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Visst, du behöver en praktisk bil med plats för hela ditt liv. 

Du kräver klassledande elektrisk räckvidd, snabbladdning, 

molnuppdateringar, högsta säkerhet och fantastisk 

infotainment. Men visst vill du ha mer än så?

Släpp loss nästa dimension av elektrifierad

körupplevelse med Ford Mustang Mach-E.

Ford Leasing 1 395 kr/ mån* exkl. moms

Rek. företagsnetto 549 900 kr inkl. moms

Förmånsvärde 2 058 kr/mån**

Energiförbr. bl. körning Mustang Mach-E: 16,5-20,0 kWh/100 km, CO2: 0 g/km. (WLTP) Miljöklass Euro 6d TEMP. Garanti 5 år/10 000 mil. 610 km räckvidd 

baserat på fulladdat batteri, bakhjulsdrift med långdistansbatteri. Faktisk räckvidd beroende på ett antal yttre faktorer som klimat, körstil, bilunderhåll, 

batteriålder etc. *Erbjudanden avser Mustang Mach-E RWD, SR. Mån.kostn. Företagsleasing, exkl. moms. Prel. mån. kostn. Motsvarar snitt över avtalstiden, 

baserat på att Ford Finans erhåller miljöbonusen månad 7. Mån. kostn. exkl. miljöbonus 3 454 kr. 36 mån, 4500 mil, rörlig ränta 4,95% (jan-22), särskild 

leasingavgift 30%, Uppläggningskostnad 695 kr och 60 kr admin. avgift tillkommer. Kostnader för skatt och vinterhjul tillkommer. Lokala avvikelser kan 

förekomma. Priser gäller vid finansiering via Ford Finans. **Förmånsvärde vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för 

felskrivningar och prisändringar.

HELT ELEKTRISKA

FORD MUSTANG
MACH-E

ford.se

• Från 3,7 s 0-100 km/h

• eAWD
• Upp till 610 km elektrisk räckvidd

• Upp till 119 km på 10 min laddning

• OTA uppdateringar

• B&O Sound System

• SYNC 4A infotainment

48
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44
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Åsikter eller tips? Mejla fredrik@elbilen.org

LEDARE II FREDRIK SANDBERG

Maserati GranTurismo 
blir först ut med ren 
eldrift från företaget  
som ingår i Stellantis

koncernen. 

+

–

En historisk händelse 
skedde i december  
förra året: elbilarna  

gick om dieselbilarna i  
försäljning. Champagne!

Det där med att  
bilar måste stanna för 

gångtrafikanter vid 
övergångsställen är 
enligt mig en bra lag 
som ger en lugnare 

trafikrytm. Men den som 
är ute och promenerar 
när det är blixthalka bör 
inte ta det för givet att 

bilen hinner stanna. Håll 
koll, kliv inte bara ut i 

trafiken. Många bilar kör 
utan dubbar, och vill det 

sig illa hinner de  
inte få stopp. 

Stellantis heter en av världens större bilkon
cerner. Sedan sammanslagningen av flera 
bilkoncerner bildades jätten som i sin port
följ har bilmärken som Jeep, Chrysler, Fiat, 
Abarth, Citroën, Peugeot, Opel, Alfa Romeo, 
Maserati och en knippe till. 

Det är onekligen en del att hålla reda på. 
Och så har vi då det där med elektrifierings
processen som pågår inom industrin. 

Stellantis har meddelat att de också är 
på. Flera märken i gruppen ska bli elbilstill
verkare. 

Så långt allt väl – men som ni kan läsa mer 
om på sidan 22 är det inte med glädje, sång 
och dans som Stellantis har gett sig in i elbils
matchen.

Stellantischefen Carlos Tavares är besviken. 
Han menar att bilbranschen inte har valt den 
här nya utvecklingen. Den är pådyvlad upp
ifrån av politiker. 

Det begränsar biltillverkarnas kreativa fri
het. Elbilarna är för dyra. Statliga subventio
ner måste finnas kvar. Till 2025, minst. 

Så talar någon som är sist på bollen och 
som inte vill vara med i det där nya konstiga. 

Först och främst. 
Det är inte sant att elbilsutvecklingen 

främst drivs av politiker. Den politiska sväng
en mot elektrifiering kom efter att tekniken 
visat sig fungera. Det pratades om snåldieslar 
ända fram till Volkswagens dieselhaveri 2015. 

Den kreativa friheten som bilföretagen 
hade användes mest till att frisera siffror och 
framställa skitig diesel som ett vettigt miljö
alternativ. Fransmännen var med och satsade 
på denna fantastiska kreativa frihet, och  
subventionerade diesel så hårt att det rådde 
smog i Paris så tjock att man inte fick gå ut 
om man var ung eller äldre. Man fick inte  
heller köra bil vissa dagar. 

Host host. 
När elbilarna visade sig fungera och dess

utom var attraktiva, och vi vet alla vilket litet 
uppstickarföretag från Kalifornien som stod 
för den showen, blev många politiker intres
serade. 

Stellantis vill sitta på händerna en stund till. 
Skynda långsamt. Och fråga sig om det är så 
bra det där med elbilar, egentligen.

Släpp sargen, Carlos Tavares. 

Det är nu det avgörs 
vem som får vara med 
och leka i framtiden. 

Stellantis är inte ensamma 
om att ha insett att batterier och 
teknik till elbilar är dyrare än traditio
nella bilar. Skillnaden är att flera företag med 
Tesla i spetsen jagar med ljus och lykta efter 
lösningar på problemet. BMW har investerat 
stora pengar i batteritillverkning och forsk
ning (exempelvis Solid Power och Northvolt), 
samma sak med Volkswagengruppen. Tesla 
står i startgroparna med sina nya battericeller 
som ska fixa de problem Stellantis radat upp. 

Från Kina kommer en strid ström av nyheter 
om nya batterityper med exempelvis natrium 
som lovar gott. Israeliska Store Dot ser också ut 
att vara nära produktion av sina supersnabb
laddande batterier. Den som är lösningsorien
terad och inte rädd för framtida utmaningar 
kommer att ta hem det här spelet. 

Det vore ju synd om Stellantis inte gick in 
med hull och hår nu. Vi vill se eldrivna Jeepar, 
Maseratis och naturligtvis Alfa Romeo. Till 
vettiga priser. 

I det här numret har vi kört flera nykomling
ar från Kina. Det är inte bara Tesla som pressar 
industrin att förändra och förbättra sina affärs
modeller och bilar. Anstormningen från Kina 
är inte heller att leka med. De har inget bagage 
av tradition och märken som folk associerar till 
vissa saker. De har börjat på ett blankt papper. 
De ingår också i industrin. Som jag nog visst 
vill mena är högst delaktiga i den omställning 
som nu pågår. Och  mig veterligen startade inga 
politiker Tesla. 

Bygg vettiga bilar så kommer kunderna. 

ID.4 GTX.  
Elektrifierande fyrhjulsdrift.

Det finns gott om utrymme för vintern och all dess utrustning i nya rymliga 
familjesuven ID.4 GTX. Med fyrhjulsdrift och femstjärnig säkerhet hjälper den 
dig när förrädiska underlag gör det extra viktigt att skydda det du håller kärt på 
vägen till vinterns upplevelser. Du snabbladdar upp till 30 mil på 30 minuter, 
elkostnaden per mil är låg och tack vare värmepumpen som är standard kan 
du komma långt mellan laddningarna även när det är kallt. Så välkommen att 
njuta av Sveriges kanske bästa årstid. 

Tillsammans elektrifierar vi Sverige. 
Lease & Care – privatleasing från 5 695 kr/månad  
inklusive service och 12 månaders betalskydd.

ID.4 GTX. Energiförbrukning vid blandad körning från 18,7–20,9 kWh/100 km.
Rekommenderat pris från 584 900 kr. (514 900 kr med klimatbonus). C0₂-utsläpp vid blandad körning 0 g/km. Miljöklass Euro 6 AX. Varje återförsäljare har rätt att sätta sina 
egna priser. Lease & Care - Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (feb. 
2022). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. 
Uppläggnings- och administrationsavgift samt fordonsskatt tillkommer. Leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut från Transportstyrelsen. Läs mer på 
volkswagen.se. Bilen på bilden är extrautrustad. 

Elon Musk är mycket  
– men inte politiker
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AKTUELLT II TOYOTA

Aktuellt
SKRIBENTER:  
CARL UNDÉHN (CU)  
FREDRIK SANDBERG (FS)
LOTTA HEDIN (LH)

Nu kommer Toyotas elbilar  
– men solid-state-batterier 
först till hybrider
Toyota har väntat ut marknaden ett tag. Men till 
slut kommer nu en rejäl satsning på elbilar från 
världens största biltillverkare.

År 2030 vill Toyota sälja 3,5 miljoner elbilar per år och 
fem år senare – 2035 – ska alla bilar som säljs i Europa vara 
utsläppsfria. Målet ska uppnås med mottot ”En elbil för alla” 
där Toyota lovar ”rimligt prissatta” modeller inom alla stor-
leksklasser. 

– Välkommen till framtidens showroom, sa Toyotachefen 
Akio Toyoda under en presenttion i Yokohama mot en bak-
grund av 16 modeller från Toyota och Lexus.

Hur många av dem som var verkliga modeller eller enbart 
koncept fick vi däremot inte veta. Inte heller några detaljer 
kring batteristorlek eller räckvidd. Men Akio Toyoda sa att 
”de flesta” av bilarna på scenen är modeller som kommer 
lanseras under de närmsta åren.

Fyra olika suvar och en sedan
Efter elsuven bZ4X, som lanseras senare i år, kommer serien 
bZ utökas med ytterligare fyra modeller. BZ Compact SUV 
är en crossovermodell med coupekaross och extremt hög 
midjelinje och design som enligt Akio Toyoda ”får dig att 
vilja kliva in och köra iväg”.

För oss i Europa har kompaktsuven bZ Small Crossover 
tagits fram som ska ha en effektiv drivlina med en förbruk-
ning på låga 1,25 kWh per mil.

– Det är precis den teknologi som Toyota har förfinat 
under mer än trettio år, sa Akio Toyoda och menade att de 

BZ COMPACT SUV
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satsar på en energiförbrukning som ska vara den bästa i klassen.
Utöver det visades bZ SDN, en sedan i mellanklass, samt en 

större elsuv med det passande namnet bZ Large SUV som har 
plats för sju personer. 

I vad som i alla fall såg ut att vara konceptstudier visade Toy-
ota  även flera andra modeller i form av en sportbil, en pickup, 
en urban terrängbil samt mindre transportbilar och bussar. 

Eldriven supersportbil från Lexus och solid-state till hybrider
Från Toyotas lyxigare märke Lexus ska eldrift bli en central del 
och först ut är modellen RZ, en fyrhjulsdriven elsuv som ser ut 
att ha flera likheter med Toyotas elsuv bZ4X. 

Men det visades även upp en supersportbil som ska klara 
0–100 på två sekunder och få en räckvidd på 70 mil.

Till år 2030 ska Lexus erbjuda eldrivna modeller inom alla 
segment och sälja en miljon elbilar om året. På marknaderna 
i Nordamerika, Europa och Kina ska all försäljning utgöras av 
eldrivna modeller år 2030 och fem år senare på övriga markna-
der.

När det kommer till batterier meddelades att den tidigare 
investeringen på 120 miljarder kronor nu ökas till 160 miljarder.  

– Med det ska vi förverkliga bättre och billigare batterier, sa 
Akio Toyoda.

Det innefattar även arbetet med att utveckla solid-state-bat-
terier. Enligt forskningschefen Gill Pratt går arbetet enligt plan 
och lansering är planerad till 2025. Men tekniken är ännu för 
dyr och kommer i första hand därför inte användas i satsningen 
på eldrivna modeller. 

– Vi kommer att börja med att använda dem i hybridfor-
don och skälet till det är både att batteripaketet är mindre och 
därmed lite mindre känsligt för kostnader. Men också att den 
mängd cykler som sker i ett hybridfordon för batteriet faktiskt är 
ett tuffare test, sa han i en videointervju med amerikanska Auto-
line i samband med elektronikmässan CES. CU

SPORTS EV

BZ Small Crossover.

Toyota  
Pickup EV.

Toyota Compact 
Cruiser EV.

BZ Large SUV.

BZ SDN

LEXUS ELECTRIFIED SPORT

LEXUS RZ

Med mottot ”En elbil för alla” lovar 
Toyota ”rimligt prissatta” modeller 

inom alla storleksklasser. 
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AKTUELLT II MIX

Om allt går enligt planen ”Renaulution”  
kommer franska Renault bli en betydligt mer 
eldriven och digital biltillverkare de närmsta 
åren. Planen lades fram av Renaults chef Luca 
de Meo i början av förra året och nu skruvar 
han upp takten för elektrifieringen av märket.

I alla fall här i vår del av världen.
– 2030 kommer Renault vara 100 procent 

elektriskt i Europa, sa Luca de Meo till fran
ska medier under ett möte i Paris i januari.

Beslutet innefattar både kärnmärket 
Renault samt Dacia och sportbilarna från 
Alpine – men alltså endast på de europeiska 
marknaderna. För Dacia finns också vad som 
kallas för en ”plan B”. 

Om laddinfrastrukturen inte är tillräckligt 
utbyggd till 2030 eller om elpriset drar iväg 
för mycket kommer lågprismärket Dacia 
fortsätta tillverka bilar med förbrännings
motorer även efter 2030.

Till samma år ska Renaultkoncernen 
ha lanserat tio nya elbilar. Inför det ställs 
fabrikerna i norra Frankrike om för att till
sammans bilda klustret ”ElectriCity”. Där ska 
det tillverkas 500 000 elbilar samt byggas en 
batterifabrik i samarbete med kinesiska Envi
sion AESC.

Nästa elbil från Renault är Mégane ETech 
som börjar säljas i Sverige senare i vår. Priset 
börjar på 403 900 kronor med ett batteripaket 
på 40 kWh, 30 mils räckvidd, 130 hästkrafter 

100 procent eldrift för  
Renault 2030 – i Europa

Renault skruvar upp takten för elektrifieringen 
av märket. Så länge laddinfrastruktur och elpris 
tillåter kommer även Dacia var helt eldrivet i 
Europa 2030.

och snabbladdning med upp till 85 kW.  
Med det större batteripaketet på 60 kWh 
ökar räckvidden till 45 mil, effekten till 220 
hästkrafter och går då att snabbladda med 
130 kW.

År 2024 ska klassiska Renault 5 återupp
livas och få eldrift. De exakta detaljerna har 
ännu inte avslöjats, men Renault uppges 
jobba hårt för att lyckas hålla priset nere och 
kunna sälja den till ett pris från mellan  
200 000 och 250 000 kronor.  CU

LIGHTYEAR SKA  
LANSERA SOLCELLS-
BIL FÖR 300 000 
KRONOR

Den nederländska solcells
bilen Lightyear One ska 
börja byggas i liten skala 
hos finska Valmet nästa 
år. Men redan nu finns 
planerna på efterföljaren, 
Lightyear Two. Den ska 
bli betydligt billigare än 
företagets första modell 
som i dag går att förbestäl
la för omkring 1,5 miljoner 
kronor. Lightyear Two ska 
istället få ett pris på om
kring 300 000 kronor och 
om allt går enligt planerna 
lanseras 2024. Trots det 
lägre priset ska Lightyear 
Two baseras på mycket av 
den teknik som tagits fram 
för Lightyear One.

Företaget Lightyear 
grundades 2016 vid det 
tekniska universitetet i 
Eindhoven. Idén bakom de
ras första modell Lightyear 
One är att det går att få en 
lång räckvidd även med ett 
litet och därmed billigt och 
lätt batteri om förbrukning
en hålls nere. 

Utöver det 
har Light
year One 
solceller i 
karossen 
som enligt 
företaget ska 
kunna bidra 
med upp till sex mils 
räckvidd per dag. Genom 
sin extremt aerodynamiska 
kaross och låga vikt har ut
vecklarna kört 71 mil med 
ett batteri på 60 kWh.

Hos Lightyear Two 
ska batteripaketet vara 
ännu mindre, men vilken 
räckvidd vi kan räkna med 
meddelas inte.  CU 
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Ledordet för Mercedes kommande 
elbilar ska vara effektivitet. Med 
konceptbilen Vision EQXX presen-
terade den tyska tillverkaren vad 
de beskriver världens mest effekti-
va elbil. 

Med lågt luftmotstånd, en nyutvecklad 
elmotor och intelligenta system för att 
spara in på energi har ingenjörerna lyck
ats sänka förbrukningen till låga 1 kWh 
per mil – omkring hälften av vad de mest 
effektiva elbilarna klarar i dag.

Räckvidden anges till 100 mil och det 
var ett mål som inte skulle lösas genom 
att bara ge bilen ett tillräckligt stort bat
teripaket. 

– Tillsammans med våra kollegor i 
Storbritannien och USA kunde vi minska 
både volymen och vikten på batteripake
tet genom att öka energidensiteten. Jäm
fört med batteripaketet i EQS minskade vi 
volymen med hälften och vikten med 30 
procent, säger Markus Schäfer som är chef 
för teknik och utveckling hos Mercedes.

Batteripaketet har tagits fram i sam
arbete med Mercedes F1avdelning och 
har en 900voltsarkitektur som gör att 
du kan ladda 30 mils räckvidd på femton 
minuter.

Drivningen sker på bakhjulen med en 
nyutvecklad elmotor som har en energief
fektivitet på hela 95 procent. 

– Den egenutvecklade elmotorn i 
EQXX är än så länge en prototyp. Men 
den kommer hamna i serietillverkning 
med de modeller som lanseras på nya 
MMAplattformen från år 2024, säger 
Markus Schäfer.

Effektiviteten kommer däremot på 
bekostnad av effekten. EQXX uppges ha 

en effekt på 150 kW eller 200 hästkrafter, 
vilket enligt Mercedes är lagom för en bil i 
det här segmentet. 

Hur lång tid EQXX behöver för att ta 
sig från 0 till 100 avslöjas inte, däremot att 
det i EQXX handlar om en instegsversion 
av den nya elmotorn.

– Drivlinan är möjlig att skala upp, det 
är ett modulärt system som kan ge mer 
effekt. Från 150 kW som här till över 500 
kW med flera elmotorer, säger Markus 
Schäfer.

Lågt luftmotstånd avgörande
Den allra viktigaste komponenten hos 
EQXX är karossens form. Med en låg 
front, utbuktningar över hjulhusen och 
en form som smalnar av baktill samt flera 
luftintag och spoiler bak har luftmotstån
det sänks till ett cdvärde på 0,17. Även 
vikten hålls nere till relativt låga 1 750 
kilo.

– Om du tittar på en bil kommer det 
största motståndet från luften. Aerodyna
miken spelar den viktigaste rollen för vad 
som drar energi ur batteriet, säger Markus 
Schäfer som menar att allt är designele
ment som kommer ”spela en viktig roll i 
framtiden”.

Om EQXX till slut även sätts i pro
duktion nämns inte och därför heller inte 
vad ett eventuellt pris skulle hamna på. 
Markus Schäfer menar däremot att det 
mesta som visas i konceptet EQXX också 
är vad vi kan vänta oss av de kommande 
elbilarna från Mercedes på MMAplatt
formen. Och att det är teknik som ryms 
inom priset för vad en Mercedes i mel
lanklassegmentet kostar 2024. 
CU

100 mil på en laddning  
– Mercedes Vision EQXX  
tar effektivitet till ny nivå

– EQXX ska visa att vi utmanar gränserna. 
Det är ett utvecklingsverktyg för att ta 
Mercedes in i nästa årtionde, säger Mar
kus Schäfer, chef för teknik och utveckling 
hos Mercedes.

Redan med EQS gjorde Mercedes en del avkall på sina karakteristiska 
designelement för att kunna sänka luftmotståndet till ett lågt cdvärde 

på 0,2. Det gällde inte minst grillen, som hos EQS är betydligt mer
 rundad än vad vi brukar se hos Mercedes. 

Hos EQXX tas allt ett steg längre. 

På insidan hittas fyra separata stolar som 
skiljs åt i mitten av en genomgående mitt
konsol som sträcker sig genom hela bilen. 
Materialen där har valts ut för att skapa 
så litet koldioxidavtryck som möjligt och 
är bland annat baserade på bambu och 
kaktus – och skräp i form av matavfall och 
rester från trädgårdar.

För att minska den totala energiförbrukningen är den 
stora skärmen som sträcker sig över hela instrument
brädan i EQXX av den energisnåla typen Mini LED. 
Även funktioner och datorer som inte används för 
tillfället sätts i viloläge för att spara energi. Som hjälp 
finns också 117 solceller kopplade till ett eget batteri 
för att driva bland annat infotainmentsystemet.
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BMW lanserar sportversion 
av elsuven iX

AKTUELLT II MIX

BMW:s senaste elsuv iX finns redan i dag 
i versionerna xDrive40 och xDrive50. 
De bjuder båda på fyrhjulsdrift, och 
med xDrive50 får du inte mindre än 523 
hästkrafter.

Om det inte räcker lanserar nu BMW 
den sportigare versionen iX M60. Med 
ett ”M” i modellnamnet handlar det 
alltså om prestanda och det är precis 
vad iX M60 bjuder på. Också här hittas 
en elmotor på varje axel, men effekten 
har nu skruvats upp till totalt 619 häst-
krafter.

Utöver det finns ett sportläge som 
gör det möjligt att höja vridmomentet  
till 1 015 Nm, en rejäl ökning från vrid-
momentet på 765 Nm hos iX xDrive50. 
Med funktionen ”launch control” höjs 
vridmomentet tillfälligt ännu mer till  
1 100 Nm för att komma loss från 0-100 
km/h på 3,8 sekunder och toppfarten är 
250 km/h.

Drivningen sker med den femte 
generationen av BMW:s elmotorer som 
enligt tillverkaren är mer effektiv än 
tidigare. Förbrukningen anges till mellan 
2,47 och 2,17 kWh per mil och räckvid-
den är 56,6 mil enligt WLTP. Även med 
den senaste generationen drivlina suger 
effekten alltså en del kraft ur batteriet. 

Räckvidden sjunker därför med 6,5 mil 
jämfört med iX xDrive50.

Batteriet är nämligen samma på 111,5 
kWh som kan snabbladdas med 200 kW 
och gör det möjligt att trycka in ström 
för 15 mils räckvidd på tio minuter.

På insidan hittas BMW:s böjda  
”curved display” som känns igen från 
både i4 och de andra versionerna av iX. 
Den som väljer till inredningen Suite får 
även läder på stolarna, instrumentpane-
len och i dörrsidorna samt guldfärgade 
inslag. Bagageutrymmet rymmer 500 
liter, men någon frunk finns inte. Om 
BMW inte har ändrat designen från  
övriga versioner av iX går det inte heller 
här att öppna motorhuven själv.

När det kommer till utrustning lovar 
BMW att iX M60 kommer med ”det mest 
omfattande utbud av standardutrust-
ning som BMW någonsin erbjudit”, vad 
gäller assistanssystem och ”andra inno-
vationer”, utan att gå in på detaljer. BMW 
iX M60 är också utrustad med sensorer 
för att längre fram kunna erbjuda själv-
körning på nivå 3.

BMW iX M60 lanseras i juni och 
svenskt pris och leveransdatum har 
ännu inte meddelats.  
CU

Sportläget i BMW iX M60 gör det  
möjligt att höja vridmomentet till 1 015 
Nm, en rejäl ökning från vridmomentet 
på 765 Nm hos ix xDrive50. 

Kia EV6, en helt ny elbil som förkroppsligar det senaste inom teknisk innovation och markerar en ny 
standard i en laddbar rörelse. Tack vare sin banbrytande 800-voltsteknik kan Kia EV6 laddas ultrasnabbt 
från 10 – 80 % på endast 18 minuter via en 250 kW snabbladdare. En hundraprocentig laddning ger  
bilen en räckvidd på upp till 528 kilometer. Har du bråttom så räcker det att ladda i 4,5 minuter för att få  
100 kilometers räckvidd. Det kallar vi ovanligt snabbt. Förmånsvärde fr. 2 392 kr/mån.

