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27 elbilar i  
räckviddstest

Vi körde upp fyra elbilar till Norrbotten från 
Stockholm och deltog i årets stora mättest. 
Så bra presterade bilarna i kyla.

TEMA
Så ska tunga 

fordon elektrifieras

PROVKÖRDA  
Renault Megane E-Tech 

och Skoda Enyaq Coupé

Den kompletta  
guiden över alla  
rena elbilar på  

marknaden

Nybils-

listan



 Privatleasing från: 

6.295 kr/mån  
 Pris från ca 860.500 kr

 Business Lease från:

6.050 kr/mån 
 Business by Audi pris från 783.100 kr*
 Förmånsvärde från ca 3.840 kr/mån

Helt eldrivna Audi e-tron är som gjord för tuffa förhållanden. Den 
kraftfulla prestandan i kombination med quattro gör att den behåller 
en följsam styrning och enastående köregenskaper även i de mest 
krävande miljöer. Allt i en kompromisslös komfort. Därför erbjuder  
vi nu modellen under en begränsad tid till ett attraktivt kampanjpris. 
Så att du kan uppleva säsongens växlingar fullt ut.

Audi e-tron 55 quattro Proline. Räckvidd upp till 377–436 km enIigt WLTP-körcykeln. Elförbrukning blandad körning 25,5–22,4 kWh/100 km. 
CO2-utsläpp 0 g/km. Den faktiska räckvidden påverkas av ett flertal faktorer så som körsätt, körförhållanden, uppvärmnings/kylbehov etc. Miljöklass Euro 6d. Audi Privatleasing  
36 mån, 1.000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (mars 2022). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. 
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/avvikelser. Audi Serviceavtal ingår. Angivet månadsbelopp är baserat på att bonus enligt 
förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar betalats till VWFS. Om utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften. Läs mer och ta del av fullständiga villkor på privatleasing.audi.se. Audi 
Business Lease: Förmånsvärde är beräknat på 50 % skatt samt enligt skattereglerna 1 jan 2022. 36 mån (exkl moms), 4.500 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig 
ränta baserad på VWFS basränta (mars 2022). Eventuella övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Audi Serviceavtal och Audi Försäkring ingår vid Business Lease. 
Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Angivet månadsbelopp är 
baserat på att bonus enligt förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar betalats till VWFS. Om utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften, se även transportstyrelsen.se. Fullständiga 
villkor på businesslease.audi.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Audi Försäkring är en del av If 
Skadeförsäkring AB (publ). Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker och för beställningar t.o.m. 30 april 2022. *Garanterat lägstapris hos auktoriserade 
Audi-återförsäljare för juridiska personer (även enskild firma).

Audi e-tron.
En elbil med quattro®
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ORDER YOUR SOLAR CARPORT  
AT WWW.INNOVENTUM.STORE

SOLAR CARPORT 18
6,5 kWp
33.000 km/year
Solar surface: 35,8 m2

SOLAR CARPORT 15
5,4 kWp
30.000 km/year
Solar surface: 29,9 m2 
NO BUILDING PERMIT REQUIRED  
IN MOST EU COUNTRIES

SOLAR CARPORT 24
8,6 kWp
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Solar surface: 47,6 m2

it’s now or never
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Every CARPORT installed reduces our reliance on fossil fuel - russian or not.

For every SOLAR CARPORT you buy, we donate 3000 SEK to help Polish  
Humanitarian Action welcome more refugees from Ukraine.
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Vi provkör tung 
lastbil och tar  

pulsen på elektrifi-
eringen på den 

tunga sidan. Här är 
planerna, batterier-
na och lastbilarna. 

Men laddningen då? Den frågan 
är gemensam för alla som nu 

satsar på eldrivna fjärrtransporter. 
Men ur den föds också ovanliga 

samarbeten.

Ledare.  6
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Elektricitet förenas med fyrhjulsdrift och skapar gränslösa möjligheter. Nya helt 
elektriska ID.4 GTX har styrkan att ta dig vart du vill, när du vill. Den rymliga 
kupén ger plats för både livspussel och livsglädje, samtidigt som den femstjärniga 
säkerheten skyddar det du håller kärt. Räckvidden är lång, den laddar snabbt och 
elkostnaden per mil är låg – ID.4 GTX är helt enkelt en komplett och kraftfull suv 
som ger dig mer kraft att elektrifiera livet. Välkommen att provköra den.

Tillsammans elektrifierar vi Sverige.

Energiförbrukning vid blandad körning från 18,1 – 20,7 kWh/100 km. 
C0₂-utsläpp vid blandad körning 0 g/km. Miljöklass Euro 6 AX.  Bilen på bilden är extrautrustad. 

Volkswagen ID.4 GTX. 

Mer kraft att  
elektrifiera livet. 
 
  

Infrastrukturen för 
snabbladdning kommer 
att bli ännu mer viktig 
med allt fler elbilar på 
marknaden. Det går 

snabbt nu.

+

–

Eldrift. Hur fantastiskt 
är det inte i dessa tider 
att köra på energi som 
är lokalproducerad och 

inte importerad?   

Trasiga Ionity-laddare. 
Nästan varje gång jag 

anländer till en av deras 
stationer är det en av 

laddarna som är ur funk-
tion. Det är klart att det 
händer, men det måste 

gå snabbare att åtgärda. 

Vi packade fyra elbilar och drog norrut. En 
tripp på dryga 200 mil tur och retur. Väl på 
plats i snön i Norrbotten deltog vi i vad som 
har blivit en tradition: ett elbilsrally som 
arrangeras av norrbottniska kommuner och 
EU där elbilar testas hur de klarar kyla och 
snö. 

Allt gick förvånansvärt bra, även om 
kylan slår olika på olika bilar. Räckvidden 
blir lidande, laddningstiderna lika så. Ändå 
går det för majoriteten av bilförare att ställa 
om till eldrivna bilar redan i dag. Det var 
en väldig skillnad att delta i det här rallyt 
år jämfört med tidigare år. Rundan går 
från Luleå till Boden, Älvsbyn och tillbaka 
till Luleå. Det är 19 mil. Tidigare år har vi 
stannat i Älvsbyn, alltså cirka halvvägs för 
att ladda bilarna över natten. Nu kunde 
alla bilar köra hela rundan utan problem. 
Med många mil kvar i batterierna. Bilarnas 
batterier räcker med andra ord för de flesta 
pendlarna och även för de som är kräsna och 
inte vill ladda så många gånger på en längre 
körning. 

