
CCS- og Chademo-stik. Stationen er opsat af E.ON Drive 
og Clever, som har indgået et samarbejde. Det er dog ikke 
det eneste sted, du kan lynlade din elbil. D. 28. maj blev 
endnu en lynladerstation indviet ved motorvejen udenfor 
Fredericia. De to stationer er de første ud af ialt 48 lynla-
derstationer, som skal bygges i Skandinavien, så du ube-
sværet kan komme langt omkring i din elbil. Indtil videre 
er der dog ingen biler, som kan lade med 350 kW.
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Ejere af fossilbiler er altid utroligt interesserede i 

rækkevidden?

“Ja, men hvor ofte kører du mere end 250 km 
om dagen? Elbilerne har i dag en rækkevidde, der 
dækker til langt de fleste danskeres daglige kør-
selsbehov. Derfor bliver ladetiden det næste kon-
kurrenceparameter. Hvis du engang imellem skal 
køre sydpå, er ladetiden meget vigtigere end ræk-
kevidden. Det finder man ud af, når man har haft 
elbil et længere stykke tid.”
Hvad med lithium-batterier i meget koldt klima?

“Det er der styr på. Langt de fleste elbiler var-
mer batteriet op, inden man går i gang med at 
lade, og så er kulden et mindre problem. Den 
gamle Nissan Leaf begyndte først at varme sit bat-
teri ved minus 17 grader, så problemet er ikke 
stort i Danmark. Når du taster afgangstid for din 
BMW i3 i appen, varmer bilen batteriet lige før, 
du skal afsted, for at få det optimale ud af det. 
Et koldt batteri, der har stået ude hele natten, er 
meget langsomt om at lade i starten. Vi ser typisk, 
at elbilen bliver købt som bil nr. to, men at det i 
løbet af to eller tre uger er den, der bliver brugt 
mest. Og vi ved fra Norge, at nærmest ingen elbil-
købere går tilbage til en fossilbil, fordi elbilen alli-
gevel ikke var noget for dem.”
Hvad med dem, der ikke kan bruge elbil?

“Vi er nede på, at det er under 5 pct. af de dan-

ske forbrugere, som har et kørselsbehov, en elbil 
ikke kan udfylde. Det kan være hende, der skal 
køre to heste rundt i Europa i en trailer eller ham, 
der kører rigtig meget på Autobahn med 180 km/t. 
Du kan altid finde grænsetilfælde som at køre til 
Garda-søen med en campingvogn – det duer elbi-
len ikke til. Men rigtig mange danskere kan sag-
tens leve med en elbil – hvis de får mulighed for at 
forstå det først.”

Uret tikker ved lynladestanderne og efter kun 42 
minutter melder Audi e-tron, at den er fyldt helt 
op med strøm, mens de andre tre biler stadig 
slubrer el i sig. Ved at kigge på bilernes officielle 
rækkevidde og sætte det i forhold til, hvor mange 
pct. de lader i timen, kan vi regne ud, hvor mange 
“km i timen”, du får i hver af de fire elbiler. Og der 
er en tydelig forskel mellem BMW i3S, som ligger i 
bunden, og så Audi e-tron i toppen. 

Hvis du vil kunne lade flest km hurtigst er det 
Audi, der løber med sejren. Tesla’en er dog lige i 
hælene, og en opdatering af Model 3, der er kom-
met siden redaktionens slutning, skulle have gjort 
den endnu hurtigere.  

Hvis du gerne vil over i en elbil, men frygter at 
holde ved en ladestander i tide og utide, skal du 
altså købe en Audi e-Tron eller en Tesla Model 3, 
som pt. er nogle af de stærkeste til at lynlade.  •

GUIDE DE T S T ORE L A DER ACE

BMW i3 er den ældste elbil i denne test, og derfor er det måske ikke så mær-
keligt, at den lander nederst i feltet. Ikke nok med, at den har det mindste 
batteri, det og også den af de fire, som er langsomst til at lade op. Den star-
tede på 22 pct. og efter en time nåede den op på 98 pct. Kurven bliver meget 
flad til sidst, hvor ladehastigheden nedsættes markant.