Energiförbrukning blandad körning: EV6: 16,5 kWh/100 km; EV6 GT Line: 17,2 kWh/100 km enligt körcykeln WLTP. Förmånsvärde: kostnaden för föraren  
motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50%. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden  
kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Kia EV6 – en ovanligt  
snabb elbil
 Ladda 10 – 80 % på 18 minuter
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120 mils räckvidd i Model S 
med batteri från One
Företaget Our Next Energy (One) i Detroit 
har specialiserat sig på att förbättra 
energidensiteten i elbilsbatterier. Trots 
att företaget grundades för så sent som 
för två år sedan har de redan tagit fram 
batteriet ”Aries”med LFPkemi och nu 
ett andra batteri som döpts till ”Gemini 
001”. 

För att visa vad det senare går för 
bokade One inte in sig i något testlabb. I 
stället valde de att använda sig av en Tesla 
Model S. 

Originalbatteriet på 103,9 kWh byttes 
ut mot det från One som rent fysiskt är 
lika stort men har en kapacitet på 207,3 
kWh. 

Efter 14 timmar och genomsnittlig 
hastighet på 55 mph, ungefär 90 km/h, 
hade de kört 120 mil på en laddning. 
Dubbelt så långt som Tesla Model S 
klarar enligt WLTP – och det i kalla tem
peraturer. 

Vid ytterligare ett test kördes bilen i 
ett rum med en jämn hastighet på just 55 
mph och nådde då upp till en räckvidd 
på 1 419 kilometer.

Med sitt test vill utvecklarna bevisa 
att mer energi inte nödvändigtvis måste 
innebära ett fysiskt större batteri. Däre
mot väger batteriet från One mer vilket 
fick Teslans vikt att öka med omkring 
300 kilo. 

Gemini 001 använder sig av en 
blandning av LFPceller från Aries och 
vad företaget kallar för ”räckviddsför
längarceller” som modifierats för att inte 
använda grafit som anoder. Genom det 
minskas volymen och det går att få plats 
med fler celler för högre energidensitet i 
batteripaketet.

Tekniken ska nu förfinas och senast 
2023 hoppas One kunna presentera en 
produktionsklar prototyp av batteriet. 
Avgörande för om det ska vara intressant 
för biltillverkarna är däremot priset för 
batteripaketet. CU

Polestar utvecklar kraftfull och effektiv elmotor i Sverige
Effektiva elmotorer för lång räckvidd  
och snabb laddning tack vare 800volts
system är två saker som jämnar ut de 
vanor som många bilister har med sig 
från användning av fossilbilar. Det är 
också precis vad Polestar arbetar på 
till kommande modeller. Polestars 
amerikanska chef Gregor Hembrough 

avslöjar att Polestar utvecklar 
en ny elmotor i Sve

rige som kommer vara tvåväxlad för 
mer effektivitet. Elbilar med fler än en 
växel är något som Porsche Taycan i dag 
är ensam om och enligt Gregor Hem
brough är det just kunder med intresse 
för det tyska prestandamärket man rik
tar in sig mot.

– Polestar vill vara en konkurrent till 
Porsche när det gäller design, prestanda 
och innovation, säger han till sajten 
Green Car Reports. 

Därför kommer den nya 
elmotorn heller inte 

spara in på effek
ten som uppges 

ligga på hela 
646 hästkraf

ter. Motorn 
kallas P10, 
ska vara 

exklusiv för Polestars modeller och först 
komma till användning i sedanen Pole
star 5. Den fick vi nyligen se lite mer av 
och lanseringen är planerad till 2024.

Dessutom arbetar Polestars kontor i 
Storbritannien med att ta fram ett batteri 
på 103 kWh med 800voltsarkitektur. 
Det ska göra det möjligt att ladda till 80 
procent på 20 minuter. 

Batteriet ska användas i andra 
modeller inom Geelykoncernen och 
utvecklingen sker i samarbete med Volvo 
och Lotus. Räkna alltså med betydligt 
snabbare laddning i kommande elbilar 
från Volvo. 

Det nya batteriet ska också vara förbe
rett för tvåvägsladdning. Det erbjuder var
ken Polestars eller Volvos bilar i dag, men 
det har lovats till kommande modeller. 
CU
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Nio ET5 med batteribyte 
och 100 mils räckvidd
I slutet av året börjar Nio sälja sina elbi
lar här i Sverige. Vilka modeller som då 
lanseras har inte meddelats ännu, men 
förmodligen får vi i alla fall se elsuven 
ES8 med plats för sju personer som 
redan börjat säljas i Norge. 

Kanske kommer även sedanen ET7 
som nu har fått ett mindre syskon i form 
av ET5. Nio har fått uppmärksamhet för 
att bli de första att etablera stationer för 
batteribyten i Kina, något som även är 
på gång i Norge. Även med ET5 kommer 
det gå att byta batteripaket som alterna
tiv till att ladda. Om det då även kom
mer gå att ändra batteripaketets storlek 
genom ett batteribyte är oklart.

Modellen kommer i alla fall erbjudas 
med tre batteripaket. Från 75 kWh för 
55 mils räckvidd över ett på 100 kWh för 
70 mils räckvidd upp till ett batteripaket 
på hela 150 kWh som enligt Nio gör det 
möjligt att köra 100 mil på en laddning.

ET5 har fyrhjulsdrift från två elmo
torer som ger en total effekt på 480 häst
krafter och skickar iväg bilen från 0100 
på 4,3 sekunder. Det är jämförbart med 
Tesla Model 3 AWD Long Range, vilket 
förmodligen också är modellen som ET5 
vill konkurrera med.

Glastaket ska förstärka känslan av 
rymd i den avskalade interiören där det 
hittas en liggande skärm bakom ratten 
samt en stående pekskärm på 12,8 tum i 
mittkonsolen. Ovanför den hittades den 
runda kulan med den virtuella assisten
ten Nomi som lanserades med ET7.  

I nya ET5 lovas den vara ”smartare och 
roligare”.

Insidan, som går att få i sex olika 
färger, ska även till stor del vara tillver
kad av återvunna material som textilier 
gjorda av gamla petflaskor. Nio vill 
även erbjuda en ljud och ljusupplevelse 
genom ett ljuskoncept som utgörs av 
256 olika färger och ett surroundsystem 
från Dolby Atmos.

I en puckel ovanför vindrutan sitter 
en Lidarsensor och med ytterligare 32 
sensorer i karossen ska ET5 vara förbe
redd för självkörning på både motorväg 
och i stadsmiljö. Den som vill testa det 
måste först vänta på att myndigheter 
tillåter funktionen samt boka till tjäns
ten till en kostnad av 110 dollar i mån
aden.

I samarbete med det kinesiska bola
get Nreal har det tagits fram glasögon 
med augmented reality som alternativ 
till andra tillverkares head updisplay. 
Glasögonen ska enligt Nio bjuda på en 
”uppslukande upplevelse” i bilen. Om 
det är tänkt som ersättare för en head 
updisplay eller bara en rolig gimmick 
är oklart. 

ET5 lanseras i Kina i september 2022. 
Priset börjar där på omräknat 470 000 
kronor inklusive batteripaketet på 75 
kWh. Nio säljer också sina bilar med 
Battery as a Service (BaaS) där batteriet 
hyrs till en månadskostnad. Med det 
kostar ET5 i Kina från 370 000 kronor. 
CU

ET5 lanseras i Kina i september 2022. 
Priset börjar där på omräknat 470 000 
kronor inklusive batteripaketet på 75 
kWh. 
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eComExpo  

– startpunkten för elektrifieringen  
av transportsektorn

Omställningen till  
eldrift av vår nyttotrafik har  

tagit fart på allvar. Nu öppnar  
arrangören av den framgångsrika 
elbilsmässan eCarExpo en mötes- 

plats även för omställningen av  
de kommersiella fordonen. 

Den 6–7 april 2022 
är det dags för premiär för  
eComExpo i Arlandastads  

nybyggda mässhallar.

eComExpo.se

Partners:

Fler bilar till försäljning borde egentli
gen leda till ökad konkurrens och sjunkan
de priser. Men så är alltså inte fallet.

Ökningen i pris beror heller inte på att 
det nu är betydligt nyare bilar som gått 
färre mil ute till försäljning. Enligt statisti
ken som tagits fram har snittåldern på en 
begagnad elbil som såldes genom Wayke 
endast minskat marginellt, från 2,96 år 
2019 till 2,58 år 2021.

Prisökningen beror i stället helt på ökad 
efterfrågan och det faktum att utbudet 
ännu är relativt litet, trots ökningen i anta
let begagnade bilar på marknaden.

 – Pandemin gör att många undviker 
kollektivtrafik och flera hushåll har skaffat 

Längre räckvidd än väntat 
när Volvo FH Electric testas
För att kunna jämföra förbrukningen 
hos lastbilar genomförs varje år ett 
test där modellerna kör utmed ”Green 
Truck Award Route”. Sträckan mäter 
34,3 mil utmed offentliga vägar i södra 
Tyskland genom ett kuperat landskap 
med landsväg, motorväg och genom 
mindre orter.

Volvo Lastvagnars eldrivna lastbil 
FH Electric har nu utsatts för testet 
– med väl godkänt resultat. 

– Jag måste säga, när man kör den 
här lastbilen är den lika smidig, eller till 
och med smidigare, än en diesellastbil. 
Förare kommer att bli mycket förvån
ade över hur lätt det är att köra, hur tyst 
det är och hur bra den svarar. Det finns 
inga vibrationer alls, säger lastbilsjour
nalisten Jan Burgdorf som rattade sig 
genom sträckan.

FH Electric har ett batteripaket på 
540 kWh och en officiell räckvidd på 30 
mil. Men lastbilen imponerade under 
testet och körde ändå hela sträckan på 
en laddning.

Under hela testet kördes lastbilen 
med farthållare och den genomsnittliga 
hastigheten var 80 km/h. Förbrukning
en landade då på 11 kWh per mil vilket 
enligt Volvo innebär 50 procent mindre 
energiförbrukning jämfört med diesel
versionen av lastbilen FH.

– Dessa testresultat visar att det går 
att köra upp till 500 km under en vanlig 

Volvo Lastvagnars eldrivna lastbil FH 
Electric har ett batteripaket på 540 
kWh och en officiell räckvidd på 30 mil.

Lastbilsjournalisten Jan Burgdorf.

”Förare kommer  
att bli mycket  
förvånade över hur 
lätt det är att köra.”

arbetsdag, med ett kort stopp för ladd
ning, till exempel under lunchtid, säger 
Tobias Bergman som är presstestchef på 
Volvo Lastvagnar.

FH Electric kan lasta upp till 40 ton 
och ska börja tillverkas senare i år. Till 
skillnad från modellerna FL och FE 
Electric som redan erbjuds i dag för 
transporter inom städer är FH Electric 
tänkt att användas för regionala trans
porter. CU

ytterligare en bil. En annan sak är halvled
arbristen som gör att det kan dröja över 
ett år innan du får din bil om du beställer 
den i dag. Då tittar kunder på begagnat i 
stället, säger Martin Fransson som är vd på 
Wayke. CU

I takt med att biltillverkarna lanserar 
allt fler eldrivna modeller växer också 
begagnatmarknaden. Men tydligen inte 
tillräckligt för att kunna möta det ökade 
intresset, med stigande genomsnittspriser 
som resultat. Det visar en sammanställning 
som marknadsplatsen Wayke har gjort av 
försäljningen av begagnade elbilar mellan 
åren 2019 och 2021.

Under perioden som de tittat på steg 
snittpriset för en elbil med 23 procent. I 
rena pengar innebär det en ökning från 
320 700 kronor år 2019 till 395 587 
kronor år 2021. Samtidigt växte utbudet av 
begagnade elbilar på företagets plattform 
med hela 217 procent.

ÖKNING AV BÅDE UTBUD OCH PRIS PÅ BEGAGNADE ELBILAR
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eComExpo  

– startpunkten för elektrifieringen  
av transportsektorn

Omställningen till  
eldrift av vår nyttotrafik har  

tagit fart på allvar. Nu öppnar  
arrangören av den framgångsrika 
elbilsmässan eCarExpo en mötes- 

plats även för omställningen av  
de kommersiella fordonen. 

Den 6–7 april 2022 
är det dags för premiär för  
eComExpo i Arlandastads  

nybyggda mässhallar.

eComExpo.se

Partners:
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NY HALVLEDARE GER 
ELBILEN LÄNGRE 
RÄCKVIDD

Mitt i den rådande bristen 
på halvledare 
som tvingar 
biltillverkare 
att pausa 
tillverkning
en kommer 
Bosch med 
en nyhet inom 
området.

Bosch har länge lovat 
en ny typ halvledare som 
ska öka räckvidden hos 
elbilar och nu har tillverk
ningen av det nya chippet 
dragit igång. 

De är tillverkade av 
kiselkarbid som är bättre 
på att leda ström och 
uppvisar mindre värme
förluster. De nya chippen 
ska därför ge stora fördelar 
när likström omvandlas 
till växelström för att driva 
bilens elmotorer.

Bosch menar att den 
nya tekniken gör att 
värmen som uppstår blir 
så liten att det räcker med 
luftkylning i bilarna. Och 
tas vätskekylningen bort 
blir det mer el kvar till att 
driva bilen vilket ger längre 
räckvidd – Bosch räknar 
med en förbättring på 
omkring 6 procent. CU 

Den kinesiska batteritillverkaren CATL har 
presenterat ett batteri med en ny cellkemi 
utan vare sig kobolt, nickel eller litium.  

Just litium har länge utgjort en konstant  
i batterier oavsett cellkemi. CATL har nu  
lyckats ersätta det med natrium, något som 
ger flera fördelar – inte minst vad gäller  
priset.

Kostnaderna för elbilars batteripaket  
har de senaste tio åren sjunkit med 90  
procent, från 1 000 dollar per kWh 2010  
till omkring 140 dollar 2020. Men i år  
väntas priset stiga något och orsaken är  
stigande råvarupriser på litium.

Natrium är däremot billigt och något 
det finns gott om i bland annat salter 
i havet. Genom att ersätta litium med 
natrium väntas priset på battericeller 
kunna sänkas med upp till 40 procent. 
Andra fördelar är att batterierna presterar 
bra vid kalla temperaturer på ned mot 
minus 20 grader.

Natriumjonbatterier är ingen nyhet 
i sig och används redan i dag för bland 
annat energilagring. Men hittills har 
kemin inte ansetts lämpad för elbilar, 
bland annat på grund av den något högre 
vikten. Det vill CATL nu ändra på genom 
att lansera sitt natriumjonbatteri för elbi
lar nästa år.

Redan i somras presenterade CATL 
vad de kallade för den första generationen 
av ett natriumjonbatteri. Det hade då en 
relativt låg energidensitet på 160 Wh/kg.

I patentet som nu lämnats för nästa 
generation natriumjonbatterier har CATL 
förfinat tekniken. Energidensiteten har 
ökats till 200 Wh/kg och tack vare ett nytt 
kolmaterial med porös struktur kan natri
umjoner förflytta sig snabbare. Resultatet 
är bättre egenskaper för snabbladdning 
och batteriet ska enligt CATL kunna lad
das till 80 procent på femton minuter. CU

CATL ökar energidensiteten i ny 
generation natriumjonbatteri

När prototypen av ID Buzz visades upp 
2017 var det som en eldriven buss med 
tydlig inspiration av Volkswagens klassis
ka minibuss T1. Komplett med surfbräda 
på taket och i en stark gul färg väckte 
den hopp hos många om eldriven cam
pingsemester med retrokänsla.

När ID Buzz till slut blir verklighet 
senare i år är det däremot som trans
portbil och minibuss. 

Men att det även kommer en cam
pingversion med namnet ID California 
är nu bekräftat.

Stolarna får då göra plats för säng 
med plats för två personer och ett litet 

campingkök. Och trots att vi vant oss 
vid att elbilar ofta bjuder på större 
möjligheter till goda innerutrymmen 
uppges den eldrivna campingbussen 
ha något mindre plats än dagens VW 
California.

Alla campingsugna måste också 
vänta ett tag. Till skillnad från person 
och transportversionen av ID Buzz som 
lanseras nästa år ska ID California börja 
byggas först 2025.  

Hur långt ut i naturen det kommer gå 
att ta sig med en ID California har inte 
meddelats, men för ID Buzz förväntas 
en räckvidd på upp till 55 mil. CU

Bekräftat: ID Buzz kommer som campingbussen ID California

AKTUELLT II MIX

Campingversionen av ID Buzz börjar 
byggas först 2025.

Elbilsmässan som visar dig alla de senaste nyheterna inom laddbara bilar! eCarExpo ger dig  
vägledning om rätt köp, lär dig knepen för att ladda din elbil på smartaste sätt och låter dig provköra de allra  
nyaste och hetaste modellerna. Från mässans scen får du också ta del av ett brett program av debatt och  
lärande. Testbana för cyklar och mopeder, plus olika aktiviteter för barn. Hela familjen är välkommen! 

Besök eCarExpo 29 april – 1 maj i Friends Arena.
Fredagen den 29 april är reserverad för företag och speciella gäster, lördag–söndag är öppen för alla. Mer info  
om biljetter, säkerhet, öppettider och sceninslag annonseras regelbundet på www.ecarexpo.se och Facebook.

LADDA, LÄR 
& TESTKÖR!

Friends Arena
 

Solna 29/4
–1/5!

eCar       Expo

I SAMARBETE MED:

Nytt  
datum!

29 april –  
1 maj
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KRÖNIKA II MATTIAS GOLDMANN

Thailands bilmarknad behöver jag begripa mig 
på. Så jag går på Bangkoks bilmässa, men 
trots att jag fått en glassig pressackreditering 
skippar jag pressdagarna. För jag vill fatta 
folk: Vad går de igång på, var trängs de, vad 
frågar de, vad lägger de upp på Insta och 
Fejjan? Så jag går dit eftermiddagen innan 
långhelg. Det är fullt med folk och efter ett 
tag fattar jag att thailändarna är som vi, fast i 
kubik – eller kanske snarare kWh. 

Mål bygger stolthet – och marknad. 
Thailands mål att 50 procent av alla bilar 
som byggs här ska gå på el redan 2030 och 
100 procent 2035 fyller många med stolthet. 
Eftersom detta är världens tionde största 
bilbyggarland, med över en miljon bilar 
om året, så kan det verkligen göra skillnad, 
och nästan varje dag skriver Bangkok Post 
om nya incitament, konkretiserade planer 
eller invigningar av allt från laddplatser till 
batterifabriker. När Vietnam nu antagit ett 
liknande mål slår jag vad om att tempot ökar 
ytterligare – och på bilsalongen har signalen 
gått fram. Det är trååångt framför de flesta 
elbilarna och flera säljer slut första halvårets 
kvot på själva mässan.

Förändring börjar uppifrån. Volvo, Mer
cedes och Porsche visar nästan bara upp sina 
laddbara bilar. De har kunder som kan ställa 
om snabbt, med egen garageuppfart där en 
laddbox kan sättas upp och med möjlighet 
att kräva samma sak på jobbet. Volvos stora 
neonskylt ”The Future is Electric” lyser upp 
hela mässan och även de som inte kan ladda 
nu fingrar på ladduttag och sladdar och tän
ker sig en laddad bil i framtiden.

Lokalt är bra. På flera av Volvobilarna står 
det stort och tydligt att de är byggda i Kina. 
Lotus försöker sälja slut på sin tilldelning av 
engelskbyggda sportbilar, svindyra efter höga 
importskatter. Importören håller humöret 
uppe genom att berätta att snart blir de inte 
bara eldrivna, utan också byggda i Kina! 
Ingen rynkar på näsan åt det, tvärtom signa
lerar det trygghet eftersom Kina varit vikti
gaste handelspartnern i hundratals år. Ännu 
bättre är om det byggs lokalt; när Mercedes 
premiärvisar sin ellyxbil EQS betonar de att 
den ska slutmonteras i Thailand för den loka
la marknaden. 

Rapport från 
Bangkoks bilmässa

Mattias Goldmann  
bor nu i Bangkok, 
där han vill bidra till 
transportsektorns 
omställning. Thailand 
är världens tionde 
största biltillverkarland 
med 1,5 miljoner 
bilar om året, och år 
2035 ska de alla vara 
eldrivna.

Plötsligt är prop
pen ur. Ford har fyllt 
sin monter med pick
ups i storlekarna XL och 
uppåt. Och visst, de har sin 
marknad, men trängseln är 
mycket större i montern bredvid. 
Här har Great Wall brutit mot den oskriv
na regeln att man visar ett ex av varje modell 
och ställt fram hela sex eldrivna, ID 3stora 
Ora Good Cat, likadana sånär som på färg 
och utrustning. Plötsligt upphör reglerna om 
socialt avstånd att gälla, munskydden hamnar 
på sniskan, alla vill sitta, öppna, instagram
ma. Till och med bilspionerna är här, rycker 
trådar i stoppningen och tar extrema närbil
der. En elbil till rimlig kostnad är grejen i år, 
och när jag går till Oras showroom ett par 
dagar senare berättar de att bilen är slutsåld 
till augusti.

Ingen vill skämmas. Den billiga kinesiska 
elbilen för strax över hundratusen kronor är 
ingen intresserad av, med sina skottkärrehjul 
och minimala yttermått. BMW bryter mot 
en annan oskriven regel och ställer ut bättre 
begagnade bilar i sin monter, varav nästan 
alla är sålda, men en eldriven i3 med bara 
några hundra mil på mätaren står osåld utan 
att någon ens vill provsitta. Litet är skämmigt 
och ingen vill skämmas.

Sveriges och Thailands mål för bilmarkna
den är lika. Sveriges är lite snabbare och gäller 
hela fordonsflottan, Thailands gäller å andra 
sidan också bilar som säljs på andra mark
nader vilket på sitt sätt är mer radikalt. Men 
båda visar vi att målen gör skillnad. Fram
tiden är eldriven, och pionjärerna i omställ
ningen finns både i nord och syd.   
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El-Amazonen

Volkswagen Financial Services har en stark position på den svenska marknaden med en utlåning på 42 miljarder och en kontraktsportfölj
på 244 000 finansavtal. Både vår portfölj och personalstyrka på 242 anställda växer för varje år. Under det gemensamma varumärket
Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, försäkring genom IF Skadeförsäkring AB och
bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. Globalt hanterar Volkswagen
Financial Services cirka 21,5 miljoner kontrakt, har 16 571 medarbetare och 223,5 miljarder euro i totala tillgångar.

Vi hanterar alla bilmärken

Att välja rätt bilar till företagets vagnpark och minimera miljöavtrycket kan vara 
en svår uppgift.  Under namnet Green Fleet har vi samlat tjänster och stöd för att 
förenkla vägen till en vagnpark enligt er miljö- och bilpolicy. Med Fleet Support får 
du dessutom stöd online, i mobilen eller personligen via vår kundservice. Vi finns 
tillgängliga för dig och kan ge råd kring bra bilval inom miljö, säkerhet,  
ekonomi och körglädje.

Vi tar hand om finansieringen och hantering av er bilpark. Med vår helhetslösning 
för bilparken med allt från bilpolicy till kilometerrapportering och uppföljning fri-
gör ni kraft för att fokusera på er affär. Med Fleet CC kan ni bygga och beställa bilar 
enligt er bilpolicy med en fördelaktig totalkostnad.

Skanna QR-koden och fyll i formuläret för mer information hur vi kan 
underlätta hanteringen för ert företag. Du kan även läsa mer på  
fleet-support.se eller ringa 08-120 812 20. 

Din mobilitetspartner

Fleet Support

VWFS0005_64_210x273.indd   1VWFS0005_64_210x273.indd   1 2022-01-03   17:55:582022-01-03   17:55:58
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MITT BILKÖP II KNUD ANDERSEN

Jag var på väg till Tyskland för en prov
körning. Bredvid mig satt en äldre herre 
som jag snart kom att språka med – 
Knud Andersen, 90 plus. Han var med 
och sprängde järnvägar för att hindra 
tyskarna under andra världskriget. 
Under sitt långa liv har han alltid haft 
ett stort bilintresse, med många skön
heter som har passerat hans garage. 

Snart visade det sig att han han var 
på väg ner till Tyskland för att köpa en 
bil. 

En elbil närmare bestämt. Han hade 
hittat en begagnad Kona (64 kWh) på 
den stora tyska bilannonsören www.
mobile.de och skulle nu träffa bilens 
ägare i Stuttgart. Efter köpet var tan
ken att han skulle köra hem bilen till 
Danmark, med allt vad det innebär av 
laddkort och snabbladdare som ska 
lokaliseras på bilens dator. 

– Efter att ha provat en elbil stod 
det klart för mig att jag var tvungen att 
äga en. Jag har alltid älskat bilar och är 
väldigt fascinerad av denna nya teknik, 
berättade han. 