Bilarna är onekligen på plats, nu är det 
viktigt att vi får ett matchande laddnät-
verk. Det brinner i knutarna. Det kan väl 
inte vara någon som inte har förstått hur 
säkerhetspolitiskt viktigt det är att bli av 
med fossila bränslen. Så fort som möjligt, nu 

har vi chansen. Samtidigt tyder mycket 
på att takten kommer att öka än mer 
intensivt, missa inte Tibors krönika 

i ämnet i slutet av tidningen. 
Med fler elbilar på vägarna 

måste vi få på plats fler 
snabbladdare. Politi-

ker måste sätta fart, 
och ta fram en rejäl 
plan för detta. 

Omgående. Det 
är alldeles för 

många vita 

fläckar på kartan. 
Jag var också nere i 

Italien och körde Skoda 
Enyaq Coupé, som ni kan läsa 
om i det här numret, och pratade 
med folk från olika hörn av Europa. 
De pratade alla om att Norge och Sverige 
ligger längst fram i elbilsutvecklingen och att 
vi är en prioriterad marknad. Vi får elbilarna 
först. Jag anade ett sting av avundsjuka. 

Det är lite märkligt, av flera anledningar. 
Att ha en elbil med 50 sommarmil i Toscana 
kan ju inte vara förenat med några besvär-
ligheter överhuvudtaget, det är ju svensk 
sommar på vintern och riktig sommar på 
sommaren. 

Istället är det uppe i smällkalla Norden, 
som är minst optimalt för elbilar, som utrull-
ningen sker först. 

Ändå kan jag tycka att många svenskar är 
sega på att förstå finessen med tysta bilar utan 
utsläpp som körs för några spänn milen och 
som kan laddas med egen el från solpaneler. 
Men det är tydligen ännu mer konservativt 
söderut. 

Det är ju i södra Europa som de största  
fördelarna finns, massor av sol, ingen is och 
snö och kyla som segar ner laddstoppen. 

Vad väntar de på? De har ju stora subven-
tioner och bra utbyggd laddinfrastruktur och 
ungefär samma bensinpriser som vi har. 

Det var hursomhelst underbart att få  
glida fram mellan cypresserna i det toscanska  
böljande landskapet utan att bidra med några 
som helst utsläpp.

Jag är övertygad om att sydeuropéerna 
kommer att inse tjusningen i detta inom en 
snar framtid.  

Sverige ligger 
i täten – nu måste 
snabbladdarna fram

LEDARE II FREDRIK SANDBERG

Åsikter eller tips? Mejla fredrik@elbilen.org

Att köra elbil i 
Toscana är svårslaget. 
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Aktuellt
SKRIBENTER:  
CARL UNDÉHN (CU)  
FREDRIK SANDBERG (FS)
LOTTA HEDIN (LH)

Nästan fem år efter att konceptet 
ID Buzz visades är det nu snart 
dags för den äkta varan. När 
Volkswagen befriade sin eldrivna 
minibuss och transportbil från sin 
färgglada maskering visade den 
sig vara nästan lika färgstark i 
produktionsklar version. Men de 
som fortfarande hoppades på en 
eldriven nytolkning av 1960-talets 
folkabuss får nu ge upp. Redan  
tidigare stod det klart att  
ID Buzz har mer likheter med 
dagens Multivan.

Men med avkapad motorhuv och 
mer rundade karosslinjer har ID Buzz 
en mer modern form. Volkswagen 
trycker också på att bussen har ett luft-
motstånd jämförbart med en personbil 
med ett cd-värde på 0,285.

Fälgarna går att få i 19, 20 eller 21 
tum och lanseringsversionen mäter 4,7 
meter på längden, är nästan två meter 
bred och 1,9 meter hög. Det gör ID Buzz 
19 centimeter kortare än aktuella Multi-
van T6.1, men åtta centimeter bredare. 
Trots kortare längd ska den eldrivna 
versionen vara rymligare på insidan 
tack vare MEB-plattformens platta golv.

Där finns plats för fem personer och 
1 121 liter i bagaget, eller 2 205 liter med 
fällt säte. Transportbilen ID Buzz Cargo 
rymmer 3,9 kubikmeter och har en 
maxlast på 650 kilo. 

Senare kommer en förlängd sjusitsig 
version, förmodligen då med både fyr-
hjulsdrift och större batteripaket. Men 
först ut blir ett batteripaket på 77 kWh 
som kan snabbladdas med 170 kW – 
snabbare än dagens ID-modeller som i 
bästa fall klarar 135 kW. 

Enligt Volkswagen tar det 30 minu-
ter att ladda från fem till 80 procent med 

snabbladdare. ID Buzz kommer både 
med möjligheten att dela med sig av 
ström till huset och funktionen Plug & 
Charge från fabrik. Bilen kan då kom-
municera med snabbladdare från bland 
annat Ionity och Eon vilket tar bort 
behovet av taggar och laddkort.

Elmotorn på bakaxeln ger en effekt 
204 hästkrafter och ett vridmomentet 
310 Nm. Med en toppfart på 145 km/h 
är bussen ingen elbilsraket och något 
svar på frågan kring räckvidden avslöja-
des inte. Det ska i stället meddelas ”vid 
ett senare tillfälle”. 

Förarmiljön känns igen från övriga 
ID-modeller med en skärm på 5,3 tum 
bakom ratten och en pekskärm på 10 
eller 12 tum mitt på instrumentpane-
len. Nedanför vindrutan sträcker sig 
ljusslingan ID Light som kan ändra 
färg både som helhet och endast 
vissa delar. Lyser den vänstra delen 
av slingan upp kan den till exempel 
varna för ett hinder på den sidan av 
vägen eller att det är dags att byta fil. 
Stolarna fram har naturligtvis arm-
stöd och den bakre sätesraden går att 
skjuta på längden.

Den som vill sätta färg på varda-
gen kan välja mellan elva lackkom-
binationer, varav fyra är tvåtonslack-
eringar. Som tillval går det även att 
matcha inredningens färgskala med 
lacken på utsidan. Till standardutrust-
ningen hör också ett stämningsljus i 
kupén med tio olika färger som kan 
ökas till 30 färger som tillval.

Även cargo-versionen bjuder på elva 
lackfärger. Men på insidan är det där 
mer sobert med svart och grått. 