Hyundai Kona Electric starter som den eneste i testen med at være nede på 
nul pct. (den ankom med slæbetov. Lang historie...). På en time går den fra 
nul til 80 pct. Havde den startet med mere batteri, vil vi dog nok få et mar-
kant lavere tal, da ladekurven allerede ved 75 pct. daler drastisk. De sidste 25 
pct. af batteriet er altså svære at udnytte, hvis det skal gå stærkt. 

BMW i3S CHARGED PROFESSIONAL

Pris 399.000 kr. | Motor el, 42 kWh batteri | Ydelse 184 hk, 270 Nm
Topfart 160 km/t | 0-100 km/t 6,9 sek. | Rækkevidde (WLTP) 330 km

HYUNDAI KONA ELECTRIC PREMIUM

Pris 349.995 kr. | Motor el, 64 kWh batteri | Ydelse 204 hk, 395 Nm
Topfart 155 km/t | 0-100 km/t 7,6 sek. | Rækkevidde (WLTP) 449 km

1. Type 2-stikket er det mest brugte men 
også det, som oplader langsomst.

2. Chademo bruges typisk af de japanske 
producenter. Det kan bruges til lynladning.

3. CSS Combo er en slags udvidet Type 
2-stik. Det er denne type, man satser på i EU 
fremover, og dette bruges også til lynladning.

1.
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Tager vi bilernes 
officielle forbrug 
og sætter op mod, 
hvor meget de kan 
lade i timen, hvor 
vi et sammenligne-
ligt tal “

KONKLUSION
Der er overraskende stor forskel på, 
hvor hurtige de forskellige elbiler er 
til at lade km på batteriet. For mange 
af de bilejere, der pendler over 
mange km, vil det være yderst rele-
vant at vide, hvor mange km man får 
ud af at holde stille og lade i 15 min., 
en halv eller hel time. 

Det er tydeligt, at jo højere op i 
pris, vi kommer, jo bedre er teknik-
ken også til at få stoppet så meget 
strøm på batteriet hurtigst muligt. 
Audi’en står som vinder i testen, men 
hvis vi kigger på, hvor du får mest 
værdi for pengene, går førstepladsen 
nok nærmere til Tesla Model. Her får 
du næsten samme antal km i timen, 
specielt efter dens seneste opdate-
ring, og her har vi en startpris på blot 
372.600 kr.

Ladetiden er et af de steder, hvor 
der kommer til at ske rigtig meget 
i den nærmeste fremtid. Den nye 
Porsche Taycan, som bliver lance-
ret i år 2020, er lavet, så den kan 
lades med op til 350 kW – altså over 
den dobbelte ladehastighed af, hvad 
Audi e-tron kan lade med i dag. 

Vi starter opladningen af en Tesla Model 3 på 11 pct. og efter en time ram-
mer den 98 pct. Efter 45 minutter rammer den 85 pct. og herfra flader kurven 
noget ud. Siden testen har Tesla opgraderet ladehastigheden af Model 3 så 
den i perioder kan komme op omkring 200 kW. Med opgraderingen bør den 
være lige så hurtig eller endda overhale dagens vinder, Audi e-Tron.  

Audi e-tron overbeviser hele testholdet med sin hurtighed. Den starter på syv 
pct. og efter kun 42 minutter melder den, at batteriet er ladet helt op. Lade-
kurven falder også kun en lille smule, så den lader kraftigt i hele perioden. 
Da e-tron lader helt op på under en time er vores “km i timen”-tal teoretisk 
beregnet. På trods af det står vi med en helt klar vinder af dagens test.

TESLA MODEL 3 LONG RANGE PERFORMANCE

Pris 510.700 kr. | Motor el, 75 kWh batteri | Ydelse 450 hk, 640 Nm 
Topfart 261 km/t | 0-100 km/t 3,4 sek. | Rækkevidde (WLTP) 530 km

AUDI E-TRON

Pris 799.999 kr. | Motor el, 95 kWh batteri | Ydelse 408 hk, 664 Nm 
Topfart 200 km/t | 0-100 km/t 5,7 sek. | Rækkevidde (WLTP) 410 km
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V INDER!

SEPTEMBER 2019 ⁄ BIL MAGASINET.DK 63