Jag önskade honom lycka till och 
bad honom skicka ett mejl och berätta 

Knud Andersen i Köpenhamn med sin 
Kona som han köpte i Stuttgart.

hur allting gick. Några veckor 
senare dök det upp bilder på 
den stolta elbilsägare. 
Hur gick det att köra hem den?

– Jag hämtade den från en 
väldigt trevlig person i Stutt
gart. Allt var i perfekt ordning 
och de hjälpte mig med allt 
inklusive byte av språk på 
datorn i själva bilen. Hemresan 
var lite problematisk på grund 
av mycket trafik. Speciellt 
många lastbilar, bilar och vägar
beten, men själva bilen körde som 
en dröm. Att ladda bilen på en så 
lång resa innebar små utmaningar, 
men jag hittade snabbt lösningar 
så jag kom hem till Köpenhamn 
klockan 18 på kvällen efter en 
resa med en övernattning nära 
Hamburg.
Vad kostade den? 

– Jag förhandlade fram ett 
fint pris som inkluderade fyra vin
terhjul med aluminiumfälgar. Slutpriset 
exklusive resor var 332 420 svenska kro
nor. Bilen hade gått 12 500 kilometer 
och var som ny.  FS

”Jag var tvungen 
att äga en elbil”

nuvarande och inte minst de planerade 
skärpningarna av EU:s utsläppsregler.

– Elektrifiering är en teknik som valts 
av politiken, inte av industrin, säger han i 
intervjun. 

Om EUkommissionens förslag till kli
matplan går igenom kommer endast bilar 
med nollutsläpp få säljas inom unionen 
2035 – vilket i praktiken betyder ett förbud 
mot bilar med förbränningsmotorer. Carlos 
Tavares anser att regelverket begränsar 
biltillverkarnas ”kreativa frihet” genom att 
ha för stort fokus på elbilar han menar är 
för dyra och får priserna på dagens bilar 
att stiga. Statliga subventioner för elbilar 
måste därför finnas kvar fram till minst 
2025, enligt Carlos Tavares. CU

Officiellt har Stellantis slagit in på en 
strategi mot mer elektrifiering. Under 
eventet ”Stellantis EV Day” i somras 
presenterade den stora bilkoncernen, där 
totalt 14 märken ingår, sin nya strategi. 
Den innefattar bland annat fasta årtal för 
när flera av koncernens märken ska bli el
bilstillverkare – i alla fall på den europeiska 
marknaden. För Citroëns premiummärke 
DS gäller redan 2024, Alfa Romeo 2027 
och Opel 2028. Under hösten presenterade 
Stellantis även en stor satsning på laddin
frastruktur i framför allt södra Europa. 

Men nu väcks frågor kring vilket stöd 
strategin har inom ledningen hos Stellantis. 
I en intervju med tyska Handelsblatt går 
Stellantischefen Carlos Tavares hårt åt mot 

STELLANTISKONCERNENS CHEF: ”ELEKTRIFIERINGEN 
ÄR ETT POLITISKT VAL, INTE INDUSTRINS”

Statliga subventioner för elbilar 
måste finnas kvar fram till minst 
2025, tycker Stellantischefen Carlos 
Tavares.
– Det är den nya tekniken som driver 
upp priserna. Särskilt eldrift, som är 
50 procent dyrare än förbrännings
motorer, säger han.
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Tässla älskar prylar till Tesla
På Tässla Store är det enkelt att få sin Tesla mer personlig och mer unik.
Köper du en Tesla idag levereras den ju ganska naken. Ofta behöver man komplettera saker som  
gummimattor, stänkskydd, takräcken m.m.

Lager i Stockholm och i Norrköping – över 700 produkter
Vårt utbud ökar vecka för vecka och personalen brukar skratta när det kommer nya varuprover/produkter – den ena  
konstigare än den andra tycker de, säger Stephan. Antingen hämtar man produkterna man köpt på vårt huvudlager i Norrköping  
eller i Stockholm. Här kan man också kolla på produkterna innan köp och även få hjälp med montering. 
Beställer du via hemsidan tar det 1–3 dagar beroende på var du bor. 

Vi hyr även ut takräcken
Det är populärt att hyra takräcket inför semestern eller om man behöver lasta något på taket. Ofta hyr man ett par  
dagar upp till ett par veckor. För kunden kan det vara praktiskt att slippa köpa och förvara räcket hemma. Det är ju också  
ett hållbarhetstänk att fler delar på samma räcke.

Tailor made
Vi hjälper också till att foliera bilen. Från fabrik så kan man endast välja på fem exteriöra färger och svart eller vit interiör så att  
foliera den kan vara ett bra sätt göra bilen lite mer personlig. Därför köper även många överdragsklädsel i t.ex. rött, svart/vit och brunt också 
och inte bara för att skydda bilen utan som även ska matcha nya färgen på bilen. Vi klär även om rattar och innertak i Alcantara så det finns 
ingen egentlig gräns på hur du vill skräddarsy din Tesla. Vi har även exklusivt samarbete med en leverantör för paneler i äkta trä såsom valnöt, 
ebenholts, Acacia, lönn och röd ek. Vi är även först att lansera en fast hatthylla till Tesla Model Y i Europa!

 
 
 
 
 
 
 

 
Stephan Berglund driver Tässla.se sedan 2020
Det hela började faktiskt som en hobby när han själv satt och letade Teslaprylar på nätet. Han insåg att det borde finnas plats för en  
butik till. På mindre än två år har de växt så det knakar. Idag arbetar fyra personer här och vi får fler och fler fina recensioner från våra kunder 
på vår Facebook sida säger Stephan. ”Transparens och tydlig kommunikation” är våra ledord avslutar han med.

Besök oss gärna på Tässla.se – Vår Facebooksida: Tässla Store
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KRÖNIKA II JOAKIM DYREDAND

Nu ska jag presentera kedjereaktion nr.  
574 393 till följd av pandemin. I allas vår  
ständigt förändrande värld, där vi ständigt 
måste anpassa oss till pandemin, har turen 
nu kommit till laddstolparna – ja till och med 
hit.

I Norrtälje finns det en gratis 50 kW 
laddare. Man får ladda högst 60 minuter, 
står det på en lagom sliten lapp nära fästet 
för laddhandskarna. Laddpunkten är sådär 
lagom populär, oftast har man tur och kan 
ladda direkt. 

Paus! Jag vet att man kan kolla i appen 
om laddhandsken man ska använda är ledig 
eller upptagen, men den nyttan är egentligen 
obefintlig. För InCharge visar inte hur länge 
en laddning har pågått – och appen avslöjar 
ej heller om någon står på kö. Dessutom kan 
det faktiskt vara ledigt när jag är en kvart 
bort, men på de 15 minuter det tar att köra 
dit kan mycket hända. Nej, visuell kontakt 
med platsen vinner i alla lägen.

Så, åter till laddplatsen. Jag kör in på par
keringen, jag ser att en bil står på laddning. 
Nu har jag två alternativ. Mitt förstahandsval 
är att knacka på förarens sidoruta. Föraren 
vevar ner och frågan kring hur lång tid perso
nen har kvar på sessionen kan ställas.

Men – med nuvarande virusvariantens 
lavinartade spridning har jag blivit alltmer 
restriktiv i mina möten med nya kontakter 
trots att jag är dubbelvaccinerad. 

Alternativ två är att gå fram till laddstol
pen och trycka på skärmen, för att där kunna 
se om det har gått fem eller 55 minuter. I 
vissas ögon gränsar detta till egenmäktigt 
förfarande. Inom mig hör jag förarens fun
dering: ”Vad gör karln? Ska han avbryta min 
laddning?!”

Ännu har ingen fly förbannad hoppat 
ur sin egen kupé. Mitt ”worst case scenario” 
verkar snarare vara väldigt avlägset. Faktum 
är att jag vid varje ”laddmöte” haft trevliga 
konversationer. 

Tre gånger i rad har folk vid denna ladd
punkt kommit ur sina bilar och sagt något 
i stil med ”Ta över du, jag skulle ändå dra 

Nätverkande  
vid laddnätverk

Joakim Dyredand 
är motorjournalist  
sedan snart 25 år, 
med ett förflutet på 
bland annat Teknikens 
Värld, Automobil, 
Klassiker, Vi Bilägare, 
Top Gear Magazine 
samt Auto Motor & 
Sport. I dag jobbar 
han för elbilsmässan 
eCarExpo. Han brinner 
för motorsport, i syn-
nerhet F1 och STCC, 
samt för att renovera 
sina entusiastfordon.
Joakim bor med sin 
familj på en gård i 
Roslagen.

snart”, trots att de 
stått långt under tillåt
na timmen.

Och nu når vi pudelns 
kärna! Har du tänkt på vad 
roliga dessa laddmöten är? 

Vi är trevliga mot varandra. Vi pratar 
om verkliga räckvidder. Vi utbyter erfaren
heter. Vi ojar oss över kontaktfel tillsammans 
och utgör moralstöd när femte försöket i rad 
med att få igång sessionen inte lyckas. Vi tip
sar om appar, elavtal och solceller. 

I denna gemenskap finns inga värderingar 
kring val av bilmärke. Porsche eller Peugeot, 
samhörigheten består. 

I början trodde jag att det berodde på min 
bil. Som biltestare har jag alltid varit den med 
nyast bil i varje möte. Glänsande nyheter ska
par frågor. Men efter att ha kört ”gamlingen” 
BMW i3 en längre tid märker jag att fordonet 
har sekundär betydelse. Snacket består.

Låt oss hoppas att det fortsätter så. Jag har 
förstått att det redan uppstått små schismer 
med laddhybrider som fått spott och spe när 
de ställt sig på semisnabbladdare där de inte 
kan nyttja den fulla potentialen. Snart kom
mer väl elbilar som bara klarar 50 kW, som 
BMW i3, få onda ögat vid Ionitystationer. Jag 
hann inte märka något, min i3 är bytt mot en 
Ioniq 5 (220 kW CCS) ...

Nej, låt nätverkandet vid laddnätverket 
förbli något positivt. Låt det blomstra – när vi 
snart, förhoppningsvis, kan stå nära varandra 
och prata igen. 

Har du exempel på bra möten vid slad
den? Fick du ett jobb? Träffade du kärleken? 
Mejla mig på joakim@elife.se och berätta!   

 

”I denna gemenskap finns  
inga värderingar kring val av 
bilmärke. Porsche eller Peugeot, 
samhörigheten består.” 
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Det ska vara enkelt att betala för laddning
Alla betalsätt - alla typer av laddare

Vourity.com        +46 8 1284 7000        sales@vourity.com

En betalterminal kan styra flera laddare  



27

TEKNIK II INTERVJU

Teknik
TEST  
EYETRACKINGTEKNIK

Med sin teknik för att läsa av och  
analysera ögonrörelser har det svenska 
företaget Tobii hjälpt flera biltillverkare 
att utforma bättre förarmiljöer, som inte 
stjäl onödigt mycket uppmärk samhet från 
vägen. Med nya lagkrav på obligatorisk 
förarövervakning i alla bilar är 
eyetracking tekniken mer aktuell 
än någonsin. Elbilen har testat.

Blicken  
i fokus
– SÅ FUNKAR TEKNIKEN SOM 
SKA GE SÄKRARE KÖRNING

2726
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Text: 

Lotta Hedin.

Foto: 

Peter Gunnars.
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Text: 

Lotta Hedin

Foto: 

Peter Gunnars
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TEST II EYETRACKINGTEKNIK

rad områden, från datorspel och VRglas
ögon till att analysera läsutveckling hos 
barn och ta reda på vad shoppande kunder 
tittar på i en butik och hur det påverkar 
deras köpbeslut. Inom bilindustrin finns 
kunder som General Motors, Nissan, 
Honda, Toyota och Seat.

De eyetrackingglasögon Elbilen ska få 
testa när vi besöker Tobiis huvudkontor 
norr om Stockholm är av samma typ 
som Seat använde under utvecklingen av 
sitt infotainmentsystem. Genom att låta 
försökspersoner manövrera infotainment
systemet med eyetrackingglasögonen på 
sig kunde man komma fram till var de 
fick svårigheter, och utifrån det förbättra 
systemet. 

Glasögonen ser ungefär ut som en 
något snyggare version av de skyddsglasö
gon man fick bära i skolans kemisal. Men 
här fungerar de som rigg för ett antal små 
kameror och lampor som tillsammans 
registrerar mina ögonrörelser. Mitt på 
bågen, ovanför näsroten, sitter en framåt
riktad vidvinkelkamera som filmar mitt 

H anden på hjärtat – hur många  
gånger har du fipplat med en bils 
infotainmentsystem under kör

ning på ett sätt som inte varit helt opti
malt ur trafiksäkerhetssynpunkt? 

Den som kört ett antal olika bilar vet 
att de allt smartare systemen kan vara 
olika intuitiva, och kräva olika mycket 
uppmärksamhet för att man som förare 
ska få det resultat man vill ha. 

Förutom frustrationen som ett krång
ligt system skapar så kan utrustning i 
bilen som kräver för mycket uppmärk
samhet från föraren i förlängningen också 
leda till trafikolyckor.

Det vet förstås biltillverkarna, och det 
är därför som flera av dem tagit hjälp av 
företag som svenska Tobii, som utvecklar 
teknik för så kallad eyetracking.

Företagets grundare lärde känna var
andra på Kungliga Tekniska högskolan i 
Stockholm för över 20 år sedan. De ville 
skapa ett sätt att styra en dator med hjälp 
av ögonrörelser. Sedan dess har tekniken 
som företaget utvecklat använts inom en 

synfält. Åtta små lysdioder på varje glas 
riktar små punkter av infrarött ljus mot 
mina ögon. Beroende på hur ögonen 
arbetar reflekteras punkterna på olika sätt. 
Reflektionerna fångas upp av fyra pytte
små kameror, två på varje glas. 

Den sammanlagda informationen från 
glasögonen tolkas och strömmas direkt 
till den dator som Tobiis affärschef Emma 
Bauer har i sitt knä. Hon sitter bakom mig 
i bilen. På skärmen ser hon mitt synfält, 
med en röd prick som visar exakt var jag 
fäster blicken. Allt spelas in, så att vi ska 
kunna titta på det efteråt.

– Då kan vi mäta hur mycket föraren 
tittar någon annanstans än på vägen, säger 
Emma Bauer.

Jag backar ut ur parkeringsrutan. 
Blicken flyttar sig till skärmen som visar 
backkameran, upp på vägen, till den kors
ande trafiken, vägskyltarna, backspegeln, 
och tillbaka till vägen. Emma ber mig sätta 
på radion, och pricken flyttar sig från kör
banan ner till bilens touchskärm igen och 
letar efter rätt knapp.

”Glasögonen ser  
ungefär ut som en något 
snyggare version av de 
skyddsglasögon man  
fick bära i skolans  
kemisal.”

Eyetrackingglasögonen vi får testa är av samma typ som Seat använt för att utveckla sitt infotainmentsytem.
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SNABBFAKTA 
TOBII 

 
Företaget  

grundades 2001  

Över 600 anställda

Omsättning:  
578 miljoner SEK (2020)  

Noterat på Nasdaq  
Stockholm (Tobii) 

 Huvudkontor  
i Stockholm, med 14  
kontor världen över 

700 patent

SNABBFAKTA
EU:S ROAD SAFETY 

REGULATIONS

2019 fattade  
EU-kommissionen  

beslut om ändringar i sina 
trafiksäkerhetskrav,  

Road Safety Regulations. 
De nya säkerhetskraven 

börjar fasas in 2022.  
Enligt kraven måste bilar 

som säljs i EU bland annat 
kunna varna föraren vid 
trötthet och distraktion, 
och även utrustas med 
autobroms, filhållning-
assistent, med mera.

Bilen vi åker i är en Audi Q4 etron, och 
jag är redan ganska bekant med Volkswa
gengruppens gemensamma infotainment
system för MEBbilarna. Enligt Emma 
Bauer märks det också att jag oftast vet var 
jag ska söka informationen.

– Men många får problem med delete
knappen när man ska skriva in destina
tion. Den sitter uppe bredvid raden man 
skriver på, och inte nere till höger om 
bokstavstangenterna där den brukar vara. 
Man kan fundera på om det är ett bra val 
att placera den där, säger Emma Bauer.

Den senaste tillämpningen av eyetrack
ingtekniken på fordonsmarkaden är ett 
integrerat så kallat Driver Monitoring 
System, DMS, som samverkar direkt med 
bilens övriga säkerhetssystem. Där regist
reras ögonrörelserna på ett liknande sätt 
som med glasögonen, förutom att kame
rorna och ljusdioderna sitter placerade i 
bilen i stället. Vid tecken på trötthet eller 
distraktion kan föraren varnas. Varningen 
kan till exempel genereras av att föraren 
tar blicken från vägen för länge, eller tit
tar i mobilen under körning. Skulle inte 
varningen ge effekt kan nästa steg vara 
att bilen själv tar kontroll över körning
en. Bilen skulle till exempel själv kunna 
svänga av vägen och stanna om föraren 
somnar.

– Hur bilen reagerar på signalerna från 
DMSsystemet är till viss del styrt av regler 
i den standard som finns, och till viss del 
upp till biltillverkarna, säger Emma Bauer.

Amerikanska undersökningar har visat 
att vid fyra av fem olyckor så har föraren 
distraherats sekunderna innan olyckan 
skedde. Teknik som med hjälp av kameror 
kan varna föraren finns redan i vissa bilar 

– speciellt i dyrare modeller. Nya EUreg
ler kräver dock att alla nya bilar som säljs 
på den europeiska marknaden från 2025 
ska vara utrustade med ett kamerabaserat 
DMS. Reglerna börjar fasas in redan nu, 
och för bilar med en viss nivå av självkör
ning gäller kravet redan från i år. 

De nya kraven skapar en ökad efterfrå
gan på tekniken, och enligt Emma Bauer 
pågår samtal med flera biltillverkare som 
visat intresse för Tobiis DMSsystem. Vilka 
kan hon dock inte avslöja än.

EU räknar med att de nya säkerhetskra
ven på bilar som nu införs, där DMSsys
tem alltså är en del, kommer spara 140 000 
allvarliga trafikolyckor fram till 2038. 

– I USA finns också ett lagförslag om 
att bilarna måste ha teknik för att kunna 
säkerställa att föraren inte är alkoholpå
verkad. Här fyller eyetracking också en 
funktion, säger Emma Bauer.

Finns det inte risk att förare kan känna 
obehag inför att bli filmade?

– Absolut. Därför ställer vi krav på våra 
partners att de måste informera användar
na hur tekniken används, vad som regist
reras och om det sparas. Vi vill inte skapa 
oro kring eyetracking, som ju är nytt för 
många människor, säger Emma Bauer.

Hon tror inte att behovet av att läsa av 
förarnas ögonrörelser kommer minska 
med utvecklingen mot självkörande bilar 
– snarare tvärt om.

– På resan mot självkörande spelar 
eyetracking en central roll. Med teknik 
som helt eller delvis kan ta över körningen 
måste det också finnas teknik som ser att 
föraren är beredd att ta tillbaka kontrollen. 
Här blir eyetracking en essentiell del.  

På dator
skärmen  
visas  
förarens 
synfält, och 
den röda 
pricken talar 
om exakt var 
blicken är.



30 31

TEKNIK II WELL HELLO

Vad sägs om att kunna tjäna  
pengar på din privata laddplats  
och samtidigt förenkla elbilslivet  
för andra, som inte har möjlighet  
att ladda hemma? Nya appen  
Well Hello ska möjliggöra just det.
– Idén uppstod ur min egen  
frustration. Jag försöker lösa  
ett problem som jag vet att jag  
delar med många, säger appens  
grundare Maria Söderberg.

När Maria Söderberg i somras flyt
tade från radhus till lägenhet blev livet 
med elbil betydligt mer komplicerat än 
det varit tidigare. Utan tillgång till egen 
hemmaladdning blev hon hänvisad till 
publika laddplatser, som ofta visade sig 
vara upptagna eller trasiga, och frustra
tionen växte.

– Jag förvandlades till någon sorts 
laddhäxa, och körde runt superstressad 

på morgnarna med barnen i bilen och 
letade laddstolpar. Samtidigt passerade 
jag en massa villor och radhus med ladd
boxar som stod oanvända. Då tänkte jag 
att man måste kunna dela.

Så föddes idén att skapa ett verktyg för 
laddboxdelning i hemmet. Maria Söder
berg som har en bakgrund som designer 
fick kontakt med programmeraren Johan 
Isaksson, och arbetet satte igång. Projek
tet har fått ekonomiskt stöd genom en 
företagsinkubator, och appen som fått 
namnet Well Hello ska om allt går enligt 
planerna lanseras under februari. 

Användare av appen kan välja att vara 
laddvärd eller laddkund, eller båda. Som 
laddvärd anger man adress till sin ladd
box, dess effekt och vilka tider laddplat
sen står till förfogande. Som laddkund 
får man förslag på lediga laddplatser i 
närheten och kan förboka en tid. Man 

Dela din laddbox med ny app
kan också söka i en kartfunktion. Betal
ning görs via appen, med hjälp av kort 
eller Swish. 

Priset för att ladda genom appen är inte 
fastställd när den här intervjun görs, del
vis på grund av de stora prissvängningar 
på el som varit under vintern. Den som 
upplåter sin laddplats ska kunna täcka sina 
kostnader och även göra en liten vinst, 
samtidigt som Well Hello tar ut en mindre 
avgift för betallösningen. Trots det kom
mer priset som laddkunden får betala inte 
bli dyrare jämfört med puplika laddplat
ser, säger Maria Söderberg.

– Troligtvis kommer vi låta laddvärden 
själv sätta priset, upp till ett visst maxtak. 
Det ska inte vara något ocker, samtidigt 
som man ska känna att man tjänar så 
mycket att det är värt att dela med sig av 
sin box. 
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Inför utvecklingen av appen gjorde 
Maria Söderberg en enkät bland elbilsäga
re och personer som planerar att köpa 
elbil i Norge och Sverige. Cirka 200 perso
ner svarade på frågor om de skulle kunna 
tänka sig att upplåta sin egen laddbox till 
andra mot betalning, eller ladda hemma 
hos andra privatpersoner. Responsen var 
överväldigande positiv.

Redan i år uppskattar Well Hello att 
kunna komma upp i 10 000 användare 
i Sverige och 15 000 i Norge. På sikt är 
målet att nå en global publik.

– Antalet laddbara fordon ökar snabbt 
både i Sverige och i andra länder, men 
utbyggnaden av antalet laddplatser ökar 
inte alls i samma takt. Det riskerar att 
sakta ner övergången till eldrift. Vi hoppas 
att vi ska kunna göra en skillnad för elbils
användandet och för de som går och fun
derar på att skaffa en elbil. Det är väldigt 
många som bor som jag gör, och för oss 
är laddfrågan ett hinder i dag, säger Maria 
Söderberg.  

Appen Well Hello är ett 
nytt verktyg för laddbox

delning i hemmet.

”Det är väldigt 
många som bor 

som jag gör,  
och för oss är 
laddfrågan ett 
hinder i dag.”

Maria Söderberg
Grundare av appen  

Well Hello

Enligt Skatteverket ska eventuell vinst 
som man gör på försäljning av el från 
laddstolpe på privatbostadsfastighet 
beskattas med 30 procent från första kro
nan, om det inte handlar om el som man 
producerat själv.

Att hyra ut en parkeringsplats på 
sin tomt – med eller utan tillgång till 
elbilsladdning – faller däremot under reg
lerna för uthyrning av privat bostadsfast
ighet, och en vinst upp till 40 000 kronor 
är skattefri. Vilken regel som ska tillämpas 
i det här sammanhanget är svårt att säga 
innan man sett detaljerna i upplägget, 
menar Skatteverkets rättsliga expert Björn 
Göransson.   

– Frågan är hur man skriver avtalen, 
säger han.  

Så mycket som 40 000 kronor i vinst 
kan dock bli svårt att komma upp i. I Well 
Hellos räkneexempel skulle en laddvärd 
kunna tjäna 22 590 kronor, om hen hyrde 
ut sin box åtta timmar om dagen, fem 
dagar i veckan och elva månader om året. 

Text: 

Lotta Hedin

Foto: 

Ola Jacobsen
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PROVKÖRNING II MG MARVEL R PERFORMANCE

Marvel känner vi främst som hjältemodiga 
amerikanska seriefigurer. Frågan är om Marvel 
i MG-tappning kan bli den nya elbilshjälten.  
Elbilen provkör den helt nya bilmodellen. 