Med det vill Volkswagen presentera 
mer än bara en minibuss och trans-
portbil med eldrift. ID Buzz ska i stället 

Exakt när ID Buzz lanseras och vad 
de svenska priserna blir har ännu 

inte meddelats.
FOTO: VOLKSWAGEN

AKTUELLT II VOLKSWAGEN ID BUZZ

vara både en känslomässig fortsättning 
av den klassiska minibussen T1 och en 
symbol för vad Volkswagen beskriver som 
”intelligent, framtidsorienterad, hållbar 
mobilitet”.

I stället för läder är ratten därför klädd 
i polyuretan och innertaket samt golv och 
sittdynor utgörs av material från återvun-
na pet-flaskor.

Volkswagen tar också ytterligare några 

ID Buzz – Volkswagens  
eldrivna folkabuss är här 



Tvåfärgad crossback. 

Förarmiljön känns igen från övriga ID-modeller med en skärm på 5,3 tum bakom ratten 
och en pekskärm på 10 eller 12 tum mitt på instrumentpanelen.
FOTO: VOLKSWAGEN
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steg mot de helt självkörande bilar som 
ska lanseras kring 2026. Sammanlagt går 
det att utrusta sin ID Buzz med 30 olika 
assistanssystem. Förutom möjligheten att 
”spela in” parkeringssituationer som lär 
bussen att parkera på en viss plats klarar 
den automatiska filbyten på motorväg 
över 90 km/h. Travel Assist-funktionen 
kan även samla in data från bilar längre 
fram för att hålla bussen på vägen även 
när det saknas vägmarkeringar.

Exakt när ID Buzz lanseras och vad de 
svenska priserna blir har ännu inte med-
delats. Klart är i alla fall att den först kom-
mer i den mer utrustade versionen Pro. 
Senare ska även den enklare Pure erbjudas 
som då också får ett ”instegsbatteri” – 
oklart om det då handlar om ett mindre 
batteripaket. CU
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Tjänstebilar som  
 tar dig längre 
 SUV:ar med fyrhjulsdrift

En tjänstebil från Kia är så mycket mer än bara en transport till och från kontoret, och med  
våra fyrhjulsdrivna SUV:ar får du tillgång till en mångsidig, elektrifierad körupplevelse som tar  
dig längre. Helt nya Kia Sportage är en sportig SUV lämpad för så väl pulserande storstads- 
körning som för äventyr ute i det fria, finns som hybrid och kommer som plug-in hybrid i april.  
För den stora familjen finns Kia Sorento Plug In-Hybrid – en laddbar, sjusitsig familjefavorit.  
Kia Sportage AWD Plug-In Hybrid: förmånsvärde fr. 2 440 kr/mån*.
Kia Sorento AWD Plug-In Hybrid: förmånsvärde fr. 2 990 kr/mån*.

Bränsleförbrukning blandad körning Kia Sorento Plug-In Hybrid 1,6 l/km, CO2-utsläpp 38 g/km, Sportage Hybrid 6,4 l/100 km; CO2-utsläpp 146 g/km enligt körcykeln WLTP. Sportage 
Plug-In Hybrid lanseras våren 2022, bränsleförbrukningen ännu ej fastställd. *Förmåns värde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, 
baserat på en marginalskatt på 50%. Uträkningen baseras på skatteverkets beräkningar och förutsättningar per februari 2022. Lokala prisavvikelser kan förekomma.  
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 
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AKTUELLT II MIX

Lång hjulbas ska ge goda 
innerutrymmen i Audis 

kommande elkombi.

Flera tillverkare talar om att vi kommer 
få se en en ny generation av elbilar kring 
2025. Förutom funktioner som mer 
uppkoppling och avancerad självkör-
ning lovas det också längre räckvidder 
och snabbare laddning. Kanske kommer 
då också den klassiska kombikarossen 
tillbaka som en utmanare till dagens 
utbud av elsuvar. 

Audi visar nu i alla fall ett koncept 
på den kommande eldrivna kombin A6 
Avant e-tron som ska sättas i produk-
tion 2024. Som namnet antyder är det 
baserat på det redan visade konceptet 
A6 e-tron och bilen är nästan fem meter 
lång och två meter bred. 

Båda använder sig av den nya platt-
formen PPE som utvecklats i samarbete 
med Porsche. 

Det betyder 800-voltsteknik med 
snabb laddning på upp till 270 kW som 
gör att den kan ladda 5–80 procent på 
under 25 minuter. 

På tio minuter ska det gå att trycka in 
30 mils räckvidd – vid optimala förhål-
landen, antar vi. Den totala räckvidden 
anges till omkring 70 mil och bilens 
486 hästkrafter samt låga luftmotstånd 
med ett cd-värde på 0,24 gör att Audi 
beskriver A6 Avant e-tron som en riktig 
långkörarbil. 

Naturligtvis finns även en quattro 
med fyrhjulsdrift planerad. Även kon-
ceptets stora diffuser bak ser ut att i alla 
fall delvis hänga kvar till serieproduk-
tion.

– I en mer sportig version kommer 
den finnas kvar till serietillverkningen. 
Och vi är ju kända för sportiga bilar, 
säger Nikolai Martens som är produkt-
chef för elbilar hos Audi. 

I fronten hittas en sluten svart grill 
och ovanför den två extremt smala 
strålkastare. 

– Det är viktigt att behålla ett 
Audi-utseende. Men med en elbil kan vi 
sluta grillen och ge den samma färg som 
bilen. Så vi gör alltid små förändringar 
för att skilja elbilarna från förbrän-
ningsbilarna, säger Wolf Seebers från 
Audis designavdelning. 

Även om det handlar om ett koncept 
menar Audi att bilen är till 95 procent 
färdig. I alla fall vad gäller den exteriöra 
designen. 

Hur mycket den lastar får vi inte 
veta, men en fingervisning är kanske de 
565 liter som ryms i A6 Avant med för-
bränningsmotor. 

Den modellen kommer också leva 
kvar även efter att eldrivna A6 Avant 
e-tron lanserats.                    CU

Svenska batteritillverkaren Northvolt fortsätter med sin snabba expandering. Efter  
fabriken Northvolt Ett i Skellefteå och den kommande fabriken i Göteborg i samarbete med 
Volvo meddelas nu att en tredje är på gång. Den här gången i Tyskland och fabriken får  
därför det passande namnet Northvolt Drei.

Precis som med Northvolt Ett planeras en årlig produktionskapacitet på 60 GWh, och  
placeringen nära Nordsjökusten nordväst om Hamburg är ingen slump. Förutom att Tyskland  
har Europas största biltillverkning med ett växande behov av battericeller finns det även  
gott om förnybar energi i regionen där fabriken ska byggas. 