Prov
MG MARVEL 
R PERFORMANCE

Prispressarnas    
premiumbil 
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Text: 

Peter Scott

Foto: 

Peter Gunnars

Prispressarnas    
premiumbil 
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D et klassiska bilmärket MG gör 
storstilad comeback i Sverige. 
Många av oss minns tidsenliga, 

öppna sportvagnar med den typiska 
coupé eller cabrioletsilhuetten. När MG 
nu firar sin återkomst i landet gör man 
det som ett renodlat elbilsmärke, sedan 
2007 ägt av SAIC, Shanghai Automotive 
Industry Corporation, Kinas största och 
världens sjunde största biltillverkare och 
bland annat partner till GM och Volkswa
gen. 

Först ut från MG Sverige och general
agenten Hedin Bil var modellen ZS EV. 
En relativt modern, eldriven citysuv till 
lockpriset 1995 kr/mån, om än med ano
nym design och föråldrad enfasladdning. 
Succén blev ändå ett omedelbart faktum 
och modellen blev till och med Sveriges 
mest sålda bil under sommaren 2021, och 
lockade helt nya kunder till märket. 

Provkörningsbilen för dagen är 
nya Marvel R Performance, märkets 
premium alternativ och ett stort utveck
lingssteg från första ZS EV. 

Modellen finns dels i en tvåhjulsdriven 
Luxuryversion, med frunk och räckvidd  
upp till 40 mil (WLTP), eller som fyr
hjulsdriven med mer utrustning, tre 

elmotorer och en räckvidd upp till 37 mil. 
Då kallas den för Performance. Oavsett 
är det en intressant bil med en attraktiv 
privatleasinglapp om 3 645–3 995 kronor 
per månad. Båda modellerna erbjuder 
en modern design i det mellanstora suv 
segmentet och Performance lockar dess
utom med sportbilsprestanda när bilen 
gör 0–100 km/h på 4,9 sekunder. 

Vad man nu ska med det till? Den 
relativt korta räckvidden innebär snarare 
att du som förare snabbt utvecklar ett 
energi sparande körsätt – och gör till vana 
att lägga i Ecomode för att tjäna ytterli
gare några kilometers räckvidd varje gång 
du kliver in i bilen. Enpedals körning är 
dock inte att tänka på, vilket dock passar 
mig som hellre ”seglar” med regenerator
väljaren i läge ett. 

Första långresan i denna bil – och 
undertecknads första längre resa i elbil 
– går till Båstad från Jönköping, en nätt 
liten sträcka på cirka 20 mil. Enligt den 
utmärkta ruttplaneraren A Better Route 
Planner skulle sträckan om den gjordes 
på Nissastigen – vägen som till närings
livsföreningen i Gnosjös förtret i stället 
för att bli ombyggd nyligen fått hastighe
ten sänkt till 80 km/h – kunna klaras helt 

utan laddstopp. Om den bekvämare men 
längre vägen via E4 valdes, förutspåddes 
dock ett laddstopp i Värnamo. 

Den säkrare och snabbare motor
vägen valdes därför bort på grund av 
räckviddsångest. Appen berättade att jag 
skulle ankomma Båstad med 24 procent 
av batteriet kvar. Hade den siffran stått på 
min telefon hade det känts som evigheter 
kvar innan jag skulle behöva ladda, men i 
bilen motsvarar det ungefär fem mil.

I MG Marvel R Perfomance sitter man 
skönt och komfortabelt i läderklädda 
stolar, vilka omsluter kroppen utan att bli 
alltför närgångna. Komforten är av hög 
klass och så även avstämningen i bilen. 
Stötdämpare och hjulupphängningar 
sväljer våra svenska potthål utan större 
bekymmer. Kupén är vackert formgiven 
med en hög grad av premium känsla i 
materialval och utformning. Här är inte 
de tyska konkurrenterna bättre. Med det 
öppningsbara glastaket och ljudanlägg
ning från Bose som kronan på verket 
skapar MG en särdeles behaglig inom
husmiljö att vilja avverka mil efter mil i. 
En trygg och säker långfärdskompis. 

Appen gjorde sitt jobb. Jag ankom 
Båstad med 23 procents batterikapacitet 

PROVKÖRNING II MG MARVEL R PERFORMANCE

”Med det öppningsbara glastaket 
och ljudanläggning från Bose som 
kronan på verket skapar MG en 
särdeles behaglig inomhusmiljö 
att vilja avverka mil efter mil i.”

Den relativt korta räckvidden 
innebär att du som förare 
snabbt utvecklar ett energi
sparande körsätt.

35
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och letade snabbt upp min destinations
laddning på trivsamma Hotell Skansen. 
22 KWh till priset av 5 kronor per kWh. 
Nu stod det dock redan en annan elbil vid 
samma stolpe, vilket gjorde att effekten 
halverades. Som tur var pågick mitt möte 
i hela fem timmar, varför jag kunde åter
vända till bilen med 97 procents batteri
kapacitet och därmed redo för hemresan. 

Resan hem var ”uneventful”, som 
glada flygkaptener brukar uttrycka det. 
Parkerad igen på garageuppfarten låg  
batterikapaciteten på 19 procent, med 
fyra mils räckvidd kvar.

På bilens minussida finns några saker 
att beakta. Räckvidden är relativt kort 
och snabbladdningsförmågan (upp till 
92 Kw) ganska begränsad. Kupétempera
turen är svår att kontrollera under vin
terns riktigt kalla dagar. Med 18 grader 
blev det ofta kallt i kupén innan vi kom 
på tricket att stänga av ACC:n och i stället 
manövrera fläkt och riktning helt manu
ellt. Då kom värmen plötsligt tillbaka och 
enligt MG är detta på väg att ordnas med 
en uppgradering; bilen vi kör är av tidig 
produktion. 

Maffig skärm som 
påminner om Ford 
Mustang MachE.

Bra sittposition bak även 
för längre personer.
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Apropå glastak kan jag inte låta bli att 
fundera över varför det närmast har blivit 
standard bland nya elbilar. Det bidrar 
naturligtvis till en osedvanlig rymd och 
framtids känsla men samtidigt släpper 
glastaket in solljus på sommaren (vilket 
får luftkonditioneringen att vilja arbeta 
hårdare med högre energiförbrukning 
som följd) och vice versa på vintern, när 
glastakets kallras tvingar värmeanlägg
ningen att arbeta desto mer. Hur som 
haver är MG Marvel R utrustad med 
värmepump och en möjlighet att förkon
ditionera batteriet inför snabbladdning, 
vilket får anses vara positivt i det svenska 
vintersammanhanget. 

En sista liten plump i protokollet rör 
det faktum att bilen inte minns mina 
inställningar. Den alltför hårt program
merade körfältsassistenten (på MGspråk 
kallad ”nödkörfält avgångssystem”) behö
ver läggas ur inför varje färd – tillsam
mans med regeneratornivå och körläge. 
Det går i och för sig snabbt att lära sig och 
göra en rutin av, men visst hade det varit 

en fördel om bilen hade kunnat lära sig 
min ”individual”nivå varje gång jag star
tar. Irriterande är också att jag behöver 
ta av mig handskarna varje gång jag vill 
trycka på den 19,4 tum stora glasskär
men mitt i bilen. Tankarna går snabbt till 
omhuldande Saabingenjörer, som när 
det begav sig gjorde ett stort nummer av 
att knappar och vred skulle gå att manöv
rera med stora svenska vinterhandskar på 
händerna.  

Allinall erbjuder dock MG Marvel 
R Performance ett mycket välskräddat 
paket i form av en modernt designad suv 
i mellanformat, med hög specifikation 
och premium känsla till ett attraktivt pri
vatleasingpris. Som alltid är det viktigt att 
börja i det egna behovet och körmönstret, 
och om du kan leva med den relativt 
korta räckvidden och den begränsade 
snabbladdningsförmågan är det här för
modligen bilen för dig. Även om det inte 
längre doftar läder och tagel är det svårt 
att inte imponeras av MG:s modelloffen
siv och framgångsresa i vårt land.   

”Det är svårt att inte 
imponeras av MG:s 
modelloffensiv och 
framgångsresa.”

PROVKÖRNING II MG MARVEL R PERFORMANCE

MG Marvel R Performance är ett välskräddat paket, höga specifikationer och premiumkänsla till ett attraktivt privatleasingpris.
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MG MARVEL  
R PERFORMANCE  

 
Pris:  

534 990 kr. Privatleasing 
36 mån 4 300 kr/mån

Batterikapacitet,  
brutto/netto:  
70/65 kWh 

Deklarerad räckvidd:  
370 km (WLTP)

Snabbladdning:  
CCS 94 kW

Ombordladdare:  
Trefas 11 kW

Drivning: Fyrhjulsdrift

Motoreffekt,  
vrid moment:  

212 kW, 665 Nm

Acceleration 0–100 
km/h: 4,9 sek

Topphastighet: 200 km/h

Antal platser: 5

YttermåttLxBxH: 
467x210x162 cm

Tjänstevikt: 1920 kg

Bagageutrymme: 357 l.

Dragvikt: 750

Nybilsgaranti:  
7 år/15 000 mil

Batterigaranti:  
7 år/15 000

+
 

Hög premiumkänsla till 
attraktivt pris. 

–
Relativt långsam  

snabbladdning. Krångel 
med klimatanläggningen 

vid stark kyla.

Mugghållare  
mellan baksätena.

357 liters  
lastkapacitet.
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PROVKÖRNING II AIWAYS U5

Prov
AIWAYS 
U5

3938
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Text: 

Fredrik Sandberg

Foto: 

Peter Gunnars

Aiways U5 lanseras nu i Sverige. Vi har kört den på 
isiga vägar och tjusas av fina innerutrymmen, men 
hittar också en del märkligheter. Kommer Aiways att 
kunna konkurrera med de europeiska bilmärkena? 

39

Aiways 
U5 EN FAMILJECRUISER 

MED FRÅGETECKEN
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Ännu en bil från Kina lanseras 
nu i Sverige, och det är märket 
Aiways, som med sin modell 

U5 gör intåg på den svenska marknaden. 
Företaget ägs av en mängd kinesiska 
bolag, bland annat batterijätten CATL. 

Som i fallet med de flesta bilmodeller 
som lanseras i dag är det frågan om en 
mellanstor suv. Den är drygt 4,6 meter 
lång och har en hjulbas på 2,8 meter vilket 
innebär riktigt fina innerutrymmen. 

Batteripacket rymmer 63 kWh energi 
och av dessa har man 60 kWh tillgängligt. 
Kemin är av så kallad litiumjärnfosfat
typ, vilket innebär en robust konstruktion 
som man ska ladda till 100 procent varje 
gång. 

Bilen bygger på en egenutvecklad 
elbilsarkitektur. Batteripacket är också 
utvecklat av Aiways, med luftspalter som 
ska ge en bättre krockzon, men också ge 
en bättre värmedistribution över batte
rierna; den ska klara kylan bättre, menar 
Aiways. 

U5modellen som nu lanseras i Sverige 
är framhjulsdriven med en motor på 150 
kW (204 hk). Grundarkitekturen erbjuder 
möjligheter till fyrhjulsdrift, men någon 
sådan modell verkar inte vara aktuell. 

Framhjulsdrift och odubbade vinter
däck blir alltså receptet när jag i mitten 
av januari ska styra ut på snöiga och isiga 
vägar i Stockholm. 

När jag öppnar dörrarna för att ta plats 
i bilen möts jag först av en interiör som 
ser trevlig ut. Det andas bra material, det 
är sobert, snyggt och skulle kunna platsa i 
vilken europeisk bil som helst. Men så är 
det premiumversionen med läderklädsel 
jag tittar in i. 

Sedan sätter jag mig. Stolen är inte vad 
man är van vid, det är lite hårt och stramt, 
men kan funka på långtur. Materialen 
känns ... inte som de ser ut. Det är plastigt, 
och lite märkligt byggt. Till exempel har 
man kontrollerna över luftkonditione
ringen på en liten platta ovanför facket 
där man lägger och laddar telefonen, som 
vippas upp. Men om jag vill ha telefonen 
där då? Då kommer jag inte åt reglagen 
för värmen och måste gå in på skärmen. 

Apple Car Play fungerar inte heller 
trådlöst, så jag måste ha en USBkabel i 
uttaget under reglaget. 

Fint är att det inte finns någon start
knapp, man trycker ner bromsen och 
lägger i körläge. 

Samtidigt är det en anonym upplevelse. 

PROVKÖRNING II xxxPROVKÖRNING II AIWAYS U5

Anonym 
styrning, men 
bra sikt och 

komfort. 

Apple Car Play, 
ett måste för 
navigering.

Knappar 
på en lucka 

som fälls 
upp.

Stramt och enkelt. 



41

Sportläget ger ingen märkbar skillnad 
jämfört med komfortläget. Det är aningen 
stötigt, styrningen är lagom slappsuvig. 

Redan i slutet av 2020 provkörde vi 
bilen i Tyskland. Men när den nu är på 
svenska vägar och redo för lansering hit
tar vi inte många saker som fanns i den 
modell vi körde för ett drygt år sedan. 
Då skulle den komma med dragkrok, de 
jobbade intensivt på det, sas det. Och det 
verkar de fortfarande göra. Men löftet är i 
alla fall att den ska få krok som kan dra  
1 500 kilo redan i år. 

Lite synd är att den inte går att ladda 
med trefas, istället är det 32 ampere enfas 
som är max, och sådana uttag har man 
inte hemma i villan. Snabbladdningen 
toppar på 90 kW, vilket också är aningen 
klent. 

Vilket leder till nästa farhåga. Den still
samma körningen vi gör i Stockholm – i 
och för sig i nollgradigt med slask – ger en 
hög förbrukning; den snittar på 2,6 kWh 
per mil. Och då har vi inte ens tagit oss 
upp på motorvägen. 

Drar den 3 kWh på motorväg blir 
räckvidden 20 mil. Parat med en snabb
laddning på max 90 kW är det inte någon 
direkt långfärdsbil vi talar om. Men detta 

”Drar den 3 kWh på motorväg 
blir räckvidden 20 mil.”

Trevliga utrymmen, 
med ovanliga stolar. 

Ai betyder glädje på 
kinesiska, parat med 

ways blir det körglädje. 

Här finns plats 
för laddkablar. 

Dragkroken 
lyser med sin 

frånvaro.
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PROVKÖRNING II AIWAYS U5

är farhågor som vi får testa när vi kan ha 
den en längre tid. 

Och så har vi surdegen som Aiways 
inte har blivit av med: säkerheten. Kine
siska bilar lever ju, vid sidan av de större 
märkena, ofta inte upp till den säkerhets
standard som vi har i Europa, vilket gör 
att de inte kommer hit. Aiways siktade 
högt, men nådde endast tre stjärnor i Euro 
NCAP. Det förklarar de bland annat med 
att en sidokrockkudde inte löstes ut i tid. 
Nu hävdar Aiways att de har uppdaterat 
mjukvaran som rättat till det felet och de 
andra anmärkningarna som kom från 
Euro NCAP. 

Därmed ska allt vara på plats. De har 
dock inte krockat den igen, beroende på 

pandemin och att Euro NCAP har ändrat 
testförhållandena. 

Men de ska krocka den kommande 
modellen U6, som är identisk med U5 
när det gäller chassi, krockkuddesystem, 
säkerhet och assistanssystem. 

När det gäller den digra listan av säker
hetsfunktioner, som autobroms, adaptiv 
farthållare, filkörningsassistens och döda
vinkelvarnare, är allting standard även i 
grundversionen.

Summa summarum är Aiways U5 en 
bra bil, det är mitt intryck efter den korta 
provkörningen på svenska vägar. En dug
lig familjecruiser, med bra plats i baksätet. 
Den är behaglig att köra, om än lite stötig. 
Men hur ska den kunna konkurrera med 

”En duglig familjecruiser, med bra 
plats i baksätet. Den är behaglig att 
köra, om än lite stötig. Men hur ska 
den kunna konkurrera med Volks-
wagen ID 4, Hyundai Ioniq 5, Skoda 
Enyaq etcetera?”
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Volkswagen ID4, Hyundai Ioniq 5, Skoda 
Enyaq etcetera? De är i runda slängar  
50 000 kronor dyrare – om man jämför 
med U5 premium – men erbjuder så 
mycket mer i fråga om komfort, körkänsla 
och snabbladdning. 

Det är premiummodellen för 470 000 
kronor som Aiways siktar på att sälja. I 
Danmark slår över 90 procent av kunder
na till på just den versionen. Inte så kon
stigt kanske, det man vill ha i premium
paketet är stolsvärmarna fram. Allt annat 
kan man skippa, som läderklädsel och 
panoramatak. Den som köper den välut
rustade basmodellen går alltså miste om 
sätesvärme fram. Sätesvärmare för  
40 000 kronor, med andra ord. 

När vi provkörde bilen i Tyskland, 
gissade vi baserat på tyska priser att den 
skulle landa på under 400 000 kronor i 
Sverige, vid lansering. Det visade sig vara 
fel. Men det är nog där någonstans den 
måste vara för att kunna konkurrera i 
dagens elbilsutbud. 

Det ska bli intressant att framgent ta 
ut den på en riktig långkörning för att se 
hur den presterar under mer krävande 
förhållanden.  

Väldigt bra utrymmen 
i baksätet. 

Fina lastutrymmen 
på 432 liter.

Fronten är allt annat 
än anonym. 

AIWAYS U5 
 

Pris:  
430 000 för basmodellen, 
470 000 för premiummo-

dellen. Privatleasing:  
3 900 kr/månad för U5 

Plus och 4 400 för  
Premium.

Batterikapacitet,  
brutto/netto:  
63/60 kWh 

Deklarerad räckvidd:  
410/400 km (WLTP)

Snabbladdning:  
CCS 90 kW

Ombordladdare:  
Enfas 6 kW

Drivning: Framhulsdrift.

Motoreffekt,  
vrid moment:  

150 kW, 310Nm

Acceleration 0–100 
km/h: 7,5 sek

Topphastighet: 150 km/h

Antal platser: 5

YttermåttLxBxH:  
4 680 x  1 865 x 1 700 

mm

Tjänstevikt: 1795 kg

Bagageutrymme: 
432/1555 l.

Dragvikt: 1 500 kg

Nybilsgaranti:  
7 år/15 000 mil

Batterigaranti:  
8 år/15 000 km  

(under 75% kapacitet på 
batteriet)

+
 

 
Bra innerutrymmen. 

Skön sittposition. 

–

Seg snabbladdning. 
Ser ut att vara törstig.
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Kinesiska Xpengs P7 Wing, 
en bil i begränsad upplaga 

med saxdörrar, cirka 60 mils 
räckvidd och en prestanda på 

0–100 på dryga 4 sekunder.

4544

Text: 

Lotta Hedin

MARKNAD II NYA BILAR
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Det har pratats om det länge, och 
nu händer det: en rad nya kine
siska elbilsmärken börjar säljas 

i Sverige. Efter förra årets nykomlingar 
MG, Maxus och DFSK står nu Aiways, 
Xpeng och Nio redo för säljstart, och fler 
märken lär komma efter dem. Frågan är 
hur det kommer påverka elbilsmarknaden 
i Sverige, och framför allt priserna?

– Visst blir det en tuffare konkurrens. 
De kinesiska varumärkena som kommer 
nu tillför ny teknik, nya affärsmodeller 
och nya produkter som gör att de når ut 
till fler konsumenter, säger Mattias Berg
man, vd på branschorganisationen Bil 
Sweden.

De överraskande låga priserna på 
privatleasing som MG erbjöd vid lanse
ringen förra året är ett exempel på att nya 
märken kan vara beredda att gå långt för 
att kapa till sig marknadsandelar i starten. 
Nya former för bilinnehav med möjlighet 
till korta leasingavtal har samtidigt gjort 
att tröskeln till att våga prova ett nytt, 
okänt bilmärke sänkts hos konsumen
terna.

– Vi har sett en minskad grad av varu
märkeslojalitet på bilmarknaden de senaste 
åren. Svensken är inte längre som en man 
som heter Ove, och håller fast vid ett och 
samma märke, säger Mattias Bergman.

Elektrifieringen i sig är troligen en 
bidragande orsak till den minskade mär
keslojaliteten.

– När kunden vill byta drivlina har det 
gamla märket kanske inte ens haft någon 
elbil, eller så har man inte haft råd med 
den modell som erbjuds. Bland europeiska 
märken har det varit vanligt med det man 
kallar champagneglaslanseringar – man 
börjar med att släppa premiumversioner 
med eldrift, modeller som de flesta kunder 
inte har råd med. De kinesiska märken 
som kommer till Sverige nu har redan sålt 
hundratusentals bilar på den inhemska 
marknaden. För svenska kunder blir de nu 
tillgängliga när de redan är uppe i volym
produktion, säger Mattias Bergman.

Någon drastisk sänkning av elbilspri
serna i Sverige tror han ändå inte att inte 
kinesernas intåg kommer medföra.

Nu kommer 
kineserna

Efter MG, Maxus, DFSK och Aiways kommer nu ytterligare 
en rad kinesiska elbilsmärken till Sverige. Konkurrensen 
om kunderna hårdnar. Men de som hoppas få se riktigt 
billiga elbilar från Kina göra entré kan få vänta förgäves.

45
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MARKNAD II NYA BILAR

– Även europeiska biltillverkare har 
mycket av sin produktion i Kina i dag, så 
där kommer de kinesiska märkena inte ha 
så stor kostnadsfördel. Den största skillna
den för svenska konsumenter är att det blir 
fler varumärken i fler prisklasser och fler 
karossmodeller att välja på.

Den som hoppas få se riktigt billiga 
elbilar från Kina göra entré i Sverige kan få 
vänta förgäves.

– De billigaste modellerna kommer 
aldrig till den europeiska marknaden, för 
de uppfyller inte de krav vi ställer här, säger 
Mattias Bergman.

När det gäller säkerhetsbetyg använder 
man sig i Kina av systemet China NCAP, 
som inte ställer samma krav som Euro 
NCAP. Att bilarna är testade enligt den 
europeiska standarden blir viktigt för att 
ett märke ska lyckas här, tror Mattias  
Bergman. 

En annan aspekt som blir avgörande 
för nykomlingarna är att det finns en bra 
serviceorganisation.  

– Svenska konsumenter är krävande. 
Ofta mer krävande än andra européer. Det 
beror på våra kalla vintrar och våra saltade 
vägar. 

”De billigaste  
modellerna  

kommer aldrig till 
den europeiska 

marknaden.” 
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Mattias Bergman, 
vd på Bil Sweden

Nio
I december berättade Nios vd för Dagens Industri  

att deras bilar kommer börja säljas i Sverige i slutet av 
det här året. I Norge säljs den sjusitsiga suven ES8 och 
den tekniskt avancerade sedanen ET7, och troligen är 

det de som först kommer släppas även i Sverige. 
Nio har fått mycket uppmärksamhet för sitt nätverk av  
stationer för batteribyten, ett snabbare alternativ än att 

ladda bilen. Den lösningen uppges vara något som också 
kommer etableras i Sverige. Även här kommer Nio  

sannolikt erbjuda sina elbilar med ”Battery as a Service”, 
där kunder erbjuds hyra batteriet till en fast månads-

kostnad istället för att köpa det som en del av bilen. 92 
procent av kunderna i Norge ska ha valt det upplägget.

MG och Maxus
Den kinesiska fordonsjätten Saic står bakom varumärkena MG och 

Maxus, som båda redan har börjat säljas i Sverige. Maxus introducerade 
först en större och en mindre eldriven transportbil. Under förra året 

släpptes även den sjusitsiga Maxus Euniq 5. Snart kommer tillverkaren 
med ytterligare en variant – sexsitsiga Maxus Euniq 6.

MG har just släppt en andra, förbättrade version av sin MG ZS EV,  
samt premiummodellen MG Marvel ( se test på sid 32.)
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Xpeng 
Xpengs första butik i Sverige ska öppna under första  

kvartalet i år i Mall of Scandinavia i Solna. Där ska det gå att 
titta närmare på och boka provkörning av lanseringsmodellen 
P7, en sedan med upp till 53 mils räckvidd. Svenska priser är 
ännu inte presenterade, men i Norge har den ett startpris från 

450 000 norska kronor. I grannlandet säljs även elsuven 
Xpeng G3 och den lite mindre sedanen G5. 

DFSK
Suven DFSK Seres 3 började säljas i Sverige i 
början av förra året (se provkörning i Elbilen nr 
1/2021). Modellen är utrustad med ett batteri-

pack på 53,6 kWh. Uppföljaren DFSK Seres 
5 med ett större batteri, fyrhjulsdrift och mer 

motorkraft ska komma till Sverige i höst.

Aiways
Försäljningen av Aiways 

elsuv U5 inleddes i Sverige i 
januari. Se provkörning  

på sidan 38.
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Text: 

Fredrik Sandberg

Foto: 

Peter Gunnars

TEST II BMW i4

Test
BMW 
i4 M50

4948
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BMW tar nu greppet om elbilsmarknaden, 
men de gör det på sitt sätt, genom att bygga 
in eldrivlinan i en befintlig konstruktion. Det 

ger ett anonymt intryck och vissa onödiga 
designelement. Men är den verkligen en 

vanlig bil, som många tycks anse? 

En bil som 
alla andra? 

49
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TEST II BMW i4 M50

Det är som en vanlig bil. 
Jag vet inte hur många gånger 

jag hörde det under testet av nya 
eldrivna i4:an. Det kom som oftast från 
folk i min omgivning som inte ens kört 
bilen, men som ändå var på det klara med 
vad i4:an är för typ av fordon. En vanlig 
bil. 

Jag har också verkliga BMW
människor i min omgivning som valt  
en annan modell, för om de kör elbil vill 
de att hela tekniken som är möjlig tas 
tillvara. De har för första gången varit 
otrogna sitt favoritmärke. 

Det första jag konstaterar innan jag 
tar plats bakom ratten är huven. Den är 
jättestor och lång, framför allt i jämförel
se med vad man är van vid i dag när det 
kommer till elbilar. 

De som bygger elbilar på rena elbils
plattformar tar ofta vara på möjlighe
terna som de små elmotorerna erbjuder 
och har korta överhäng och rejält rymliga 
interiörer. BMW bygger i4 på samma 
arkitektur som sina fossila bilar. Och då 
blir det mycket motorhuv. Under den 
hittar man dessutom ingen frunk, alltså 
lastutrymme under huven. Här finns bara 
en gigantisk plastkåpa över anrättningen. 

Jag sjunker ner i sätet. Det är tajt, 
ombonat och känns rejält. Ingen 
loungekänsla här inte. Istället har man 
bilen i ett fast grepp, med instrumente
ring och skärmar tätt omkring sig. Det är 
byggt för en klassisk körupplevelse. 

När jag glider ner för backen har jag 
initialt svårt att orientera mig under 
körningen. Var börjar och slutar bilen? 
Jag har blivit alltför van vid att hjulen ska 
sitta i hörnen. Den stora huven skymmer 
sikten. 

Ut på asfalterad väg, och sakta men 
säkert sätter sig bilens former i körkäns
lan och nöter ner mina initialt skeptiska 
intryck. Istället letar sig ett leende fram 
på läpparna. 

Gaspådraget ruskar liv i körglädjen 
när jag sätter av mot Uppsala. 

19årige testföraren Teodor hoppar in 
för att utröna om BMW är med i teknik
matchen. Iphonegenerationen brukar 
vilja ha skärmar och den digitala känslan 
på plats. 

Han lägger i sportläget och drar iväg 
ut på E4:an. Ett syntetiskt motorljud  
vrålar ikapp med bilens acceleration. 

– Underbart. Det här är riktigt bra – 
äntligen ett vettigt ljud. En bil ska låta, det 

är det som ger den känsla, säger han utan 
att ha tittat på en enda skärm. 

– Men, vad ska man med fejkat 
motorljud till? undrar jag.

– Farbrorn kan ju alltid stänga av det. 
Det här är grymt. Vad då fejk? Det är 
Hans Zimmer som har gjort ljudet, hör 
du inte? Sjukt ikoniskt. 

Hans Zimmer är en legendarisk film
musikkompositör. Han har även musiken 
till några datorspel på sitt cv. 

Jag tar upp det där med motorhuven 
och innerutrymmena, bristen på frunk 
och hur den hade kunnat vara rymligare 
om den var byggd på en elbilsplattform. 

– Jojo, lastutrymmen, zzzzz. Det är 
så här en bil ska se ut och kännas. Den 
är ju assnygg. Den ser tuff ut, bad ass. 
Hur mycket måste du lasta, vad är grejen 
med att man ska köra runt hela bohaget i 
bilen? Man vill ju ha en bil som har käns
la, som är skön att köra. Och som har en 
maffig ljudmatta när man stampar ner 
gaspedalen. 

Jag lämnar av Teodor och drar vidare 
med fotografen Peter söderut. Hur är det 
med de mer praktiska funktionerna som 
räckvidden? tänker farbrorn. 

Det får bli en tripp till Jönköping. 
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En blåsig dag, får man säga. 
Vi har motvind hela E4:an ner till 

Vättern. Rejäl sådan. Exakt hur mycket 
hade vi inte mätinstrument med oss för 
att avgöra. Däremot såg vi en vimpel som 
visade att vinden blåste mot oss. 

Och det påverkade förbrukningen. 
Efter 27,4 mil körda från Stockholm 
– med lite avstickare – stannar vi på Ionity 
i Mantorp för att ladda bilen. Där har 
vi då 21 procent kvar av batteriet. Eller 
egentligen hade vi 27 procent kvar av 
batteriet, då vi startade med 94 procent. 
Snittförbrukningen ligger på cirka 2,2 
kWh per mil. 

Vad innebär då den här sifferexcerci
sen? 

Jo, att räckvidden på BMW i4 M50 
med tufft vindmotstånd och 70 procent 
motorvägskörning är 37,5 mil. 

Nästa vända, ner till Jönköping 
och sedan tillbaka till Norrköping för 
laddstopp nummer två, visade samma 
siffror, fortfarande med stark blåst. 

Temperaturen låg på cirka fyra grader. 
Nästa tur går åter mellan Stockholm 

och Uppsala. Vi mäter förbrukning i 
konstant fart. Temperaturen ligger nu 
vid nollan. Och utan motvind lägger sig 

”Det är tajt, ombonat och känns  
rejält. Ingen lounge-känsla här inte. 
Istället har man bilen i ett fast grepp, 
med instrumentering och skärmar 
tätt omkring sig.”
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förbrukningen på 1,9 kWh per mil i 110 
km/h. Vilket motsvarar 42 mils räckvidd. 

Det intressanta händer när vi sänker 
hastigheten till 90 km/h. Nu landar för
brukningen istället på 1,56 kWh per mil. 
Det är riktigt bra siffror och i klass med 
flera lågförbrukande bilar. 

Vill man ligga i 90 km/h utan att det 
blåser, men i kyligt väder, kan man fak
tiskt spränga 50milavallen. Med 1,5 mil. 

BMW har helt enkelt byggt en vettig 
elbil, med låg förbrukning. De benämner 
själva sin drivlina som generation fem. 
Många förbättringar har gjorts genom 
åren, med lilla i3:an som testbänk.

Batteripacket är på hela 80,7 kWh, 
av tillgänglig energi, vill säga. Här finns 
senaste generationen av energitäta bat
terier. Det är faktiskt lite imponerande 
att de fått in så mycket kräm i ett batteri 
som inte ligger under golvet som i andra 
elbilar, byggda på rena elbilsplattformar. 
Parat med en låg förbrukning förklarar 
det den fina räckvidden. 

Men så har vi det där med vad jag ville 
att den yngre generationen skulle reflek
tera över: infotainmentsystemet. 

Det är lite märkligt, och det är inte 
bara BMW som har det här problemet. 
De har lagt ner jobb på att skapa en digi
tal miljö, med en uppsjö av appar och 
reglage att styra dem med. Men så vill 
man bara koppla in telefonen och sköta 
allting därifrån när det kommer till  
kartor och underhållning. 

Det är för roddigt, helt enkelt. Men 
headupdisplayen som är i testbilen är 
finfin. 

Allt det här är egentligen rätt ointres
sant när det kommer till BMW i4, som 
Teodor noterade. Det är körupplevelsen 
som är anledningen att köpa bilen. Med 
de två motorerna på sammanlagt 400 kW 
(544 hk) skjuter den ifrån som om det 
inte fanns någon morgondag. Bilen sva
rar också upp korrekt och ger bra feed
back. Men kraften är så monumental att 
den nästan känns otämjd. Och det är väl 
också någonting man söker efter om man 
lutar mot att köpa just M50modellen. 
BMW i4 finns ju också i en bakhjulsdri
ven version, eDrive40, med mer besked
liga 0–100tider på 5,7 sekunder istället 
för de 3,9 sekunderna som M50 tar på sig. 

Nu finns det nog en del som tycker att 
en Tesla Model 3 Performance, som är 
billigare än en M50, är ett bättre val för 
den som är ute efter prestanda. Den är 
snabbare på papperet. Och visst, om man 
ska kappköra vid rödljusen är det kanske 
viktigt. Annars är BMW i4 M50 en roli
gare och tajtare körupplevelse. Man bör 
ta båda på en tur för att se vad man är ute 
efter. 

Så har vi det där med utseendet, att 
den ser ut som en BMW i4:a. Med en 
jätte stor grill. Jag vet inte, men jag tycker 
det är lite trist. Det är ingen som förstår 
vad det var som körde om dem utan att 
de hann säga ”njurar”. Anonymiteten är 
lite tråkig. Men det är väl en smaksak. 

Vad jag kan konstatera är att BMW i4 
M50 inte är en vanlig bil. Det är en rysligt 
bra elbil. Med en lång motorhuv. 

Det var tråkigt att lämna ifrån sig den 
efter testveckan. Inte för att jag drabbades 
av ett glupande habegär, utan för att det 
kändes som om jag precis lärt känna den 
och att den hade mycket mer att ge, men 
var tvungen att försvinna. BMW i4 växer 
på en. Den har all potential att charma 

TEST II BMW i4 M50
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”BMW har helt enkelt 
byggt en vettig elbil, 
med låg förbrukning.”

Laddluckan sitter på höger baksida, det 
sämsta stället en laddlucka kan sitta på. 

M50märket skvallrar om att du har över 
500 hästkrafter att köra med.
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BETYG 
Köregenskaper: 
Fantastiska. Spänstigt, rappt, 
styrkänsligt, tajt, roligt. Hela bilen 
andas körglädje.  

 
Komfort: 
Visst, vi tar den på en körning ner 
till Riveran vilken dag som helst. 
Även om det är tajt och skålat för 
körning, är det behagligt. Men 
vi vill inte sitta i baksätet. Det 
erbjuder inte jättebra lårstöd och 
det är ganska trångt, framför allt 
om någon längre person sitter 
fram.

 
Säkerhet:  
Inte krockad av Euro NCAP ännu, 
men fyrserien från 2019 fick fem 
stjärnor. Vi antar att i4 når upp till 
högsta standarden.   

 
Miljö: 
Motorer fria från sällsynta 
jordartsmetaller, kobolt som köps 
in av BMW direkt från Marocko 
för att inte riskera barnarbete, 
grön el vid bilproduktionen och 
batterier som enligt BMW ska ha 
lågt CO2-avtryck. Dessutom är 
bilen förvånansvärt snål för sin 
storlek.  

 
Autonomi: 
Bra styrsel på hjälpsystemen 
som lägger bilen i mitten mellan 
strecken på vägen. Också bra 
känslighet när den ber en visa att 
man är vaken genom att rucka 
på ratten. 

 
Utrustning: 
BMW har slagit in på en mer 
avskalad meny. Det mesta av 
vikt följer med i grundversionen. 
Sedan kan man ju lyxa till det 
med supercharged-paketet på 
en så där 137 000 kronor, med 
laserlyktor, glastakslucka, sport-

stolar och annat. Det man vill ha 
med sig där är väl laserlyktor, 
eluppvärmda stolar bak och 
helljusassistens.   

 
Utrymmen: 
Lite trångt i baksätet, men rymligt 
lastutrymme bak. Ingen frunk drar 
ner betyget aningen.  

 
Ekonomi:  
Det är en lyxig bil som några av 
oss faktiskt trodde skulle kosta 
mer än den gör. Visst, det är 
fortfarande en lyxbil, men inte en 
hägring. Bra är att servicen först 
kommer in år fyra. Då kostar den 
6 240 kr. År sex 9 423 kr. Ingen 
milbegränsning.  

 
Räckvidd:  
BMW i4 M50 klarar 30-milagrän-
sen med bravur, även kyligare 
dagar med motvind. En skön 
sommardag skulle det inte förvå-
na om man tar sig till Göteborg 
från Stockholm utan laddstopp. 
Det blir en fyra, den passerar inte 
40 mil motorvägsfart under vårt 
test, men det är nära.       

 
 
Laddning:  
Bra normalladdning på 11 kW. 
Snabbladdningen är dock inte 
bäst i klassen. Se laddkurva.   

 

Utseende:  
Traditionellt muskulöst utseende 
som har fått sin form från fossil-
bilarna. Hur man värderar det är 
högst personligt. Och så har vi 
det där med grillen. Den är stor. 
För stor? Kanske. 

Testfakta
BMW  
i4 M50

SUMMA SUMMARUM
BMW i4 M50 imponerar på 
flera områden, men utan 
elbilsarkitektur blir utrym-
mena lidande. Trots sin längd 
på dryga 4,7 meter är den 
inte speciellt rymlig. Priset är 
högt, men inte oskäligt med 
tanke på den kvalitet man får. 
Snabbladdningen är bra, men 
inte klassledande. En mycket 
bra elbil med traditionellt 
utseende. 

TOTALT: 

43/50 

POÄNG

TEST II BMW i4 M50

Tajt byggt kring föraren. 
Lättåtkomliga knappar 
för att ändra körläge.  

SNABBFAKTA 
BMW i4 M50 

Pris från: 735 000 kr

Batterikapacitet:  
80,7 kWh netto

Deklarerad räckvidd: 
513 km

Snabbladdning:  
200 kW

Ombordladdning:  
11 kW

Drivning: Fyrhjulsdrift

Max motoreffekt,  
Vridmoment:  

795 Nm

Acceleration 0–100 
km/h: 3,9 sek.

Topphastighet:  
225 km/h

Antal platser: 5

Yttermått, LxBxH:  
4783x18521448 mm

Bagagevolym:  
470 liter

Batterigaranti:  
8 år eller 16 000 mil
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Batteri % (SoC) UNDER HUVEN. Inte ett spår av någon frunk, däremot en 
plastkåpa över hela anrättningen. 

Bredd: 1852 mm, 2 076 mm  
med backspeglar utfällda.

Hjulbas: 2 856 mm.
Totallängd: 4 783 mm.

Från 8 procent till 90 procent tog 46 minuter. Till 80 procent tog det 36  
minuter. Temperaturen låg nära nollan vid laddningen.  

FÖRBRUKNING OCH RÄCKVIDD: Temperaturen låg runt fyra grader. 
WLTP-räckvidd: 513 km. Räckvidd på provkörningen, motorvägskörning: 
Cirka 370 km. Snittförbrukning: 2,2–2,3 kWh/mil. Snittförbrukning i 90 km/h: 
1,56 kWh/mil. 110 km/h: 1,9 kWh per mil. 

Höjd:  
1 448 mm.

DIGITAL INFORMATION. Cool grafik, men många appar 
att hålla koll på. Ändå använder man mest Apple Car Play 
eller Android Auto. 

ANONYM. Det 
är inte mycket 
som avslöjar att 
man kör en elbil. 
i4-märket är en av 
få indikationer. 

Helt okej baksäten, 
men är föraren lång

kan det bli trångt.

470 liter får man 
in i skuffen. 

LADDKURVA BMW i4 M50
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LÅNGTESTARNA II VOLKSWAGEN ID 3

Vår långtestbil Volkswagen ID 3 tuffar 
på, men visar sig vara dåligt rustad för 
den svenska vintern. Och så är det  
någonting som knarrar …

Långtest
VOLKSWAGEN 
ID 3

5756

Volkswagens 
vintermissar 
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Text: 

Michael Åhman

Foto: 

Peter Gunnars 
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År 1986 bestämde sig fyra yngre 
herrar i den lappländska byn 
Slagnäs, precis i den södra 

änden av Arjeplogs kommun, att bygga 
ett hotell i hembyn.

Folk trodde de var tokiga.
Slagnäs är inte någon metropol och de 

en gång 250 byborna var numera nere i 
strax över 50. En klassisk avfolkningsbygd 
i Lappland.

Men de friska entreprenörerna hade 
noterat hur Lappland blivit en alltmer 
populär destination för bilindustrin 
– biltillverkare och komponenttillverka
re – och deras testverksamhet. Framför 
allt den stabila tillgången på snö och kyla 
var en konkurrensfaktor.

Glesbygd var en tillgång. Är det något 
bilindustrin inte önskar är alltför många 
nyfikna ögon och kameralinser. Främ
mande personer (som så kallade spionfo
tografer) är lättare att upptäcka i en miljö 
där det inte rör sig mer än en handfull 
människor om dagen.

I bakfickan hade grabbarna också ett 
avtal med Volkswagengruppen. Och inte 
vilket avtal som helst: tolv år med ständig 
förnyelse.

På några få år hade hotellet – Hotell 
Nausta – vuxit till 320 rum. Lägg till detta 
ett 40tal verkstäder och tjugo mil is och 
landbaserade testbanor.

I dag är hotellet ett av Nordens största 
med 440 rum, de allra flesta enkelrum 
eftersom de tyska ingenjörerna vill ha 
det så. Hotellet och testverksamheten har 
600 säsongsanställda – i kök, hotell och 
som lokala testförare åt VWgruppen. 
Volkswagen själva har ständigt 400 tekni
ker och ingenjörer på plats under perio
den december–april.

Det unika är att hotellet har en enda 
kund: Volkswagen. Det råder strikt 
fotoförbud i och runt hotellet. Under 
sommarhalvåret står anläggningen tom.

Varför berättar jag då denna – i och 
för sig fantastiska – historia i en rapport 
om mina första 2 000 mil med VW ID 3?

Jo, därför att jag starkt misstänker att 
den bilmodellen aldrig varit på besök i 
Slagnäs.

Under förra vintern och den starka 
kyla som drabbade Mälardalen i decem
ber 2021 har bilen visat sig ha en del 
konstruktionsmässiga misstag för den 
som envisas med att använda bilen i snö, 
is och kyla.

Det värsta först: den främre huven 
som är uppdragen mot vindrutan. Yepp, 
jag förstår att det bidrar till bättre aerody
namik och därmed lägre energiförbruk
ning.

Men ingen hos Volkswagen verkar 
ha förstått vad som händer när snö/
slask samlas i den ficka som bildas under 
vindrutetorkare och ner bakom huvens 
utdragna kant. Den är svår att hålla ren, 
och plötsligt har där bildats ett isblock. 
Ett isblock som i bästa fall kräver åtskilli
ga svordomar och minuter för att hackas 
sönder och bort, i sämsta fall påverkar 
och skadar de vindrutetorkarnas funk
tion.

Vintermiss nummer två: Front assist. 
En alldeles utmärkt uppfinning, såklart. 

Med radar bevakas trafiken framför, och 
systemet kan varna om den relativa has
tigheten på fordonen framför är mycket 
lägre. Ja, systemet kan till och med 
bromsa automatiskt för att undvika en 
kollision.

Men vad hjälper det när systemet 
– vintertid – var och varannan dag varnar 
för att ”Front assist är ej i funktion”. Det 
beror helt enkelt på att radarn är täckt av 
snö, is eller dimma. I min värld känns det 
som en konstruktion som skriker efter en 
bättre lösning.

Vintermiss nummer tre: Värmen. Jo, 
värmen är snabb som tusan, allra helst 
om man använder möjligheten till att 
förvärma via We Connectappen kom
mer man ut till en varm och mysig bil.

”Så. Är jag missnöjd med bilen? Nej, 
verkligen inte. Det är fortfarande 
lika fascinerande att bara slå på 
strömmen och köra iväg.”

LÅNGTESTBILARNA II VOLKSWAGEN ID 3

När snö/slask samlas i fickan 
under vindrutetorkarna bildas 

ett irriterande isblock. 
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”Är jag missnöjd 
med bilen? Nej,  
verkligen inte.”

Men under färd i svåra väderleksför
hållanden, alltså fukt och kyla, har bilen 
förtvivlat svårt att samtidigt ge värme till 
fötterna och att hålla övre delen av vind
rutan imfri. Jo, jag lovar. Vi har försökt 
med allehanda trick men bilen mäktar 
påfallande ofta inte med att reda ut detta.

Vintermiss nummer fyra: Nåja, detta 
kanske inte är direkt en miss utan ett 
ofrånkomligt tillkortakommande hos elbi
lar i gemen.

Allt började med ett rykte i någon 
ID 3grupp på nätet: ”Bilen kan inte stå 
utomhus i temperaturer under 30 grader 
i mer än 24 timmar”. Nu är det givetvis 
en oerhört liten promille potentiella 
elbilskunder som bor i sådana orter, och 
själv behöver jag inte oroa mig. Så kallt har 
det aldrig varit i Roslagen.

Men när jag konsulterade instruktions
boken (den digitala, pappersvarianten 
försvann vid första verkstadsbesöket för 
uppgradering av programvaran) så visade 
sig ryktet stämma. Och inte bara det:

”Stäng inte av bilen i flera timmar om 
batterinivån underskrider 40 % när det är 
minusgrader ute”.

Information om vad som gäller på vintern 
för den som köpt en ID 3:a. Det gäller att 
inte bli stående för länge om det är rejäla 
minusgrader. 

Se där, där fick jag förklaringen till 
förra vinterns debacle när jag fick lufsa i 7 
km/h bort till ”min” laddningsstation trots 
att jag hade 27 kilometer i räckvidd och 
drygt 10 procent batterikapacitet. Och det 
var givetvis ingenting som någon säljare – 
som ofta är ointresserade och nästan alltid 
okunniga om elbilar – berättat för mig.

Så, är jag missnöjd med bilen? Nej, 
verkligen inte. Det är fortfarande lika fas
cinerande att bara slå på strömmen och 
köra iväg – även på vintern. Inget glödan
de eller gnuggande med startmotor.

Vi har på 2 000 mil haft tre punktering
ar, märkligt nog på samma däck och alltid 
en spik igenom däcket. En frekvens som 
är så uppseendeväckande att vi på goda 
grunder misstänker sabotage.

På senare tid har jag dock noterat ett 
visst slammer från framvagnen. ID 3   
kollegor säger att det är bussningarna till 
krängningshämmaren, en svaghet som 
funnits tidigare även hos fossildrivna 
VWprodukter. Det blir ett verkstadsbesök 
inom kort. Samtidigt som jag hoppas – för 
framtida ID 3ägare – att Volkswagen ser 
till att skicka upp några bilar till Slagnäs.  
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”En röd blir 
bra till jul”

Så var det då dags för det  
oundvikliga: en elbil  
införskaffades till hushållet.

Som gammal biltestarräv med på 
senare år många mil i Elbilens testflottor 
bakom mig var det väl inget livsomstör
tande beslut (när vi dessutom fegt nog har 
Volvoladdhybriden kvar som backup ett 
tag till). Men det faktum att jag inte ens 
hade provsuttit en Kia EV6 före köpet var 
någonting helt nytt och lite kittlande för 
mig.

Jag gjorde alltså som de flesta av er 
andra därute: läste nyhetsrapporter, prov
körningstexter, kollade spec och bilder, 
och stegade sedan in till den lokala hand
laren och kollade när jag kunde få en bil.

Det var i början av november, och jag 
hade redan förstått att efterfrågan hade 
kommit igång starkt under hösten, och 
hade väl inga illusioner om att det skulle 
kunna gå att få en bil före årsskiftet. Men 
säljaren såg inte lika orolig ut utan öppna
de sin dator och klickade i sökbokstäverna 
EV6 AWD GTLine.

”Det finns två bilar att boka med 
leverans före jul, en blå och en röd”, var 
beskedet.

LÅNGTESTBILARNA II KIA EV6

Text: 

Gunnar Dackevall

Foto: 

Peter Gunnars

kusinen Hyundai Ioniq5 som jag har till
bringat en del tid med. Kias smeknamn 
som den koreanska Audin är inte taget ur 
luften.

När detta skrivs har bilen rullat 70 mil, 
och alltså inte tagits ut på någon längre 
tur i det allra mest vintriga klimatet som 
rådde under jul och nyår.

Men 70 mil är mer eller mindre vad 
våra testbilar brukar rulla i normalfallet, 
så visst har polletten ramlat ner i flera 
avseenden.