Northvolt beskriver området som ”Germany´s clean energy valley”. Djupa dalar finns där 
inte, däremot ett platt landskap med stora vindkraftsparker på land och ute i havet. CU

Koncept: Audi A6 Avant e-tron

Northvolt bygger tredje batterifabrik i Tyskland

Som hos första e-tron 
hittas även här digitala 

backspeglar.

2025 ska 3 000 personer tillverka batterier 
med lågt koldioxidavtryck i Northvolt Drei.
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Opel har tidigare sagt att de siktar mot 
att endast sälja elbilar i Europa år 2028. 
Det bekräftas nu när Opel meddelar 
att de ska bli en eldriven tillverkare på 
”rekordtid”. Nästa generation av suven 
Crossland och sedanen Insignia kom-
mer därför bli helt eldrivna. 

Opel säger också att de båda model-
lerna kommer erbjudas ”även med 
eldrift”, vilket tyder på att de planerar 
en flexibel lösning med olika drivlinor 
för samma modell. Om det även gäller 
nytolkningen av klassikern Opel 
Manta som lanseras 2025 är 
ännu oklart. Ett eldrivet 
koncept har tidigare visats 

upp, men nu visas ett nytt koncept som 
totalt skiljer sig från det förra. De tidiga-
re tydliga blinkningarna till originalet 
ser nu ut att ha kastats bort helt. Nya 
Manta-E Concept liknar mer en futuris-
tisk crossover med både hög midja och 
markfrigång.

I framtiden lovar Opel elbilar med en 
räckvidd på mellan 50 och 80 mil som 
kan snabbladdas med 3,2 mils räckvidd i 
minuten. CU

Opel ska bli elbilstillverkare 
på rekordtid – i Europa

Klassikern Opel 
Manta i ny tappning.

100 procent eldrift från Opel 2028.AKTUELLT II MIX

Gruvbolag utvecklar 
”evighetståg” som  
laddas av bromsenergi
Det australiska gruvbolaget Fortescue 
vill byta ut sina diesellok som i dag trans-
porterar järnmalm omkring 30 mil genom 
ett stäpp- och ökenliknande landskap. 
Tillsammans med det brittiska företaget 
Williams Advanced Engineering, som tidi-
gare främst utvecklat batte-
riteknik för Formel E och 
även varit inblandad i 
supersportbilen Lotus 
Evija, ska de utveckla 
batteridrivna tåg som 
huvudsakligen laddas 
genom bromskraftsre-
generering.

Sträckan från gruvorna i 
regionen Pilbara till hamnen i kust-
staden Port Hedland sluttar nedåt. Tillräck-
ligt mycket för att kunna generera ström på 
vägen dit och ha fulla batterier för att kunna 
köra det tomma tåget tillbaka till gruvorna.

Projektet har döpts till ”Infinity Train”, 
evighetståget på svenska, och ska enligt 
Fortescues chef Elizabeth Gaines bli värl-
dens mest effektiva eldrivna tåg. Dessutom 
menar företaget att tekniken kommer bli 
billigare än att sätta upp kontaktledningar 
utmed sträckan. CU

Ford delar sig i två där avdelningen Ford 
Model e ska stå för utvecklingen av elbilar. 
Framför allt på den europeiska marknaden 
ska omställningen snabbas upp. Redan 
2026 vill Ford sälja 600 000 elbilar om året 
i Europa. Fyra år senare ska tillverkaren 
endast sälja eldrivna personbilar här, 2035 
gäller det även för transportbilarna. 

Då krävs det fler eldrivna modeller och 
Ford lovar nu sju nya elbilar de närmsta två 
åren. Fyra av dem är transportbilar i olika 

storlekar och de resterande tre personbi-
lar. En av dem blir en eldriven version av 
dagens Ford Puma som lanseras 2024. 

Men redan nästa år ska en ny eldriven 
modell börja tillverkas som beskrivs som en 
”mellanklass crossover”. Året efter följs den 
av ytterligare en modell och båda kommer 
använda sig av Volkswagens elbilsplattform 
MEB. Detaljer kring den eldrivna Ford 
Puma och de två nya och ännu namnlösa 
modellerna meddelades inte. Den eldrivna 

transportbilen E-Transit lanseras senare i 
vår och följs nästa år av en version som kan 
lasta upp till ett ton samt en eldriven ver-
sion av minibussen Tourneo Custom.

2024 lanseras även eldrivna versioner av 
de mindre modellerna Transit Courier och 
Tourneo Courier.

Ford har också planer på att etablera 
en fabrik för tillverkningen av battericeller 
i närheten av Turkiets huvudstad Ankara. 
CU

Ford lanserar sju nya elbilar i Europa till 2024



Från pendling till semester.
Säkerhet startar med däcken.

Continental har utvecklat testvinnande däck i över 150 år. Därför vet vi hur vi ger din 
bil bästa tänkbara grepp i alla situationer. I alla väder. På alla underlag. Från måndag 
morgon till helgnöjet. Oavsett vart sommaren tar dig kan du tryggt lita på oss hela vägen.  
Läs mer på continental.se

UltraContact  
Utvecklat för att räcka länge

Kör sladdlöst oavsett motor.
Våra däck är utvecklade för ett säkert grepp i alla situationer.  
Oavsett om du kör på el eller konventionella bränslen. 

Nyhet!
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Xpeng har redan öppnat ett Experience Center i Westfield Mall of Scandinavia norr om  
Stockholm. Nu står det klart att Xpeng P5 blir den första modellen som lanseras när det  
kinesiska märket börjar säljas i Sverige.

Sedanen har ett bagageutrymme på 450 liter och samma drivlina som elsuven Xpeng G3,  
en modell som redan säljs i Norge. Det betyder att P5 är bakhjulsdriven och har ett  
batteripaket på 66 kWh som ger en räckvidd på 46,5 mil enligt WLTP. 

P5 kommer också med Xpengs egenutvecklade förarassistent Xpilot i version 2.5. Nyligen 
visade Xpeng upp den kommande elsuven G9 som får version 4.0 av Xpilot som lovar självkör-
ning i ”alla situationer”. Priset avslöjas inte, men Xpeng tar emot icke bindande reservationer av 
P5 på sin hemsida och kommer börja erbjuda provkörningar under andra kvartalet i år. CU

Stellantis nya vågade 
mål – fem miljoner 
elbilar om året 2030
Koncernen Stellantis, med märken som 
Opel, Citroën, Peugeot, Fiat och Jeep, 
presenterar nu en ny elektrifierings-
strategi med det vågade namnet Dare 
Forward 2030.

Strategin innebär ett tydligt steg 
framåt när det gäller eldrift genom att 
nu innefatta alla koncernens 14 märken. 
Tidigare har det varit mer spretigt med 
allt från Citroëns prestigemärke DS som 
ska bli eldrivet redan 2024 till andra 
märken som det varit mer tyst om.

Vissa skillnader finns det ändå i hur 
övergången ska gå till. För Europa heter 
det att alla koncernens märken endast 
ska lansera elbilar från 2026. Fyra år 
senare ska försäljningen av fossilbilar 
upphöra här.

I USA och för de amerikanska mär-
kena Chrysler, Dodge, RAM och Jeep 
ska det gå lite mer långsamt fram. Målet 
där är att hälften av deras modeller ska 
vara elbilar 2030. Och för att lyckas i 
USA behövs en pickup vilket kommer 
2024 i form av eldrivna RAM 1500 BEV 
Pickup.

Inom strategin Dare Forward 2030 
finns också en höjning av den planerade 
årskapaciteten för batteritillverkning 
till 400 GWh år 2030 samt satsningar på 
bränsleceller för lättare lastbilar.

Totalt ska det lanseras 75 elbilar till 
2030 då koncernen räknar med att sälja 
fem miljoner elbilar om året. Det är ett 
vågat mål med tanke på att koncernen 
sålde 1,78 miljoner bilar under 2021. 
Men bland annat Fiat har sagt att de sik-
tar på att bli en stor volymtillverkare av 
prisvärda elbilar.

Till en början är det ändå främst 
Stellantis dyrare märken som ska bli 
drivande i omställningen till eldrift. 
Redan nämnda DS, Maserati, Alfa 
Romeo och Lancia ska enbart lansera 
elbilar från 2025.

Trots alla planer var det med Jeep 
som Stellantis kunde bjuda på den mest 
konkreta nyheten. I början av nästa år 
lanseras Jeeps första elbil som vi nu fick 
se bilder på. Den ska följas av en eldri-
ven offroad-modell samt en större elsuv 
2024.   CU

AKTUELLT II MIX

Sony och Honda bildar  
gemensamt elbilsbolag

Xpeng debuterar med sedanen P5 i Sverige

Elektronikjätten Sonys eventuella intåg i 
elbilsbranschen har varit lite oklart. Efter att 
ha visat det hyllade konceptet Vision-S och 
provkört bilen i Alperna grusades förhopp-
ningarna kring serietillverkning. Enligt Sony 
var bilen var endast en studie.

 Vid årets CES-mässa i Las Vegas ver-
kade Sony ändå ha tänkt om och visade ett 
nytt koncept på en elbil, den här gången i 
form av en elsuv med namnet Vision-S 02. 
Samtidigt meddelades att det nya elbilsbola-
get Sony Mobility bildats.

 Nu har Sony och Honda bekräftat att 
de ska starta ett gemensamt bolag för att 
utveckla elbilar. Och den här gången verkar 
det som att de också ska komma ut på 
marknaden. Det nya bolaget ska även ha 
hand om försäljningen som ska börja 2025.

 Exakt hur samarbetet ska se ut är ännu 
inte klart. Inte heller om det innebär att de 
båda koncepten Vision-S och Vision-S 02 
nu sätts i produktion. Det mesta tyder på 
att det blir Honda som står för utvecklingen 
av bilar och Sony som kommer bidra med 
digitala system.

Det nya bolaget ska bildas senare i år och 
något namn för det har ännu inte presente-
rats.  CU

Koncepten Vision-S och Vision-S 02.

Luftig interiör i Vision-S 02

Xpeng P5 blir först ut i Sverige.
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Helt eldrivna ŠKODA ENYAQ iV
– en bil som trivs i naturen.
Med upp till 528 km i räckvidd på el tar ni er till platserna ni  
inte får nog av.* 13-tums infotainmentsystem och LED Matrix- 
strålkastare ger dig ständig koll på läget. Med generösa 
innerutrymmen för hela familjen och en utfällbar dragkrok  
kan packningslistan göras lång. Njut av en femsitsig SUV  
att upptäcka nya platser med. Välkommen in!

ENYAQ iV finns även som Sportline och med fyrhjulsdrift.

CO2-NEUTRAL 
PRODUKTION

ŠKODA ENYAQ iV 60 fr. 510 700 kr 
Privatleasing fr. 5 450 kr/mån inkl. service**

*Räckvidd för ENYAQ iV 60 är upp till 409 km och för ENYAQ iV 80 upp till 528 km (WLTP). Vald extrautrustning kan påverka räckvidd och energiförbrukning. **ŠKODA Privatleasing 36 mån,  
1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal 100 kr/mån, 36 mån eller 3 000 mil. Rörlig 
ränta baserad på VWFS basränta mar 2022. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. 16/5 2022. Bilen på bilden är extrautrustad.



StoreDot siktar på att ladda  
16 mils räckvidd på två minuter
Med XFC-teknologi vill den israeliska 
utvecklaren StoreDot ta fram litium-
jonbatterier som kan laddas extremt 
snabbt. Det hörs också i namnet XFC – 
”Extreme Fast Charging”.

Företaget har lagt fram en strate-
gisk plan för utvecklingen som kallas 
”100inX”. Enligt den är målet att inom 
tio år ha serietillverkning av batterier 
som kan ladda 16 mils räckvidd på 
endast två minuter.

Men redan om två år ska StoreDot 
ha fått igång serietillverkning av batte-
rier med XFC-teknologi som klarar att 
ladda 16 mils räckvidd på fem minuter. 
Även det är betydligt snabbare 
laddning än vad som erbjuds 
i dag. Porsche Taycan kan 
under optimala förhållan-
den ladda omkring tio mils 
räckvidd på fem minuter.

Förutom snabb laddning 
arbetar StoreDot på andra 
förbättringar av dagens batte-
riteknik. Förra året visades bland 
annat teknik för vad som beskrevs som 
ett självlagande batteri. Celler som inte 
presterar som de ska kopplas bort och 
ska repareras i bakgrunden, men exakt 
hur framgick inte.