Först lite ros. Fyrhjulsdriften är för
träfflig. Från att i början valt att koppla 
in båda motorerna permanent kör jag nu 
alltid bilen i autoläget. De milli sekunder 
det tar för framhjulen att gripa in när 
bakhjulen börjar spinna ger bilen en härlig 
följsamhet vid instyrning, utan att stabi
liteten genom svängen går förlorad. Till 
skillnad från den fyrhjulsdrivna Model 
3, som fortfarande är bakhjulsdriven när 
man släpper gasen och återladdar batteriet 
vilket på hal väg ofta framkallar ett ganska 
märkbart bakvagnskast, lägger Kias system 
regenerering även på framhjulen när bak
hjulen börjar bromsa upp.

KIA EV6

”Då tar jag en röd, det blir ju bra till 
julafton”, hörde jag mig själv säga. Tio 
minuter senare hade vi gjort upp affären, 
lagt till de dubbfria vinterhjulen (jag slapp 
20tummarna men måste ta solluckan 
som jag aldrig kommer att öppna).

Det lär vara långt fler än 3 000 perso
ner i kö för en EV6 just nu, så jag hade 
nog lite flyt. Och jag fick till och med 
några procents rabatt utan att fråga om 
det.

Men att köpa en bil helt osett, det kän
des ändå rätt udda för en person som är 
van att utvärdera hela marknadens utbud 
innan jag bestämmer mig för vilken bil 
som ska rulla i det civila hemma. Udda 
men också kul, en krydda i en luttrad bil
murvels tillvaro.

Bilen levererades på utsatt dag och 
efter en timmes genomgång kunde jag 
rulla ut den ur hallen. Det är alltid något 
speciellt med att köra iväg med en helt ny 
bil, med de visuella intryck, ljuden, dof
terna och den feedback som reglage och 
ratt skickar iväg.

Första intrycket: EV6 känns tajt och 
stram i detta utförande, och är en helt 
annan personlighet än den supersofta 

Långtest
KIA  
EV6
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Ventilation och 
värme funkar 
mindre bra.

Resultatet är ett piggt och effektivt men 
mycket säkert drivsystem.

Sedan lite ris. Ventilation och värme 
är inte väl fungerande, och man måste 
ofta gå in och manuellt välja utstyrning av 
luften för att hålla imman (och isen) borta 
från rutorna. Dessutom är termostatfunk
tionen inte pålitlig, och kräver efterjuste
ring när temperaturen faller ordentligt. Jag 
hade även gärna sett en bakrutetorkare.

Däremot har inte jag haft problem med 
fjärrstyrningen av värmen från appen, 
som så många andra EV6ägare som har 
fått tidig leverans. Möjligen hann man 
uppdatera mjukvaran innan min bil leve
rerades den 20 december.

Förbrukningen har legat på 2,2 kWh 
per mil so far, mestadels i stan men också i 
kyligt väder under nollstrecket.

Vi återkommer med mer ris och ros 
när LOA har fått känna på lite mer lång
körning. 

”Förbrukningen har legat på 2,2 
kWh per mil so far, mestadels i 
stan men också i kyligt väder.”
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Efter snart ett halvår med  
Hyundai Ioniq 5 har vissa initiala 
irritationsmoment inte bleknat 
bort, utan snarare förstärkts. 
Några har också kommit till.  
Men det rör sig för det mesta  
om små anmärkningar. 

Efter att ha kört en bakhjulsdriven  
Ioniq 5 i snart ett halvår har jag inte upp
täckt några större skavanker. Den rullar 
stabilt efter vägarna och ger bra snabb
laddning, om det inte är alltför kallt. Vi 
har ännu inte testat den i riktigt kalla 
temperaturer, vi får återkomma. 

Men det är några irritationsmoment 
som ligger och gnager. Det mest slående 
är bakrutan som inte har någon vindru
tetorkare. Hyundai har fått för sig att den 
ska tvätta sig själv på något sätt, kanske 
genom luften som sveper över rutan när 
man kör. Det kan de glömma. Den stock
holmska vinterns slaskiga och skitiga 
omgivning kletar igen rutan med en tät 
grå smutsig filt. 

Jag vill kunna se bakåt genom rutan 
när jag kör bil. 

I vår bil är laddluckan väldigt trög att 
öppna, man måste pressa med hela knyt
näven på den för att den ska gå upp. Inte 
ett jättestort problem, men irriterande.

Dörrhandtagen flippar inte ut när 
man närmar sig bilen. Den funktionen 
kom senare än vår firsteditionvariant. 

Text  

och foto: 

Mattias  

Goldmann.

Det är en funktion man vill ha. Tesla 
Model 3:s dörrhandtag var ett irrita
tionsmoment och kan väl inte ha varit en 
inspirationskälla, de kanske är det säm
sta med den bilen. Ioniq 5 med samma 
typ av handtag är lika irriterande. Välj 
version med handtag som fälls ut när du 
närmar dig bilen. 

Jag hade också gärna sett automatisk 
upplåsning av bilen när man kommer 
nära, och helst av allt att telefonen kunde 
fungera som nyckel. Har man väl vant sig 
vid den featuren (som Tesla Model 3 och 
Y) vill man alltid ha den. 

Menyerna i bilen är okej. Jag använ
der för det mesta Apple Car Play, som 
fungerar trådlöst. Men att behöva fyra 
knapptryckningar för att kunna sätta på 
sätesvärmen är inte en säkerhetsfeature 
direkt. 

Bakhjulsdriften har sina nackdelar. 
På hala vägar är den inte helt lätt att få 
ur startgroparna om det är lite lutning 
uppåt. Men problemet med hala vägar 
har inte bara med det att göra. Dubbfria 
däck är ett måste i Stockholm, framför 
allt om man som jag bor i innerstan. 
Vissa gator har dubbdäcksförbud. Det 
gäller att köra försiktigt; kommer man 
mot ett övergångsställ och det är ishalka 
bromsar inte bilen in – den glider fram 
tills den stannar. ABSsystemet får jobba, 
men det hjälper inte hela vägen. 

Långtest
HYUNDAI  
IONIQ 5

”Jag vill  
kunna se 

bakåt genom 
rutan när jag 

kör bil.”

LÅNGTESTBILARNA II HYUNDAI IONIQ 5

Text: 

Fredrik Sandberg

Foto: 

Peter Gunnars
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Hyundai Ioniq 5 ser bedrägligt liten ut på 
bilder. Faktum är att den är rätt biffig.

Att behöva fyra knapptryckningar för 
att kunna sätta på sätesvärmen är 
inte perfekt ut säkerhetssynpunkt. 

motor, som vi kör, inte är långsam – det 
rör sig ändå om 160 kW effekt, vilket är 
dubbelt så mycket som i gamla Nissan Leaf 
– blir den inte lika spänstig som jag minns 
den fyrhjulsdrivna varianten. Det är inte 
bara accelerationen som är roligare i fyr
hjulsdrivna Ioniq 5, den blir stabilare och 
mer lättkörd med en extra motor. 

Färgen, som vi inte kunde välja, är grå 
grå grå. Den blir ännu gråare på vintern. 
De Ioniq 5 som säljs med mattlack är 
betydligt snyggare, men då ska man ha 
klart för sig att de inte ska maskintvättas. 
Inte heller bör de avfettas. 

Det har vår gråa bil inga problem med. 
Nu låter det här kanske gnälligt. Men 

det är trots allt ganska små anmärkningar. 
Den stora anmärkningen är av mer posi
tivt slag. Jag är fortfarande överväldigad av 
utrymmena i bilen, hur spatiös den är och 
hur ombonat det känns. 

Och små saker på den positiva sidan 
finns också, som att den stänger av luftin
taget när man kör in i en tunnel. ”Cirku
lationsluft påslagen för ökad komfort”, får 
man som meddelande. Det är också bra 
ljud i stereon och bra gung i chassit, som 
är mjukt och följsamt. Det är lätt att för
svinna bort med en ljudbok över landet. 

Och så laddar den som sagt rysligt 
bra. En del små irritationsmoment så här 
långt, men för det mesta en positiv upp
levelse. 

Dubbdäck hade löst problemet. Glöm 
fyrhjulsdrift, det är dubbar som gäller 
om man bor i landsänden som har riktig 
vinter. Tack och lov är de isiga dagarna få i 
Stockholm. 

Hyundai Ioniq 5 ser liten ut på bilder. 
Det är den inte. Den är rätt biffig, och det 
långa axelavståndet på tre meter gör den 
klumpig i stadskörning. 

Den är osmidig i flerbilsgaraget, på 
mindre vägar, vid usvängar och när man 
ska fickparkera den. 

Jag har ännu inte fått kläm på den rik
tigt, vilket indikerar att bilen inte gör sig 
jättebra i städer. Jag hade velat ha fyrhjuls
styrning, vilket kanske hade varit väl lyxigt 
för den här bilen. På tal om styrning så är 
den kanske i slappaste laget, det blir inte 
mycket till körkänsla. 

Även om versionen med endast en 

”Jag är fortfarande  
överväldigad av  
utrymmena i bilen, 
hur spatiös den är 
och hur ombonat  
det känns.”
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Text: 

Lotta Hedin

Foto: 

Ola Jacobsen

Långtest
TESLA 
MODEL 3

På fjälltur   
med nya 

länkarmar 
6564

LÅNGTESTBILARNA II TESLA

Ymnigt snöfall, en hel del modd,  
en utomhustemperatur på mellan  
noll och tio minusgrader – och så  
en takbox på det. Omständigheterna 
var utmanande när vi tog Teslan  
på den 70 mil långa resan från 
Stockholm till Storlien. 



656565
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Den fyrhjulsdrivna 
bilen klarade de spåriga 
vintervägarna bra, trots 

dubbfria vinterdäck.

Efter snart tre år  
har vår långtestTesla 

rullat 8 600 mil.

P lötsligt en dag i höstas började vår 
långtestbil Tesla Model 3 knarra. 
Vi hörde det första gången när vi 

försiktigt rullade fram i låg hastighet över 
en av de knöligt stenlagda gator som fort
farande finns kvar i Stockholms innerstad. 
Som en gammal knirkande säng lät det, 
och ljudet kom från någonstans under 
golvet fram, någonstans under fötterna.

Det visade sig vara ett känt och vanligt 
Model 3problem: de övre länkarmarna, 
alltså en del av hjulupphängningen. I 
Kanada kallades i höstas Model 3ägare 
in för att fixa problemet, och göra före
byggande åtgärder gratis. Även i USA ska 
länkarmar ha åtgärdats utanför garantin 
utan kostnad, enligt uppgifter i Teslaow
ners forum. 

I Sverige hanteras det som ett garanti
ärende. Synd för oss att nybilsgarantin 
gått ut på denna bil, som nu efter snart tre 
år rullat 8 600 mil. 

Jag lämnade in bilen för att åtgärda 
knarret hos Teslas servicecenter i mellan
dagarna. En tekniker hade förklarat 
på telefon att det knirkande ljudet kan 
uppstå när smuts tar sig in länkarmar
nas kulleder. Verkstaden bytte de övre 

länkarmarna (upper control arms) på 
både höger och vänster sida fram, till 
en kostnad av 6 500 kronor, och knarret 
försvann. 

Dagen därpå stoppade jag in familjen i 
bilen och körde 70 mil från Stockholm till 
Storlien i Jämtland. Resan bjöd på bitvis 
ymnigt snöfall, en hel del modd och en 
utomhusteperatur på mellan noll och tio 
minusgrader, kallare ju längre norrut vi 
kom. På taket satt takboxen. Omständig
heterna var med andra ord ganska utma
nande. Det fick bli tre laddstopp: ett kort 
i Gävle, ett lite längre i Hudiksvall där 
vi passade på att äta lunch, och cirka en 
halvtimma i Åsarna. Energiförbrukningen 
under resan snittade på 2,5 kWh milen. 
Inte så pjåkigt med tanke på förutsätt
ningarna.

Förvirrande nog visade skärmen två 
olika uppgifter om hur lång räckvidd vi 
hade kvar: på sidan som visar förbrukning 
stod det ”beräknad räckvidd 182 km”, 
samtidigt som det på ett annat ställe på 
skärmen stod 293 km. Det fick oss att vilja 
ladda lite extra vid stoppen, och vi kom 
fram till Storlien med drygt 20 procent 
kvar i batteriet.

Kanske undrar ni varför vi inte satte 
takboxen bak och fram? Det är en stil som 
annars fått stor spridning, sedan en upp
finningsrik Teslaägare upptäckte att det 
ger minskat luftmotstånd och minskad 
förbrukning. Takboxtillverkaren menade 
dock att det ur säkerhetssynpunkt inte 
var en bra idé att bara vända på sin box, 
eftersom den är konstruerad för att sitta 
åt ett visst håll. Nu har samma tillverkare 
tagit fram en elbilsvänlig takbox som 
ska sitta så att säga bakvänt. Vår box är 
dock av den gamla sorten, och jag tar det 
säkra före det osäkra och sätter den enligt 
instruktionen.

Det här är första familjeresan med en 
Tesla, och vi konstaterar enhälligt att det 
är något helt annat än tidigare resor med 
andra bilar. Det beror förstås på laddnät
verket. Det är en sådan oerhörd lättnad att 
det bara funkar, utan köer och utan strul 
med appar eller laddkort. Snabbt går det 
också, förutom på superchargern i Stor
lien som aldrig kom upp över 50 kW.

Laddningen gör att vi har överseende 
med annat, till exempel fastfrusna dörr
handtag – Tesla måste glömt bort att det 
ibland blir vinter när de designade dem.
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Verktyget 
suger smuts 
och vätska 
ur de små 
sprickorna.

Under de 70 milen mellan 
Stockholm och Storlien 
snittade förbrukningen  

på 2,5 kWh milen.

”Det här är första familjeresan  
med en Tesla, och vi konstaterar 
enhälligt att det är något helt annat 
än tidigare resor med andra bilar.”

Lagning av rutan   
Tesla Model 3 sägs ha tunna framrutor. Vi har inte jämfört med andra bilar, men 
antalet stenskott har varit många. Även denna vinter blev det en vända till glasverk-
staden. Den här gången behövde vi dock inte byta ut hela fönstret. Det gick att laga. 

Stenskott ska lagas så fort det bara 
går, annars riskerar man att få byta 
hela rutan. Förklaringen är att vindrutan 
består av glas i flera skikt, och även om 
stenskottet från början bara orsakat ett 
litet hål i de yttersta skikten gör det att 
smuts och väta kan börja tränga in så 
att skadan växer. 

Stenskottsreparatören sätter ett verktyg 
på rutan som suger ut smuts och väts-
ka ur de små sprickorna, så att skikten 
i glaset pressas ihop igen. Sedan lagas 
det ursprungliga hålet med en lagnings-
massa. Kvar av våra stenskott blev bara 
en prick. 

Kostnad för oss: 270 kronor i självrisk 
för två stenskott. Resten tog försäk-
ringsbolaget.

Vi fick också med oss stenskottsplåster 
att ha i bilen till nästa gång. Sätter man 
på dem direkt hålls fukt och smuts 
borta tills man hunnit till glasverkstan. 
Smart.

Under hösten, bara veckor innan länk
armsknarret först dök upp, var bilen på 
service. 

Bland annat åtgärdades ett handtag 
som lossnat på insidan av bagageluckan 
och en mudflap som hamnat på sniskan. 
Men det största ingreppet var att bilen 
försågs med en ny dator, anpassad för full 
självkörning. EU:s lagstiftning begränsar 
dock hur mycket av körningen datorn 
får sköta. Skillnaden märks bland annat 
genom att bilen nu kan byta fil själv, och 
själv läser av trafikljusens signaler. Den 
skulle kunna stoppa och köra själv, men 
det tillåter inte reglerna. Men när det slår 
om till grönt vid ett rödljus hörs ett litet 
ljud för att uppmärksamma föraren – bra 
för den som har en tendens att sitta och 
drömma. 

Sammantaget har det blivit ganska 
många vändor på verkstaden med denna 
bil, och listan med saker som behövt 
åtgärdas börjar bli ganska lång.

Ändå är totalupplevelsen av att ha den, 
köra med den och resa med den fortfa
rande väldigt bra. Trots att det finns bilar 
i samma prisklass där kvaliteten känns 
bättre och detaljerna mer gedigna är det 
fortfarande ingen av konkurrenterna som 
har samma helhetstänk kring laddning 
och användning. 
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NYHETER II FRÅN ELBIL SVERIGE

NY 
HETER

Elbil Sverige, Sveriges konsumentorganisation för elfordon, finns över hela landet och har sitt säte  
i Västsverige. Organisationen arbetar med och verkar för elfordon upp till 3,5 t, vad avser laddning, energi 
och naturligtvis anpassning av samhället för elfordon. Läs mer om organisationen, medlemskap, nyheter 
som berör ämnet samt de elbilsträffar och event som arrangeras, på www.elbilsverige.se

Vad händer när 
batteriet är slut?

Det är många som skriver 
om vad som händer med 
batterierna i våra elbilar när 
de blir gamla. Det ska vi inte 
vara alltför oroliga för, då 
batterierna alltid är värde-
fulla eftersom de innehåller 
dyra mineraler. Men först 
kanske de blir energilager 
för till exempel solel. 

Sedan har vi i Sverige 
företag som Stena som 
förbereder sig för att ta emot 
våra batterier. De tänker till 
och med ladda ur dem ifall 
det är ström kvar innan de 
tar isär dem för att utvinna 
material. Man tänker ta vara 
på det mesta, 95 procent i 
alla fall. 

I Norge och Finland 
byggs också anläggningar 
och de kommer antagligen 
att bli ganska lönsamma. 
Glöm inte blybatteriet 
som många elbilar har för 
12-voltssystemet. Det har ett 
skrotvärde på 5–10 kr/kg.

Magnus Johansson
Ordförande föreningen Elbil 
Sverige. magnus.johansson@
elbilsverige.se

Referens till skrotpriser:
recycla.se/skrotpriser/ 
skrotpriser 

 

Norge ett föregångsland  
för laddstationer i BRF:er

Att installera laddstationer i ett
samägande (BRF) är inte alltid lätt. Din 
egen parkeringsplats ligger inom en 
gemensam helhet. Om du då vill ha en 
laddstation ska kabeln gå genom de 
gemensamma utrymmena till din egen 
parkeringsplats. En komplex situation 
som flera länder, bland annat Norge,  
nu löser med lagstiftning.

Lagändringarna innebär i korthet 
följande: den person som installerar 
och betalar för installationen, även om 
den är i de gemensamma utrymmena, 
är och förblir ägare till laddstationen. 
Även allt material, till exempel kablar 
och säkringsskåp som du har installerat 
på din egen parkeringsplats, tillhör dig.

Som ägare inom ett samägande är 
du med andra ord fri att installera och 
göra ändringar i den gemensamma 
fastigheten på egen bekostnad på två 
villkor: att du inte ändrar destinationen 
och att du inte skadar de andra delä
garnas rättigheter. 

Detta är begränsat till att placera 
kablar, rör och laddningsstationer i 
eller på de gemensamma delarna. Du 
får däremot inte dra kablar genom 
privata tomter som förråd eller parke
ringsplatser utan uttryckligt tillstånd. 

Varje laddbox med elinstallation 
måste naturligtvis inspekteras och 
godkännas i enlighet med gällande 
lagstiftning.

Frågan är när flera länder följer 
dessa exempel och ändrar sin lagstift
ning på liknande sätt. Utan tvekan 
behövs liknande initiativ även här i 
Sverige för att underlätta elbilsägandet 
och därmed hela omställningen till fos
silfritt. GEVA (Global Electrical Vehicle 
Association), där Elbil Sverige är en av 
medlemsorganisationerna, kommer att 
driva den här frågan aktivt i respektive 
land.

Göran Fredriksson,
Kommunikationsansvarig

Elbil Sverige

Norge, Belgien, Spanien, 
Polen, Tyskland, Frankrike, 
Österrike och Portugal har 
nu infört nya bestämmelser. 
Läs mer om GEVA på  
www.globalevalliance.com
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www.bilbyter.se

linköping & norrköping
013-123415 011-181801

Framtiden 
finner ni hos oss

nya nissan ariya 

nya HyUnDai ioniQ 5

nya nissan leaF

Med IONIQ 5 blir framtidens elektriska drivkraft verklighet. 
En kompromisslös elektrisk CUV (crossover-SUV) som 
låter dig ta kontrollen över ditt liv och påverka ditt avtryck 
på världen. 
Supersnabb uppladdning och elektrisk acceleration från 
0-100 km/h på bara 5,2 sekunder väntar. 
4WD • CUV • Miljöbonusberättigad • Upp till 481 km på el 
(enligt WLTP) • Snabbladdning 18 min.

Nya Nissan Leaf är fått en hel uppsättning nya Intelligent 
Mobility-funktion som gör körningen till en ny upplevelse. 
Vad sägs om e-Pedal som gasar, bromsar och stannar 
med en enda pedal, och den smarta parkeringshjälpen 
som parkerar bilen perfekt på egen hand m.m. 
Nya Nissan Leaf gör vardagskörningen till en ny 
upplevelse.
Prova på en 24mån Privatleasing från endast 2899:-/mån 
inkl vinterhjul & 3000mil ingår.

Början av 2022 lanseras Nissan Ariya i Europa och blir 
Nissans första eldrivna crossover. Ariya bjuder på både 
kraftfull acceleration och näst intill ljudlös körning. 
Med bland annat självkörande stödsystem och sömnlös 
uppkoppling blir det ett rent nöje för både förare och 
passagerare. Nissan Ariya är det nya uttrycket för hur 
Nissan vill framställa sin elbilsvision - med autonomi, 
design och kapacitet.
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Söker du en elegant elcykel för 
daglig pendling är Ecoride Tripper 
HS H-9 ett vettigt alternativ. Den är 
stabil och har utmärkta bromsar 
och bakhjulsmotor som håller 
tempot uppe – men inte i de värsta 
backarna.

Ecoride Tripper HS H-9 är av 
sportig hybridtyp med lätt framåtlu-
tad sittställning, navmotor i bakhjulet 
och utanpåliggande växlar. Den har 
en AVS-plattform på framgaffeln, 
och där placerade vi en korg under 
testfärden, vilket inte påverkade 
stabiliteten.

Vi tycker att den passar för  
daglig pendling på sträckor utan 
alltför extrema inslag. Navmotorn 
känns hyfsat pigg, men räcker inte 
riktigt i ordentliga backar.

Just denna cykel finns endast 
i en storlek, och cyklisten bör vara 
minst 170 cm lång.

MOTOR 

Vi startar färden på effektläge Low 
och känner att detta räcker på plan 
mark. Men börjar det luta uppåt 
mer tydligt så är det läge att öka till 
Normal, High eller Power. Några 
rejäla uppförsbackar avslöjar att 

navmotorn har sina begränsningar 
även på högsta effekt. Räckvidd? 
Vi körde mest på Low och efter 
14 km försvann den första av fem 
batteriprickar. Vi tror på max 7–8 
mil sommartid, och kortare på vin-
tern. Batteriet verkar vara av god 
kvalitet. Vi kan inte notera något 
spänningsfall när vi pressar motorn 
hårt. Motordisplayen på styret har 
ordentliga knappar. Dess färgskärm 
är lättläst och tydlig, så att man ser 
hastighet, effektnivå, med mera.

BYGGKVALITET 

Cykeln känns rejält byggd, och vår 
erfarenhet av Ecoride är att de har 
en god kvalitetsnivå.

UTRUSTNING 

Ramlås, AVS-lastplattform för väskor 
och korgar, skivbromsar, Shimano 
Alivio 9 växlar, belysning som tänds 
centralt, hållare för sidoväskor.

CYKELKÄNSLA

Det här känns som en välbyggd 
cykel. Den är rejält styv i ramen 
och är tydligt stabil när man börjar 

pressa den. Frånvaro av dämpning 
bidrar till styvhet, men tyvärr känner 
man underlagets ojämnheter rätt 
tydligt.

Stopp blir det också, om man 
använder de hydrauliska skivbrom-
sarna som är riktigt effektiva.

Sadeln är rätt bred, kanske i 
bredaste laget för långturer. Inte 
heller batteriet inbjuder till turer över 
många mil. Vi ser denna Tripper mer 
som en pigg elcykel för de dagliga 
turerna i och runt stan.

Vi noterar att växling (utanpålig-
gande växlar) flyter ovanligt smidigt 
med motor i bakhjulet.

Tomt batteri är alltid surt. Tripper 
HS H-9 känns rätt seg när vi tram-
par den med motorn avstängd.