Inom tidsplanen ”100inX” ryms 
också arbetet med vad som beskrivs 
som ”semi solid-state”-teknologi. Flera 

tillverkare arbetar på att 
utveckla solid-state-batterier 

med fast i stället för flytande elek-
trolyt. Det ger batterier med längre 
räckvidd, snabbare laddning och mer 
säkerhet. StoreDot satsar alltså på 
batterier med en blandning av både 
fast och flytande elektrolyt. 2026 ska 
det leda till batterier som kan ladda 16 
mils räckvidd på bara tre minuter.

Både Daimler och oljebolaget BP 
investerade tidigt i StoreDot. Just nu 
genomförs en ny investeringsrunda för 
att säkra tillgången på ytterligare 80 
miljoner dollar. En huvudinvesterare 
den här gången är den vietnamesiska 
uppstickaren VinFast som sagt att de 
vill lansera sina elbilar även på den 
europeiska marknaden. CU

Israeliska StoreDot tar fram litiumjonbatterier med XFC-teknik. 

AKTUELLT II MIX
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Västtrafik utökar med 
50 nya elbussar
Västtrafik har sedan en tid varit ledande 
i Sverige på eldrivna stadsbussar. Av totalt 
700 stadsbussar är i dag 220 av dem 
el drivna. I sommar ska ytterligare 137  
eldrivna bussar sättas in i Göteborg – och 
fler ska det bli. 

Efter en ny upphandling står det klart 
att flottan utökas med ytterligare 50 nya 
elbussar nästa år. Det är operatören Keolis 
som vunnit upphandlingen och vilka bussar 
och från vilken eller vilka tillverkare det rör 
sig om framgår inte.

– Elbussarna börjar nu bli en del av 
västsvenskarnas vardag. Den här upphand-
lingen är ytterligare ett steg mot Västtrafiks 
målsättning att all stadstrafik ska vara 
elektrifierad senast år 2030, säger Lars 
Backström som är vd för Västtrafik. CU

Volvo samarbetar med Göteborg 
som har som mål att bli en av Europas 
första klimatneutrala städer till år 
2030. Inom området ”Gothenburg 
Green City Zone” görs försök med nya 
tekniker och transporter för att minska 
utsläpp. Som en del i det ska trådlös 
laddning av taxibilar nu testas under 
en treårsperiod.

”En liten flotta” – det exakta  
antalet uppges inte – av eldrivna 
Volvo XC40 ska användas som taxibilar som laddas trådlöst med teknik från amerikanska 
Momentum Dynamics.

Testbilarna laddas automatiskt när de parkerar över laddningsplattor som för över 
energi till bilen. Med en effekt på 40 kW går det långsammare än vid en snabbladdnings-
station, men ändå snabbare än med hemmaladdning på 11 kW. Bilarna ska nu hårdtestas 
och köra i upp till tolv timmar om dagen och 10 000 mil om året. CU

Volvo testar trådlös laddning av taxibilar



Ett okomplicerat 
erbjudande
Vi hjälper dig och ditt företag att gå över till 
en elektrifi erad fordonsfl otta utan att fastna 
i en massa tidskrävande administration.
Med vår företagslösning är du alltid fulladdad 
hemma, på jobbet och längs vägen.

Eller som vi på OKQ8 brukar säga: 
Hur enkelt kan det bli?

Läs mer på okq8.se/ladda-bilen
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Vi hjälper fordonsflottor att koppla upp sina 
bilar, spara pengar, miljö, öka säkerheten och 

skapa nöjdare medarbetare.
 

Är du intresserad av att påbörja din 
elektrifieringsresa så har vi verktygen.

Läs mer på 
www.vialumina.se 

och kontakta oss gärna på 
info@vialumina.se eller 

ring 010-424 8390

Att köpa elbil och tillhörande laddbox 
är för många att ta steget ut i en tidigare 
okänd värld. Det är inte riktigt samma 
sak som att vanan trogen åka och tanka 
bilen 

Därför har Elbilen i Sverige startat 
ett samarbete med laddboxförsäljaren 
och installatören Evify. 

– De som köper en laddbox via Evify 
får en prenumeration på Elbilen på 
köpet (5 nummer till ett värde av 445 
kr) och kan på så sätt fördjupa sig i den 
elektrifierade världen. Det är riktigt 
kul att vi fått till ett sådant här upp-
lägg. Vi vill sprida kunskap och jour-
nalistisk granskning av en teknik som 
i botten är fantastisk, men som också 
ska fungera, säger Fredrik Sandberg, 
chefredaktör på Elbilen och fortsätter:  

– Evify har ett brett utbud av ladd-
boxar från flera leverantörer, vilket vi 
ser som ett plus. 

– Att köpa sin första elbil är otroligt 
kul, men för många är det fortfarande 
väldigt krångligt och det känns som 
att man är i en djungel. Att därför 
ingå ett samarbete med Elbilen som är 
den främsta elbilstidningen är väldigt 
spännande och vi är övertygade om 
att detta kommer ge ett stort mervärde 
tekniskt och informationsmässigt för 

alla våra kunder, säger Philip Hägg-
lund, vd på Evify. 

– Det här gör också att vi når ut till 
privatpersoner som kan sprida kun-

skap om elbilar och energiomställning-
en via tidningen. Självklart ingår också 
digital inloggning på vår sajt och våra 
digitala läsningar. FS

Elbilen startar samarbete med Evify

ID Aero – ”superaerodynamisk” 
och räckvidd på 70 mil
Under Volkswagens årliga presskonferens 
bjöd koncernen både på återblickar av 
verksamheten förra året och planer inför 
framtiden.

Under 2021 levererade Volkswagen-
koncernen, där bland annat Porsche, 
Audi, Skoda och Seat ingår, totalt  
450 000 elbilar. Det är nästan en för-
dubbling mot året innan och var fjärde 
såld elbil i Europa kom från något av 
koncernens märken.

Den snabba ökningen av sålda elbi-
lar gör att koncernen räknar med att 
elbilsförsäljningen snabbare än väntat 
blir lika lönsam som försäljningen av 
fossilbilar.

Chefen för märket Volkswagen, Ralf 
Brandstätter, bjöd också på lite mer 
information om de två kommande elbi-
larna Aero B och Trinity.

Aero B, som bygger på konceptet ID 
Vizzion från 2018, ska lanseras 2023 

och beskrivs som ett eldrivet alternativ 
till Passat. När det nu visades en ny 
skiss på konceptet har bilen också fått 
ännu ett namn: ID Aero.

– Med konceptbilen ID Aero kom-

mer vi i mitten av april i Peking ge en 
förhandsvisning av nästa medlem av 
ID-familjen. En bil med en superaero-
dynamisk design, en räckvidd på cirka 
700 kilometer, ett oöverträffat stort 
innerutrymme och en förstklassig inte-
riör, sa Ralf Brandstätter.