 
PRISVÄRDE

Priset är fullt rimligt för en elcykel 
med navmotor och stort batteri.

UTSEENDE/DESIGN
Ecoride beskriver den som sportig, 
och det kan vi hålla med om. Den 
utstrålar också lätthet och elegans, 
vilket stämmer på rull och med 
eldriften aktiv. Men speciellt lätt på 
vågen är den inte.

En stabil snygging för stan

FAKTA
ECORIDE TRIPPER  

HS H-9

Klass: Mellan

Pris: Cirka 19 995 kr
Vikt: 24 kilo

Motor: Ecoride  
Drive System

Batterikapacitet:  
576 Wh

Testcykeln från:  
Ecoride i Stockholm

Snygg. Stabil.
AVS-fäste för korg, låda 

eller väskor framtill.
Riktig bra bromsar.

Orkar inte riktigt branta 
motlut. Lite seg utan el.

+

–

CYKELTEST II ECORIDE TRIPPER HS H-9

Test
 TEXT OCH  
 FOTO: BJÖRN  
 ÅSLUND

TOTALT

18/25

Ecoride Tripper 
med bakhjulsmotor 
passar bra för den 
dagliga pendlingen.

Yadea G5 elmoped – 
fyra gånger bäst i test!

Du hittar din lokala återförsäljare på www.jofrabtws.se

Vi kan prata länge om Yadea G5  
el-moped. Men det är naturligtvis 
extra roligt när andra pratar om 
den. Som när fyra tidningar gav 
den betyget Bäst i test. Med andra 
ord – ett tryggt och smart val för dig.
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En stabil snygging för stan

Yadea G5 elmoped – 
fyra gånger bäst i test!

Du hittar din lokala återförsäljare på www.jofrabtws.se

Vi kan prata länge om Yadea G5  
el-moped. Men det är naturligtvis 
extra roligt när andra pratar om 
den. Som när fyra tidningar gav 
den betyget Bäst i test. Med andra 
ord – ett tryggt och smart val för dig.
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Märke

 

Pris (från)

Batterikapacitet

Deklarerad räckvidd

Snabbladdning

Ombordladdare

Drivning

Max motoreffekt (W) 

Vridmoment (Nm) 

Acc. 0–100 km/h

Toppfart

Antal sittplatser

Yttermått, LxBxH (cm)

Tjänstevikt (kg)

Bagageutrymme (liter)

Maxlast (kg) (varav takl.)

Dragvikt (kg)

Nybilsgaranti

Batterigaranti

Test/prov i Elbilen

RENA ELBILAR 
Personbilar

Audi Q4 e-tron/Q4 
e-tron Sportback  

 

479 900 kr/648 100 kr 

52/77 kWh netto

312/528 km

CCS 125 kW

 Trefas 11 kW

Bakhjulsdr./Fyrhjulsdr.

125/220 kW  

310/460 Nm

6,2/9 sek

160/180 km/h

5

459x187x162

1 965/2 2 215

520 

Uppgift saknas

1 000 /1 200

2 år

8 år/16 000 mil

Nr 7/2021

Audi e-tron  
S/55/50 Quattro 

 

799 000–1 100 000 kr

95/71 kWh

371/436/336 km

CCS 150/120 kW

 Trefas 11 kW (22 tillval)

Fyrhjulsdriven

370/300/230 kW  

973/660/540 Nm

4,5/5,7/7 sek

210/200/190 km/h

5

490x204x163

2 695/2 4 250

660+frunk

550/616 (75)

1 800

2 år

8 år/16 000 mil

Nr 6/2020

BMW 
i3/i3S  

 

424 500/444 500 kr

42 kWh

308 km (WLTP)

CCS 50 kW

Trefas 11 kW (22 kW tillv)

Bakhjulsdriven

 125/135 kW 

250/270 Nm

7,3/6,9 sek

150/160 km/h

4

401x204x157

1 423–1 365

260

440–370

Ej dragkrok

2 år

8 år 

Nr 1/2019, nr 5/2020

Audi 
e-tron GT/RS GT 

 

1 175 300/1 596 500 kr

83,7 kWh (netto)

487/472 km WLTP

270 kW

Trefas 11 kW (22 tillv)

Fyrhjulsdriven

350/440 kW

630/830 Nm

4,1/3,2 sek

250 km/h

5

499x196x141

2 350/2 420

420/350+frunk 85

515

Ej dragkrok

2 år

8 år/16 000 mil

Nr 3/2021

Marknadsöversikt 

BMW 
i4  
 

625 000 kr

84 kWh (brutto)

590 km (WLTP)

CCS 205 kW

Trefas 11 kW 

Bakhjulsdriven

 250 kW 

250/4300 Nm

5,7 sek

190 km/h

5

478x185x145

2 050

470

Uppgift saknas

Uppgift saknas

2 år

8 år/16 000 mil 

Nr 6/2021

BMW 
iX XDRIVE 40/50  

 

865 000 kr

76/111,5 kWh (brutto)

 425/630 (WLTP)

150/200 kW

Trefas 11 kW

Fyrhjulsdriven

 240/385 kW 

630/765 Nm

6,1/4,6 sek

200 km/h

5

495x223x169

2365/2510 kg

500

Uppgift saknas

2 500

2 år

8 år /16 000 mil

Nr 7/2021
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DS3 Crossback 
e-Tense 

 

430 000 kr (kampanj)

50 kWh

320 km (WLTP)

CCS 100 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

100 kW  

260 Nm

9 sek

150 km

5

412x199x153

1 528

350

Uppgift saknas

Ej dragkrok

3 år/10 000 mil

8 år/16 000 mil

Nr 9/2019

BMW
 iX3 

 

769 900 kr

80 kWh

459 km (WLTP)

CCS 150 kW

Trefas 11 kW

Bakhjulsdriven

210 kW  

400 Nm

6,8 sek

180km

5

472x189x167

2 260

508

540

750

2 år

8 år/16 000 mil

Nr 5/2021

Citroën 
ë-C4

 

Från 459 990 kr

50 kWh

350 km (WLTP)

CCS 100 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

100 kW 

260 NM

9,7 sek

150 km/h

5

435x203x152

1 541

380

459

Ej dragkrok

3 år/10 000 mil

8 år/16 000 mil

–

DFSK
 Seres 3 

Från 379 900 kr

53,61 kWh

301 km (WLTP)

CCS 50 kW

Enfas 6,6 kW

Framhjulsdriven

120 kW

300 Nm

8,9 sek

155 km/h

5

439x185x165

Ca 1 765

386

300

Ej dragkrok

3 år/12 000 mil

8 år/12 000 mil

Nr 1/2021

Ford
 Mustang Mach E 

586 900–684 900 kr

68/88 kWh (netto)

400–610 km (WLTP)

CCS 110–150 kW

trefas 11 kW

Bakhjulsdr./Fyrhjulsdr.

198–258 kW

430–530 Nm

5,1–6,2 sek

180 km/h

5

471x188x163

Ca 2 000

322+frunk l00 

547–637

750

5 år

8 år/16 000 mil

Nr 6/2021

Fiat 
500e 

 

 339 900 kr

42 kWh

320 km (WLTP)

CCS 85 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

87 kW

220 Nm

9 sek

150 km/h

4

363x190x153

1 396

185

294

Ej dragkrok

3 år 

8 år/16 000 mil

Nr 3/2021

Här är elbilarna  
du kan köpa i dag 
Elbilsmarknaden växer så det  
knakar. Det kan vara svårt att hitta rätt  
modell. Här har vi sammanställt de  
bilar som i dag finns att köpa. Det finns 
mängder med bilar som väntar runt  
hörnet. Men här är de som faktiskt är  
i produktion och beställningsbara. 

Cupra
 Born 58 kWh 

Från 452 900 kr

58 kWh netto

420 km (WLTP)

CCS 120 kW

Trefas 11 kW

Bakhjulsdriven

150/170 kW

310 Nm

7,3/6,6 sek

160 km/h

5

432x181x154 cm

1 811

385

524

Ej dragkrok

2 år

8 år/12 000 mil

Nr 12/2021

h
s
td

 

Först!

Vi var först i landet med att  

enbart sälja el med landets  

tuffaste miljömärkning  

– Bra Miljöval.

Vill du också vara miljöpionjär? 

falkenberg-energi.se 

0346-88 67 00
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Märke

 

Pris (från)

Batterikapacitet

Deklarerad räckvidd

Snabbladdning

Ombordladdare

Drivning

Max motoreffekt (W) 

Vridmoment (Nm) 

Acc. 0–100 km/h

Toppfart

Antal sittplatser

Yttermått, LxBxH (cm)

Tjänstevikt (kg)

Bagageutrymme (liter)

Maxlast (kg) (varav takl.)

Dragvikt (kg)

Nybilsgaranti

Batterigaranti

Test/prov i Elbilen

RENA ELBILAR 
Personbilar

Märke

 

Pris (från)

Batterikapacitet

Deklarerad räckvidd

Snabbladdning

Ombordladdare

Drivning

Max motoreffekt (W) 

Vridmoment (Nm) 

Acc. 0–100 km/h

Toppfart

Antal sittplatser

Yttermått, LxBxH (cm)

Tjänstevikt (kg)

Bagageutrymme (liter)

Maxlast (kg) (varav takl.)

Dragvikt (kg)

Nybilsgaranti

Batterigaranti

Test/prov i Elbilen

RENA ELBILAR 
Personbilar

Kia  
e-Niro EV 

 

487 900 kr

 64 kWh

455 km (WLTP)

CCS 100 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

150 kW

395 Nm

7,8 sek

167 km/h

5

438x181x156

1 843

451

383

300

7 år/15 000 mil

7 år/15 000 mil

Nr 3/2020

 Jaguar i-Pace  
EV400

 

1 078 900 kr

90 kWh

 470 km (WLTP)

100 kW

Trefas 11 kW

Fyrhjulsdriven

294 kW 

695 Nm

4,8 sek

200 km/h 

5

468x201x157

 2 208

 505

462 (75)

750

3 år

8 år/16 000 mil

Nr 9/2018, nr 4/2019

Hyundai 
Kona Electric 

 

389 900 kr/449 900 kr

39,2/64 kWh

289/449 km (WLTP)

70 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

100/150 kW

395 Nm

9,7/7,6 sek

155/167 km/h

5

418x180x157

1 610–1 818

332

352–410 (80)

300

5 år fri körsträcka

8 år/16 000 mil

Nr 5/2021

Hyundai 
Ioniq 5 

 

479 900/544 900 kr

58/72,6 kWh

384–481 km (WLTP)

CCS 220 kW

Trefas 11 kW

Bak/Fyrhjulsdrift

160/225kW  

350–605 Nm

5,2–7,4sek

185

5

464x189X160

1 910–2 100

ca 530+frunk 57 

520–440

1 600

5 år fri körsträcka

8 år/16 000 mil

–

Nissan Leaf  
40 KWH/ E+ 62 kWh 

 

362 400/ 443 770 kr

40 kWh/62 kWh

270/385 km (WLTP)

Chademo 50/100 kW

Enfas 6,6kW

Framhjulsdriven

110/160 kW

320/340 Nm

7,9/7,3 sek

144/157 km/h

5

449x179x154

1 545

420–435

450

Ej dragkrok

3år/10 000 mil

8 år/16 000 mil

Nr 5, 7/2019, nr 3/2020

Mini Cooper   
SE 
 

365 000 kr

28,9 kWh (netto)

234 km (WLTP)

CCS 50 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

135 kW

270 Nm

7,3 sek

150 km/h

4

385x172x143

1 365

211

Uppgift saknas

Ej dragkrok

2 år

8 år/16 000 mil

Nr 2, 4/2020

MG  
ZS EV 

 

389 990 kr

  68,3 kWh (netto)

440 km (WLTP)

CCS 92 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

115 kW

 Nm

8,2 sek

175 km/h

5

432x181x165

1 620

448

450 (75)

500 kg

7 år/15 000 mil

7 år/15 000 mil

Nr 9/2021

MG  
Marvel  R

 

499 990 kr

70 kWh (brutto)

402/370 km

CCS 94 kW

Trefas 11 kW

Bak-/fyrhjulsdrift

132/212 kW

 410/665 Nm

7,9/4,9 sek

200 km/h

5

467x210x162

1 920

357

450

750 kg

7 år/15 000 mil

7 år/15 000 mil

Nr 1/2022

Kia  
e-Soul 

 

452 900 kr

 64 kWh

452 km (WLTP)

CCS 100 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

150 kW 

395 Nm

7,9 sek

167 km/h

5

419x180x160

1 807

315

373

300

7 år/15 000 mil

7 år/15 000 mil

Nr 4, 6/2019

Mercedes  
EQS 

 

från 1 245 000 kr

107,8 kWh

780/676 km (WLTP)

CCS 200 kW

Trefas 11/22 kW

Fyrhjulsdriven

245/385 kW

568/855 Nm

6,2/5,1 sek

210

5

522x213x151

2 480-2 585

610

ca 600

750

2 år

8 år/16 000 mil

Nr 12 2021

Mercedes  
EQV standard /lång 

 

865 400 kr

90 kWh

365 km (WLTP)

CCS 110 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

150 kW

362 Nm

12,1 sek

160 km/h

6-8

514/537x224x191

Från 2 805

1 030

Ca 600

750

4 år

8 år/16 000 mil

Nr 11/2020

Honda  
e  

378 300 kr

35,5 kWh

220 km (WLTP)

CCS 50 kW

Enfas 6,6 kW

Bakhjulsdriven

100/113 hk

315 Nm

9/8,3 sek

145 km/h

4

389x175x151

Ca 1 600

171

252–268

Ej dragkrok

3 år/10 000 mil

8 år/16 000 mil

Nr 2, 9/2020
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Porsche  
Taycan

 

980 000 kr

79,2–93,4 Kwh

407–484 km (WLTP)

CCS 270–225 kW

Trefas 11–22 kW

Bakhjulsdr./Fyrhjulsdr.

350–560 kW

1 050–640 Nm

2,8–5,4 sek

230–260 km/h

4+1

496/197/139 

2 140 –2 380

447–488+frunk 81

Ca 500 (75)

Ej dragkrok

2 år

8 år/16 000 mil

Nr 3/2021

Renault Zoe Z.E.50 
R110/R135 

 

356 900 kr (kampanj)

52 kWh

385 km (WLTP)

50 kWh (tillval)

Trefas 22 kw

Framhjulsdriven

80/100 kW

225/245 Nm

11,9/9,5 sek

135/140 km/h

5

408x194x156

1 502

338 

486

Ej dragkrok

5 år/10 000 mil

8 år/16 000 mil

Nr 5/2020, nr13 2021

Polestar 
2 
 

489 000–589 000 kr

64/78 kWh 

440–540 km (WLTP)

CCS 150 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdr./Fyrhjulsdr.

165–300 kW

330/660 Nm

4,7–7,4 sek

205 km/h

5

460x198x148

1 900 (78 kWh AWD)

405+frunk 35

 Uppgift saknas (tak 75)

1 500

2 år

8 år/16 000 mil

Nr 7/2020

Peugeot  
e-2008 

 

429 900 (kampanj)

50 kWh

320 km (WLTP)

CCS 100 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

100 kW

260 Nm

Uppgift saknas

150 km/h

5

430x198x155

Uppgift saknas

434

Uppgift saknas

Ej dragkrok

3 år/10 000 mil

8 år/16 000 mil

–

Opel  
Corsa-e 

 

379 900 kr (kampanj)

50 kWh

330 km (WLTP)

CCS 100 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

100 kW

260 Nm

8,1 sek

150 km/h

5

406x196x143

1 530

309 l

465 kg

Ej dragkrok

 3 år/10 000

8 år/16 000 mil

Nr 13 2021

Peugeot  
e-208 

 

399 900 (kampanj)

50 kWh

340 km (WLTP)

CCS 100 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

100 kW

260 Nm

8,1 sek

150 km/h

5

406x196x143

1 578

311

455

Ej dragkrok

3 år/10 000 mil

8 år/16 000 mil

Nr 9/2020

Opel  
Mokka 

 

449 900 kr

50 kWh

318 km (WLTP)

CCS 100 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

100 kW

260 Nm

9 sek

150 km/h

5

415x198x153

1 598

350

417

Ej dragkrok

3 år/10 000 mil

8 år/16 000 mil

Nr 7 2021

Lexus  
UX 300E 

 

579 900 kr

54,3 kWh

 315 (WLTP)

Chademo 50 kW

enfas 7,4 kW

Framhjulsdrift

150 kW

300 Nm 

7,5 sek

 160 km/h

5

450x184x155

1860

367 l

460

Ej dragkrok

Uppgift saknas

8 år / 16 000 mil

 Mercedes  
EQA 

 

524 900 kr

66,5 kWh (netto)

426 km (WLTP)

CCS 100 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

140 kW 

375 Nm

8,9 sek

160 km/h

5

446/183/162

2 040

340

Uppgift saknas

750

2 år

8 år/16 000 mil

Nr 1/2021

 Mercedes  
EQB 

 

592 900 kr

66,5 kWh (netto)

419 km (WLTP)

CCS 100 kW

Trefas 11 kW

Fyrhjulsdriven

168/215 kW 

520 Nm

8/6,2 sek

160 km/h

5–7

468x183x167

2 175

465–495

480

Ej dragkrok

2 år

8 år/16 000 mil

Nr 12/2021

 Maxus  
Euniq MPV 

 

499 900 kr

52,5 kWh

260 km(WLTP

CCS 63 kW

Uppgift saknas

Framhjulsdriven

130 kW 

310 Nm

Uppgift saknas

160 km/h

7

483x183x178

1 810

Uppgift saknas

466

400

5 år/10 000 mil

8 år 20 000 mil

–

 Mazda  
MX-30 

 

347 900 kr (kampanj)

35,5 kWh

200 km (WLTP)

CCS 40 kW

Enfas 6,6

Framhjulsdriven

107 kW 

271 Nm

9,7 sek

140 km/h

5

440x204x157

1 720

366

388

Ej dragkrok

10 år (ej batteriet)

8 år/16 000 mil

Nr 7/2020

Mercedes  
EQC 400 4Matic 

 

790 000 kr

80 kWh

411 km (WLTP)

CCS 110 kW

Trefas 11 kW

Fyrhjulsdriven

300 kW

760 Nm

5,1

180

5

467x209x162

2 495

500

445

1 800

2 år

8 år/16 000 mil

Nr 4, 9/2019

Kia  
EV 6 

 

569 900–674 000 kr

77,4 kWh

400–508 km (WLTP)

CCS 239 kW

Trefas 11 kW

Bakhjulsdr./Fyrhjulsdr.

168–239 kW

350–605 Nm 

7,5–5,2 sek

185–260 km/h

5

468/188/155

1 920–2 100

490+frunk 52

480–500

1 600

7 år/15 000 mil

7 år/15 000 mil

–
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Märke

 

Pris (från)

Batterikapacitet

Deklarerad räckvidd

Snabbladdning

Ombordladdare

Drivning

Max motoreffekt (W) 

Vridmoment (Nm) 

Acc. 0–100 km/h

Toppfart

Antal sittplatser

Yttermått, LxBxH (cm)

Tjänstevikt (kg)

Bagageutrymme (liter)

Maxlast (kg) (varav takl.)

Dragvikt (kg)

Nybilsgaranti

Batterigaranti

Test/prov i Elbilen

Märke

 

Pris (från, exkl moms)

Batterikapacitet

Deklarerad räckvidd

Snabbladdning

Ombordladdare

Drivning

Max motoreffekt (W) 

Vridmoment (Nm) 

Toppfart

Antal sittplatser

Yttermått, LxBxH (cm)

Tjänstevikt (kg)

Lastvolym

Maxlast (kg)

Lastutr. LxBxH (cm)

Dragvikt (kg)

Nybilsgaranti

Batterigaranti

Test/prov i Elbilen

RENA ELBILAR 
Transportbilar

MAN e-TGE 
L3H3 

 

Uppgift saknas

35,8 kWh

110 km (WLTP)

CCS 40 kWh

Enfas 7,2 kW

Framhjulsdriven

100 kW

290 Nm

90 km/h

2

599x243x259

2 525

10,7 m3

975

321x183x186

Ej dragkrok

Uppgift saknas

8 år/16 000 mil

–

Citroën 
ë-Jumpy 

 

359 900–449 900

50/75 kWh

230/330 km (WLTP)

100 kW

11 kW

Framhjulsdriven

100 kW

260 Nm

130 km/h

3

Finns i flera storlekar

1 913–2 128

4,6–5,8 m3

831–869

216–286x163x139

1 000

Uppgift saknas

8 år/16 000 mil

–

Maxus EV80/EV80 H2/
EV80 H3 

 

507 400–557 400 kr

56 kWh

200/190/180 km (WLTP)

CCS 30 kW

Enfas 6,6 kW

Uppgift saknas

99 kW

Uppgift saknas

100 km/h

3

562x200x214/235 

2 520

11,5 m3/10,2 m3

980/uppgift saknas

330x177x171/192

1 250

5 år/10 000 mil

Uppgift saknas

*Exkl moms

Maxus 
E-Deliver 

 

295 500–375 500 kr

35 kWh/52,5 kWh

200/300 km (prel)

CCS 30 kW

Enfas 6,6 kW

Uppgift saknas

122 hk

255 Nm

120 km/h

2

456/515x178x190

1 450–1 660

4,8/6,3 m3

860 –1 000

210/269x122x135

Uppgift saknas

5 år/10 000 mil

8 år/16 000 mil

*exkl moms

Märke

 

Pris (från)

Batterikapacitet

Deklarerad räckvidd

Snabbladdning

Ombordladdare

Drivning

Max motoreffekt (W) 

Vridmoment (Nm) 

Acc. 0–100 km/h

Toppfart

Antal sittplatser

Yttermått, LxBxH (cm)

Tjänstevikt (kg)

Bagageutrymme (liter)

Maxlast (kg) (varav takl.)

Dragvikt (kg)

Nybilsgaranti

Batterigaranti

Test/prov i Elbilen

RENA ELBILAR 
Personbilar

RENA ELBILAR 
Personbilar

Volvo XC40  
Recharge 

 

529 000 kr

69/78 kWh 

400/421 km (WLTP)

150 kW

Trefas 11 kW

Fram/Fyrhjulsdriven

170/300 kW

330/660 Nm

4,9–7,4 sek

180 km/h

5

443x190x165

2 220 (AWD 78 kWh)

419+frunk 31

Uppgift saknas

1 500 

2 år

8 år/16 000 mil

Nr 9/2020

Volvo C40  
Recharge

 

689 000 kr

78 kWh 

444 km (WLTP)

150 kW

Trefas 11 kW

Fyrhjulsdriven

300 kW

660 Nm

4,7 sek

180 km/h

5

443x203x159

2 200

489

493

1 800 

3 år/15 000 mil

8 år/16 000 mil

Nr 10/2021

Volkswagen 
ID 3 

 

452 900 kr

58/77 kWh

420/550 km (WLTP)

CCS 120/125 kW

trefas 11 kW

Bakhjulsdriven

150 kW

310 Nm

7,5 sek (58 kWh vers.)

160 km/h

5/5/4

426x181x155

 Från 1 719

385

461–541

Ej dragkrok

2 år

8 år/16 000 mil

Nr 8, 10/2020

Volkswagen 
ID 4 

 

524 900 kr

77 kWh (netto)

516/479 km (WLTP)

CCS 125 kW

Trefas 11 kW

Bak/Fyrhjulsdriven

150–220 kW

310/472 Nm 

6,2–8,5 sek

160/180 km/h

5

458x185x161

 2 124 (77 kWh 2WD)

543

451–611

1 000/1 200

2 år

8 år/16 000 mil

Nr 4, 8, 10/2021

Tesla  
Model Y 

 

729 080/769 900 kr

Ca 70 kWh 

507/480 km (WLTP)

190/250 kW

Trefas 11 kW

Fyrhjulsdriven

324/420 kW

493/660 Nm

5/3,7 sek

217/250 km/h

5–7

475x213x162

2 371

854+frunk 117

390

1 600

4 år/8 000 mil

8 år/19 200 mil

Nr 9/2021

Tesla  
Model 3  

 

559 900 kr

Ca 60/80 kWh

491–614 km (WLTP)

170–250 kW 

Trefas 11 kW 

Bakhjulsdr./Fyrhjulsdr.