ID Aero uppges även lanseras som 
en kombi och ska börja levereras till 
kund i Kina från mitten av 2023. Om 
den även ska tillverkas där och när den 
är tänkt att lanseras i Europa är ännu 
oklart.

Fram till 2026 ska minst en ny el dri-
ven modell lanseras. 2026 börjar även 
tillverkningen av flaggskeppsmodellen 
Trinity i den nya elbilsfabriken som ska 
byggas hemma i Wolfsburg. En ny skiss 
visades även av Trinity som på bilden 
har en kort motorhuv med en form som 
för tankarna till en klassiska Folka-
bubbla. CU

Philip Hägglund, vd på startupbolaget Evify, och Elbilens chefredaktör Fredrik Sandberg.  
Evify grundades 2019 och företaget vill göra livet enklare för elbilsägare med smidig 
leverans och installation av laddboxar. FOTO: PETER GUNNARS

Aero och en skiss på Trinity.

AKTUELLT II MIX
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Vi hjälper fordonsflottor att koppla upp sina 
bilar, spara pengar, miljö, öka säkerheten och 

skapa nöjdare medarbetare.
 

Är du intresserad av att påbörja din 
elektrifieringsresa så har vi verktygen.

Läs mer på 
www.vialumina.se 

och kontakta oss gärna på 
info@vialumina.se eller 

ring 010-424 8390
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XXX II XXXXKRÖNIKA II JOAKIM DYREDAND

Åh, plusgrader, torra vägar och solsken! Våren 
närmar sig – mitt leende och inre lugn öpp-
nar sig likt snödropparna (Galanthus nivalis) 
i vår trädgård. Jag är verkligen ingen vinter-
fantast. Kyla är inte mitt favoritelement, hela 
kroppen drar ihop sig och det är extra käm-
pigt att hålla bilen ren. För den här gången 
ska jag skriva om bilvård.

Hur vårdar du din bil? Blir det 
maskintvätt när dörrhandtagen knappt syns 
under smutslagret eller är du likt mig frek-
vent besökare i GDS-hallarna?

I bagaget på min bil står en korg med 
pumpflaska fylld med avfettning efter 
säsong. Stark på vintern, en lättare bland-
ning för sommaren. I korgen ligger också ett 
gäng olika mikrofiberdukar. Efter avspol-
ning i gör det själv-hallen används en duk för 
dörrkarmar och fönsterlister, en annan för 
rutor. Till karossen gäller sämskskinn. Men 
det används givetvis bara de gånger som 
schampot och den stora tvättsvampen har 
varit med i rengöringsprocessen.

När bilen har torkat och rullat in i garaget 
åker vinylglans och en annan svamp fram, 
däcksidorna ska givetvis återfå sin djupsvar-
ta men inte alltför högglansiga uppsyn.

Med jämna mellanrum ska interiören 
dammsugas, extra frekvent vintertid när 
mattorna blir fulla med småsten på nolltid. 
Stolarna bör ges extra omsorg så att man får 
bort smuts i klädselns eventuella skarvar. 

Till min stora glädje har min Hyundai 
Ioniq 5 ett elluttag i baksätet. Och med 
V2L-funktionen (Vehicle-to-Load) kan jag 
med hjälp av en omvandlare kopplad till 
bilens laddport använda dammsugare eller 
högtryckstvätt utan tillgång till elnätet. Jag 
har dock inte känt behovet att ”bilvårda ute i 
det fria” ...

För dörrsidor, instrumentpanel och pek-
skärmar används en specifik mikrofiberduk. 
Gärna en mindre borste också för att komma 
åt i alla skrymslen.

Att en välhållen bil håller bättre säger sig 
självt. Har man som jag lyxen att ha garage 
till alla sina bilar minskar slitaget avsevärt – 
väder, vind och sol alla de timmar som bilen 

En bilvårdares 
bekännelser

står still sliter mer än 
vad man kan tro. 

Låt mig bjuda på två 
tips: I samband med däck-
byten brukar jag skruva loss 
stänkskydd och delar av inner-
skärmarna. På en bil hittade jag totalt 
över 1,5 kg sand och grus bakom plasten i de 
fyra hjulhusen!

Och gör för vana att plocka bort löv som 
samlas nedanför vindrutetorkarna och kring 
motorhuvens gångjärn. Löv kan bli lömska 
fuktsamlare.  

Som bilvårdentusiast har jag aldrig kun-
nat äga en svart bil. Jag vet att många hard-
core-putsfantaster gillar utmaningen i att få 
pli på en svart lack. Men där går gränsen för 
mig, för när salt och slasksäsongen har pas-
serat följer några veckor av pollen, vilket syns 
extra tydligt på mörka karosser.

Häromdagen mötte jag min överman i 
bilvårdsentusiasm vid en laddstolpe. Just 
dessa härliga möten skrev jag om i min 
krönika i nummer 1/22. Och notera att jag 
beskriver oss som entusiaster istället för 
pedanter. I Svenska Akademiens ordbok är 
”pedant” väldigt negativt beskrivet.

Hursom, denne trevlige Renault Zoe-äga-
re visade stolt en trasa som användes för att 
rengöra linsen till backkameran. Han fort-
satte med att berätta om förträffligheten med 
att slippa trycka på sitt nyckelkort för att 
låsa/låsa upp bilen. Nyckelkortet var dessut-
om placerat i en skyddande ziplockpåse. 

Som jag njöt! Det är en dylik bilägare man 
vill stöta på när man ska köpa begagnad bil.

Njut av våren, vi ses vid laddstolpen – 
eller i tvätthallen!   

 

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.

Okej då, jag 
var tvungen 
att testa 
dammsugning 
ute i naturen. 
Som synes 
före tvätt och 
däckglans.
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Full av kraft.
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för eldrivna 
transporter

Åkeribranschen  

Både stora lastbilstillverkare som  
Volvo, Scania, Mercedes och uppstickare som  
svenska Volta Trucks och amerikanska Nikola  

har börjat eller står i startgroparna för att leverera 
eldrivna lastbilar. Utvecklingen går snabbt och 

utbudet växer. Men fordonen i sig är som bekant 
endast en del av ekvationen för att lyckas 

ställa om till utsläppsfria transporter. 
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Text: 
Carl Undén

Foto: 

Peter Gunnars

Branschen laddar
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TEMA II TUNGA FORDON

x

”Vi har en otroligt begränsad, nästan obefintligt publik  
infrastruktur och det blir givetvis ett problem. Det är ju ingen 
som har möjlighet att köpa fordon som inte går att ladda.”

täcka hela investeringskostnaden för pri-
vata ”pilotaktörer” som går samman för 
att bygga infrastruktur som snabbladdare 
eller stationer för vätgas. 