202–353 kW

527 Nm

3,3–6,1 sek

225–261 km/h

5

469x185x144

1 847

542+frunk

Ca 390 (70)

910

4 år/8 000 mil

8 år/19 200 mil

Nr 6/2019 – (långtestbil)

Skoda  
Enyaq iV 60/ iV 80  

 

499 000–609 400 kr

58 /77 kWh(netto)

390 km/510 km WLTP

120-125 kW 

Trefas 11 kW 

Bak/Fyrhjulsdriven

132/150/195  kW

310/425 Nm

8,9–6,9 sek

160 km/h

5

465x188x162

2 112–2 288

585

546

1 000 alt. 1 200

3 år

8 år/16 000 mil

Nr 4, 6,12/2021
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Laddbox med full kontroll på alla laddningar.

GARO Laddbox och molntjänsten G-Cloud förenklar laddningen  
av bilar på arbetsplatser och i flerbostadshus. Eftersom G-Cloud  
kan mäta varje användares laddförbrukning blir betalningen  
både rättvis och överskådlig. Dessutom mäts energiförbrukningen  
för varje laddbox och period, vilket ger ett bra underlag för  
utvärdering av nyttjandegraden. G-Cloud finns till GARO 
Laddbox (ej GLB+) och systemet går att utöka eller krympa 
med antal laddboxar och användare.

garo.se

The future  
is sharing.

www.ecnordic.se  
telefon +4687614930 
e-post info@ecnordic.se

E L B I L S L A D D N I N G  •  B A T T E R I E R  •  S O L C E L L E R

ELBILSLADDNING
För BRF, Villaägare, 
Företag och Offentliga 
platser.
Våra elbilsladdare följer europastan-
dard Typ 2 mode 3, är säkra samt 
etiskt och hållbart tillverkade. Laddare 
från 3,6-150 kW effekt med enkla 
eller dubbla uttag.

Vi använder avancerade beräk-
ningsprogram och hjälper till med 
konsultation samt är med er från start 
till slutförande och uppföljning.

En prisvärd och slitstark laddbox i ett 
eller två uttag, med eller utan ocpp.

Annons Elbilsladdare för BRF-er, Villaägare, företag och offentliga miljöer.-184x120 210628 ÄNDRING.indd   1Annons Elbilsladdare för BRF-er, Villaägare, företag och offentliga miljöer.-184x120 210628 ÄNDRING.indd   1 2021-06-29   15:23:442021-06-29   15:23:44
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Märke

 

Pris /från, exl. moms)

Batterikapacitet

Deklarerad räckvidd

Snabbladdning

Ombordladdare

Drivning

Max motoreffekt (W) 

Vridmoment (Nm) 

Toppfart

Antal sittplatser

Yttermått, LxBxH (cm)

Tjänstevikt (kg)

Lastvolym

Maxlast (kg)

Lastutr. LxBxH (cm)

Dragvikt

Nybilsgaranti

Batterigaranti

Test/prov i Elbilen

RENA ELBILAR 
Transportbilar

Volkswagen 
e-Crafter 

 

589 900 kr

35,8 kWh

114 km (WLTP)

 CCS 40 kW

En/tvåfas 7,2 kW

Framhjulsdriven

100 kW

290 Nm

90 km/h

3

599x204x259

2 603

10,7 m3

Ca 900

320x183x186

Ej dragkrok

3 år

8 år/16 000 mil

*exkl moms

Volkswagen ABT 
e-Transporter 

 

Från 529 900 kr

37,3  kWh

106–138 km (WLTP)

CCS 40 kW

En/tvåfas 7,2 kW

Framhjulsdriven

83 kW

200 Nm

120 km/h

3

530x230x198

2 104

6,7 m3

1 096

297x170x141

1 500 kg

3 år

8 år/16 000 mil

*exkl moms

Volkswagen ABT 
e-Caddy 

 

Från 392 900 kr

37,3  kWh

123–141 (WLTP)

CCS 40 kW

En/tvåfas 7,2 kW

Framhjulsdriven

83 kW

200 Nm

120 km/h

3

488x 207x183

1 711

4,2 m3

539

225x153x126

750 kg

3 år

8 år/16 000 mil

*exkl. moms

Märke

 

Pris (från, exkl. moms)

Batterikapacitet

Deklarerad räckvidd

Snabbladdning

Ombordladdare

Drivning

Max motoreffekt (W) 

Vridmoment (Nm) 

Toppfart

Antal sittplatser

Yttermått, LxBxH (cm)

Tjänstevikt (kg)

Lastvolym

Maxlast (kg)

Lastutr. LxBxH (cm)

Dragvikt (kg)

Nybilsgaranti

Batterigaranti

Test/prov i Elbilen

RENA ELBILAR 
Transportbilar

Nissan  
e-NV200 

 

316 720 kr

 40 kwh

200 km (WLTP)

Chademo 50 kW

Enfas 6,6 kW

Framhjulsdriven

80 kW

245 Nm

123 km/h

2–7

456x176x185

1 675

4,2 m3 (vid 2 sittpl.)

589

200x150x135

450

3 år/10 000 mil

8 år/16 000 mil

Nr 7/2018

Renault Kangoo  
ZE/Maxi/Maxi+ 

 

308 700–330 200 kr 

33 kWh

230 km (WLTP)

Ej snabbladdning

Enfas 7,4

Framhjulsdriven

44 kW

226 Nm

130 km/h

2–5

428/467x183/193x181 

1 430/1 510/1 555

4,6 m3

650

148/146/101x122x113

374/322

3 år/10 000 mil

5 år/10 000 mil

–

Peugeot  
e-expert 

 

369 900–474 900 kr 

50/75 kWh

230/330 km (WLTP)

CCS 100 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

100 kW

260 Nm

130 km/h

3

Finns i flera storlekar 

1913–1977

4,6–6,6 m3

927–1 123

Finns i flera storlekar

1 000

3 år/10 000 mil

8 år/16 000 mil

–

Renault Master  
ZE 
 

550 300 kr

33 kWh

119 km (WLTP)

Ej snabbladdning

Trefas 22 kW

Framhjulsdriven

57 kW

250 Nm

100 km/h

3

Finns i flera storlekar 

2 044

8–13 m3

1 000

Finns i flera storlekar

0

3 år/10 000 mil

5 år /16 000 mil

*exkl moms

Peugeot  
e-partner 

 

Uppgift saknas

50 kWh

275 km (WLTP)

CCS 100 kW

Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

100 kW

260 Nm

130 km/h

2–3

Finns i flera storlekar 

Uppgift saknas

Upp till 4,4 m3

800

Finns i flera storlekar

750

3 år/10 000 mil

8 år/16 000 mil

*exkl moms

Opel  
Vivaro-e 

 

359 900–464 900 kr

50/75 kWh

230/330 km (WLTP)

CCS 100 kW

Enfas 7,6/Trefas 11 kW

Framhjulsdriven

100 kW

260 Nm

130 km/h

3

Finns i flera storlekar 

1913–2128 

Upp till 6,6 m3

1 000 /1 400

Finns i flera storlekar

1 000

3 år/10 000 mil

8 år/16000 mil

*exkl oms

Mercedes e-Vito  
Lång/Extralång 

 

476 900 kr

41,4 kWh (35,2 nettto)

150 km (WLTP)

Ej snabbladdning

Enfas 7,2 kW

Framhjulsdriven

85 kW

295 Nm

120 km/h

3

514/537x193x194

2 184/2 209

6 m3/6,6 m3

1 015/990

Uppgift saknas

Ej dragkrok

2 år

8 år/10 000 mil

–

Mercedes 
e-Sprinter 

 

594 600 kr

41/55 kWh

150 km (WLTP)

Ej snabbladdning

Enfas 7,2 kW

Framhjulsdriven

70 kW

295 Nm

80–120 km/h

2

609x218x268 cm

2 549

11 m3

950/795

327x179x190

Ej dragkrok

2 år

8 år/10 000 mil

–
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A
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När trafiken flyter trögt på vägarna 
brukar jag roa mig med att räkna 
hur många fossilbilar det går mellan 
varje elbil jag möter. Ofta skannar jag 
även av parkeringen vid mitt lokala 
Konsum. Hur många elbilar står där 
i dag? Plötsligt har det hänt något. 
Elbilarna har blivit fler, många fler. 
Min egen hobbyräkning får stöd av 
statistiken. Antalet elbilar som rullar 
på vägarna i Sverige har fördubblats 
under det senaste året. Från 56 050 
bilar fjärde kvartalet 2020, till 109 735 
fjärde kvartalet 2021. Antalet eldrivna 
lätta lastbilar har också ökat kraftigt, 
även om de till antalet fortfarande är 
ganska få.

Ökningen överträffar alla för
väntningar, både de 
från bilbranschen 
och regeringen. De 
pengar som avsatts 
för att betala ut 
elbilspremien och 
var tänkta att räcka 
hela året tog slut i 
ett nafs. 

Något som inte 
ökat lika mycket är 
antalet laddpunkter. 
I december när vi 
var på väg hem från elbilsmässan i 
Göteborg och stannade för att ladda 
vid en Ionitystation stod där redan 
tre bilar på kö. Två av stationens fyra 
laddare fungerade. Två var trasiga. 

Lite längre bort fanns en 
supersnabbladdare, från en 
annan operatör. Även den 
trasig.

Jag får skuldkänslor 
när jag ser (formodat) 
nyblivna elbilsägare sitta 

i sina nya VW ID 4:or och 
Audi Etrons och köa vid 
snabbladdningsstationer
na. Förlåt! vill jag säga till 
dem. Det var inte så här det 
skulle bli! Vi har sagt det 
så många gånger förr, men 
det är obegripligt att inte 
samtliga aktörer (staten, 
bilbranschen, laddope
ratörerna) ansträngt sig 
mer, både för att bygga fler 

laddare, 
och se till 
att underhålla de som finns. Hur svårt 
kan det vara? Här får ni ett förslag 
helt gratis: Ett piggt bilföretag skulle 
kunna upplåta ett antal nya elbilar till 
serviceteam som snabbt kan rycka ut 
och laga trasiga snabbladdare. Se till 
att serviceteknikerna kan laga alla sor
ters snabbladdare. Operatörerna får 
sen dela på kostnaderna. Alla inblan
dade får goodwill.

Även på Teslas Superchargersta
tioner börjar det bli trångt vissa tider. 
Några köer har jag dock ännu inte 
upplevt där. En bidragande orsak kan 
vara det smarta upplägget med träng
selavgifter, som gör att det blir dyrt 

om man sitter och såsar med 
skräpmaten och inte 
flyttar sin bil när den är 
fulladdad. Fast bara om 
stationen är minst 50 
procent full. Är statio
nen 100 procent full är 
det dubbelt så dyrt.

Till laddutbyggar
nas försvar kan man 
förmoda att det är svårt 
att göra prognoser och 
beräkna hur många, hur 

kraftfulla och var laddarna kommer 
behövas bäst framöver. 

Förutom att antalet elbilar ökar 
i rasande takt förändras även ladd
mönstret. Det förutspår i alla fall 
organisationen Transport & Environ
ment, som förra året presenterade 
en rapport om laddbehovet de kom
mande åren. Nu sker bara en liten del 
av den totala laddningen av elbilar 
vid snabbladdare. I takt med att fler 
konsumenter som inte har tillgång 
till laddning hemma skaffar elbil, så 
kommer en större del av den totala 
laddningen ske vid snabbladdare, 
menar de.

Saker behöver dock hända nu, 
snabbt. Appen som möjliggör för 
privatpersoner att dela med sig av 
sina laddplatser hemma 
mot en liten ersättning, 
som vi skriver om i den 
här tidningen,  är ett 
utmärkt initiativ.

Dubblat antal  
elbilar på  
vägarna på  

ett år – nu krävs  
nytänk om laddning

109 735 
elbilar 
(BEV) rullar nu på vägarna i Sverige  
– nära en fördubbling jämfört med  
förra året. Källa: elbilsstatistik.se, siffror  
för Q4 2020 och Q4 2021

Var årets mest sålda elbil i Sverige under 
2021. Totalt såldes 7177 exemplar.
Källa: Bil Sweden

VW ID 4

920 bilar levererade  
den amerikanska  
uppstickaren Rivian till 

kund under hösten. Totalt hann man tillverka 
1015 exemplar mellan produktionsstarten i 
september och årets slut. Källa: Electrek

Vid lanseringen 2018 lovade laddoperatören 
supersnabbladdare på 400 platser i Europa 
före slutet av 2020. Vid slutet av 2021 nåddes 
målet. I januari meddelade operatören att 401 
stationer var på plats. Källa: Electrive

Ionitystationer  
på plats i Europa400 

Teslas Super
chargerstation i 
Hudiksvall. Foto: 

Ola Jacobsen
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Härom söndagen väcktes jag av min fru på 
morgonen, ja okej då – förmiddagen, med 
uppmaningen att jag skulle ut och skotta snö. 
Kanske inte det bästa sättet att vakna på,  
men jag är van.

Det hade snöat på natten och frågan jag 
ställde mig själv där i sängen var ifall det 
verkligen hade snöat jättemycket och ifall 
plogbilen hade varit förbi och plogat än. Vår 
lilla gata brukar vara bland de sista de plogar. 
Och det är ingen idé att jag skottar snö innan 
plogbilen skrapar en snövall tvärs över gara
geuppfarten när den åker förbi på gatan.

Jag låg där i varma sängen under varma 
täcket och undrade hur jag skulle kunna ta 
reda på ifall det var dags för mig att börja 
röra på mig. Att stiga ur sängen och gå tvärs 
över huset bara för att titta ut genom var
dagsrumsfönstret var ju ingen lösning. Då 
måste jag ju stiga upp. Att be min fru göra 
samma sak åt mig var nog heller ingen bra 
idé, har snart 30 års äktenskap lärt mig.

Men så kom jag att tänka på nya finessen 
jag precis fått till min Tesla, att man kan 
titta på bilens kamerabild på mobilen. Ny 
mjukvara som trådlöst laddades till bilen och 
mobilen har gjort att jag nu via appen kan 
titta på livesändning från bilens kameror.

Sagt och gjort. Jag samlade kraft och 
sträckte mig hela vägen till nattduksbordet 
efter mobilen. Körde igång Teslaappen och 
öppnade kamerabilden. Valde backkameran 
som borde visa garageuppfarten så jag kunde 
bedöma snömängd och ifall plogbilen har 
varit förbi och vallat in oss.

Jag såg en magnifik bild över garagedör
rens insida. Ja just det, bilen står ju inne i 
garaget! Måste jag ändå stiga upp nu? Men så 
fick min nyvakna hjärna ännu en snilleblixt!

Genom att välja Summonfunktionen i 
appen kunde jag ju be bilen öppna garage
porten. Bilen har en egen sändare som jag har 
lärt min garageports kod så den öppnas varje 
gång jag kommer hem helt automagiskt utan 
att jag behöver fiddla med portöppnare. När 
bilens GPS ser att jag har kommit fram till 
garaget skickar den koden för att öppna den. 
Praktiskt.

Men jag kan ju 
även via appen be bilen 
öppna porten när den står 
ensam i garaget. Sagt och 
gjort. Och se, det funkade! På 
mobilens kamerabild kunde jag se hur 
garagedörren öppnades och att det var rejält 
mycket snö utanför… och den förbaskade 
plogbilen hade redan varit där och plogat 
upp en rejäl snövall mot garageuppfarten.

För eventuella förbipasserande var det 
nog en konstig syn, att garageporten plötsligt 
öppnas av sig själv och efter en stund stängs 
igen. Som i barnramsan: ”I ett hus vid  
skogens slut, liten Tesla tittar ut”.

Tack vare avancerad högteknologi kunde 
jag alltså konstatera att japp, det hade snöat, 
plogbilen har varit förbi, det är dags att börja 
skotta. Så, dags att gå upp och göra det?

Nä, du fattar tydligen inte hur lat jag är. 
Min mor brukade säga när jag var tonåring 
att ”om lathet gjorde ont skulle du ligga på 
golvet och skrika”. Fast det är ju helt fel. Jag 
skulle varit alldeles för lat för att skrika.

Tack och lov hade jag förberett mig för 
sådana här eventualiteter redan för 18 år 
sedan. Så jag tog återigen tag i mobilen (ack 
vilket underbart verktyg den är för oss lata) 
och ringde upp min son som satt och spelade 
dataspel på ovanvåningen: Gå ut och skotta! 
Skönt att man kan delegera.

Slutet gott allting gott. Jag kunde ligga 
kvar lite till i varma sängen, sonen fick sin 
välbehövliga motion, slapp gå till gymmet 
den dagen och till och med frugan var nöjd 
att jag fick bort honom från speldatorn.

Tack Teslas ingenjörer, ni fattar inte vilken 
användbar finess ni fixat!

Tibor Blomhäll  
kör en Tesla Model 3.
Familjens andrabil
är en Kia Soul EV. 
Till vardags är han 
utvecklingschef på ett 
it-bolag, och istället 
för fritid driver han 
elbilsklubben Tesla 
Club Sweden. Han  
bor i villa i en  
Stockholmsförort.

KRÖNIKA II TIBOR BLOMHÄLL

Höjden av lathet

”Min mor brukade säga när jag var 
tonåring att ’om lathet gjorde ont 
skulle du ligga på golvet och skrika’. 
Fast det är ju helt fel. Jag skulle  
varit alldeles för lat för att skrika.”
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Plötsligt stod älgen framför bilen ...

Varje dag sker över
170 viltolyckor 

på svenska vägar!

Som medlem kan Du få ersättning upp 
till 8000 kr vid en viltolycka med något 
av det anmälningspliktiga viltet.
(Älg, hjort, rådjur, mufflonfår, vildsvin, björn, 
varg, järv, utter, lodjur och örn samt ren.) 

Läs mer om medlemsförmånen på 
www.algen.se

www.algen.se

BLI MEDLEM DIREKT
Swisha 150 kr

och ditt personnummer
till 123 514 8010
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Prenumerera – det lönar sig!
Missa inga nummer, prenumerera nu! 
Vi kommer ut med tio nummer per år.  
Ordinarie pris är så lågt som 595 kronor 
– du sparar 195 kronor! 

Ännu större blir rabatten om du väljer  
20 nummer för endast 999 kr! 

Länk 10 nummer:  
https://qrgo.page.link/niQEM  
Eller använd QR-koden 

Länk till 20 nr:  
https://qrgo.page.link/EyrxG
Eller använd QR-koden

Vi är  
Sveriges enda  
elbilstidning.  

Sedan starten 2013 har  
vi kört alla elbilar – och vi  

fortsätter att fördjupa  
oss i nutidens och  

framtidens mobilitet.  
Häng med!

EN TIDNING SOM GÅR MED STRÖMMEN – ALLT OM ELBILAR SEDAN 2013

TIDSAM 2505-11

7 388250
508907

11

RETURVECKA 49

• BYTE I LÅNGTESTPARKEN – FÖRSTA INTRYCKEN  • TOPPBETYG TILL ITALIENSK MOPPE 

• ELCYKELTEST: GARELLI CICLONE SCOUT  • LADDHYBRIDTEST: JAGUAR F-PACE

PROV:  

KIA EV6 

MG:  

FLER MODELLER  

FRÅN KINESISKA  

UPPSTICKAREN  

TEST:  

TOYOTAS FÖRSTA  

ELBIL –INTE VAD DU  

VÄNTAT DIG

Amazon
Nybils-

listan 
Den kompletta  

guiden över alla  

rena elbilar på  

marknaden

  VI TOG EN TUR I EN RIKTIG 

KLASSIKER – MED BATTERISLÄP

Vi ökar mest! +20%  

fler läsare. Källa Orvesto

Vi provkör nya Volvo 

C40 Recharge!

NR 11 • 2021  •  PRIS: 89 KR  •  99 NOK

Volvo

  Lika
 lång 

 

räckvi
dd som

 Tesla 
 

Model 3
!

EN TIDNING SOM GÅR MED STRÖMMEN – ALLT OM ELBILAR SEDAN 2013

TIDSAM 2505-12

7 388250
508907

12

RETURVECKA 52

• ANALYS – VOLKSWAGEN GASAR OCH BROMSAR SAMTIDIGT  •  PROV: TRÖTT MEN 

SNYGG CAMPINGHYBRID • TEST: ELCYKELN SOM LADDAR MED BAKÅTTRAMP

TEST: 

FYRHJULSDRIVNA 

SKODA ENYAQ VS KIA 

EV6 GT LINE

PROV: 

MERCEDES EQB

Stortest
Nybils-

listan
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BMW iX

Du kanske har hört talas om att vi snart 
kan tanka elbilen med vätgas? Och 
att det då bara kommer vatten ur 
avgasröret? Här är metallplattan 
som gör det möjligt.

Vi tar det från början. För att omvandla 
vätgas till elektricitet behöver man 
en bränslecell. I cellen sker en kemisk 
reaktion mellan vätgas och syre och ut 
kommer elektricitet, värme och vatten. 
Och vips har man ett elfordon som 
man tankar istället för att ladda.

MEN LADDBARA BATTERIER ÄR VÄL BRA?
Moderna batterier fungerar utmärkt. 
Men vill man få ut mycket energi blir 
dom lätt stora och tunga. Och så tar 
dom ju tid att ladda. Bränsleceller är
kraftfulla, tar liten plats och tankas på 
några minuter.

VAR ANVÄNDS BRÄNSLECELLER?
Idag används bränsleceller 
i allt från personbilar till 
stora tunga lastbilar. 
Tåg, gaffeltruckar, 
båtar och bussar är 
andra fordon som 
passar utmärkt 
för vätgasdrift.

HUR FUNGERAR EN BRÄNSLECELL?
En bränslecell innehåller en massa 
speciella fl ödes plattor där man trycker 
in vätgas från ett håll och syre från 
ett annat. Plattorna börjar då fungera 
som små minibatterier och genom 
att koppla ihop dom får man ut rejält 
med energi.

INTE VILKA PLATTOR SOM HELST
Våra fl ödesplattor tillverkas av metall 
som endast är en tiondels millimeter 
tjock. Varje platta formas med långa 
fi ffi ga kanaler för att bränslecellen skall 
fungera så bra som möjligt. 

Det här är vi på Cell Impact experter 
på. Vi har en speciellt 
effektiv metod för 
att göra väldigt bra 
fl ödesplattor i stora 
volymer. Och det blir 
lätt många plattor 
eftersom en enda 
bränslecell kan inne-
hålla 500 stycken!

MILJÖVÄNLIG ENERGI
Våra kunder är framtidsföretag 
som satsar stenhårt på elektrifi ering, 
nollutsläpp och minskat beroende 
av fossila bränslen.

Vi är övertygande om att vätgas 
är en del av framtiden. Vad tror du?

cellimpact.com
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Visst, du behöver en praktisk bil med plats för hela ditt liv. 
Du kräver klassledande elektrisk räckvidd, snabbladdning, 
molnuppdateringar, högsta säkerhet och fantastisk 
infotainment. Men visst vill du ha mer än så?

Släpp loss nästa dimension av elektrifierad
körupplevelse med Ford Mustang Mach-E.

Ford Leasing 1 395 kr/ mån* exkl. moms
Rek. företagsnetto 549 900 kr inkl. moms
Förmånsvärde 2 058 kr/mån**

Energiförbr. bl. körning Mustang Mach-E: 16,5-20,0 kWh/100 km, CO2: 0 g/km. (WLTP) Miljöklass Euro 6d TEMP. Garanti 5 år/10 000 mil. 610 km räckvidd 
baserat på fulladdat batteri, bakhjulsdrift med långdistansbatteri. Faktisk räckvidd beroende på ett antal yttre faktorer som klimat, körstil, bilunderhåll, 
batteriålder etc. *Erbjudanden avser Mustang Mach-E RWD, SR. Mån.kostn. Företagsleasing, exkl. moms. Prel. mån. kostn. Motsvarar snitt över avtalstiden, 
baserat på att Ford Finans erhåller miljöbonusen månad 7. Mån. kostn. exkl. miljöbonus 3 454 kr. 36 mån, 4500 mil, rörlig ränta 4,95% (jan-22), särskild 
leasingavgift 30%, Uppläggningskostnad 695 kr och 60 kr admin. avgift tillkommer. Kostnader för skatt och vinterhjul tillkommer. Lokala avvikelser kan 
förekomma. Priser gäller vid finansiering via Ford Finans. **Förmånsvärde vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för 
felskrivningar och prisändringar.

HELT ELEKTRISKA
FORD MUSTANG

MACH-E

ford.se

• Från 3,7 s 0-100 km/h
• eAWD
• Upp till 610 km elektrisk räckvidd
• Upp till 119 km på 10 min laddning
• OTA uppdateringar
• B&O Sound System
• SYNC 4A infotainment