Om Victor Falkenlev kommer kunna 
dra nytta av det erbjudandet vet han inte. 
Hans familjeägda åkeri Falkenlev Logistik 
var nämligen tidigt ute med att investera i 
vad som kommer bli Sveriges största ladd-
park för lastbilar som nu byggs utanför 
Malmö. 

– Det var bara en liten impuls man 
fick och kände att det vore kul att hitta på 
någonting. Man kan inte bara sitta still så 
vi fick göra slag i saken, säger Victor Fal-
kenlev som är vd på Falkenlev Logisitik. 

– Vi fick förvärva en fastighet uppe 
i Perstorp och höll där på att bygga en 
solcellsanläggning. Det var steg ett så jag 
tänkte att vi kan ju löpa linan fullt ut och 
även bygga en laddpark och nyttja den 
elen, säger han. 

När första delen av laddparken öppnas 
i höst ska där finnas 22 snabbladdare. 
Men laddparken konstrueras också 
med möjligheten att utöka antalet till 40 

snabbladdare. 
Kostnaden för laddparken 

uppgår till 18 miljoner kronor. 
Naturvårdsverket går in och 
stödjer hälften av investering-
en, eventuellt kommer också 
mer stöd genom statens nya 

satsningen på pilotprojekt. 
– Det ena ledde till det andra. 

Jag fattar också att hade vi väntat 

Vägtrafiken står för en tredjedel av 
Sveriges utsläpp av växthusgaser. 
I princip lika stor andel, eller 

31 procent, av vägtrafikens utsläpp kom 
förra året från lätta och tunga lastbilar. 

Att köra ut varor med lastbilar som 
drivs av batterier eller bränsleceller i 
stället för dieselmotorer kommer 
alltså ge en tydlig och direkt 
minskning av växthusgaser. 

Och budskapet från åke-
ribranschen är tydligt. 

– Vi ser en vilja av att vara 
med och bidra till den här 
omställningen som vi är mitt 
uppe i, säger Fredrik Svensson som 
är hållbarhetsansvarig hos Sveriges 
Åkeriföretag. 

Enbart vilja räcker däremot inte 
för att lyckas. För att omställningen ska 
bli verklighet krävs det också stora inves-
teringar och insatser inom flera områden. 
Att det är något som branschen inte kla-
rar på egen hand är de tydliga med. 

– Förutsättningarna är ju ganska 
problematiska just nu med tanke på hur 
begränsad infrastrukturen är. Så det är 
ju en stor bit i hela pusslet. Om man ser 
på den lätta sidan så har infrastrukturen 
vuxit ganska snabbt. Men kollar man 
på den tunga sidan så har vi en otroligt 
begränsad, nästan obefintligt publik 
infrastruktur och det blir givetvis ett pro-
blem. Det är ju ingen som har möjlighet 
att köpa fordon som inte går att ladda, 
säger Fredrik Svensson. 

Lösningen heter därför infrastruktur 
för att ladda, ladda, ladda – snabbt och 
överallt där det går. Till skillnad från 
personbilar som ofta står still under långa 
perioder och då kan långsamladdas är en 
lastbil i rörelse under en stor del av dyg-

net. Det ger ett ökat behov av snabb-
laddare för att kunna toppa upp 

batteriet under kort tid. 
– Det blir för kostsamt 

att stanna till extra bara för 
att ladda. Det måste passa 
när man ändå stannar för att 

antingen ha sin lagstadgade 
vila eller för att lasta av gods, 

säger Fredrik Svensson och fort-
sätter: 

– Att man utnyttjar de här till-
fällena när du ändå står still för att 

ladda tror jag kommer vara en viktig del 
och man får tänka lite annorlunda gente-
mot personbilstrafiken.

Också vid depåer där lastbilarna står 
över natten behövs det laddare för att 
kunna starta dagen med ett fullt batte-
ri. Och när de eldrivna lastbilarnas 
räckvidd ökar för att kunna 
användas till längre transpor-
ter kommer även laddparker 
med snabbladdare utmed 
vägarna bli en viktig pus-
selbit i logistiksystemet. 

Staten vill driva på 
utbyggnaden av det och har 
nyligen lanserat ett paket på 
550 miljoner kronor. Det ska 

Fredrik 
Svensson.

FOTO: HÅKAN 

FLANK

Victor Falkenlev.

TEMA II TUNGA FORDON

En lastbil är i rörelse under en stor del av dygnet. Det 
ökar behovet av snabbladdare, på rätt ställen. Det 
blir för kostsamt att stanna extra bara för att ladda.
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Den helelektriska lastbilen Scania 
25L glider upp intill oss, ljudlöst 
förstås, trots en totalvikt för 

dagen på 16 ton. Modellen är Scanias för-
sta serietillverkade rena ellastbil, och lan-
serades hösten 2020. Nu rullar den i olika 
utföranden och i olika verksamheter runt 
om i landet, och transporterar livsmedel, 
paket, post och annat.

– Vi ser ett växande intresse, det är 
fler och fler företag som hör av sig och är 
nyfikna, vill veta mer och vill prova på 
tekniken. Intresset finns i hela Sverige, det 
är inte bara ett storstadsfenomen, säger 
Jessica Björkquist, ansvarig för e-mobility 
på Scania Sverige.

Eftersom det är många kunder som vill 
testa är det inte helt lätt att hitta en tid för 
provkörning, demobilarna är uppbokade. 
Men en eftermiddag när den övriga trafi-
ken på Scanias testbana i Södertälje slutat 
för dagen lyckas vi få till en tid.

Provkörd:  
Scanias ellastbil

i fem år hade det varit billigare att bygga 
park och köpa ellastbilar. Men det är 
smällar man får ta, säger Victor Falkenlev 
som menar att det kostar att vara först 
ibland. 

Ytterligare en kostnad är en beställning 
 av fem eldrivna lastbilar från Scania som 
Falkenlev Logistik ska börja använda i 
höst. 

– Man gör det bara för att man vill 
tänka på miljön, vill vara i framkant och 
sätta bollen i rullning. Den är minst tre 
gånger så dyr som motsvarande diesel-
lastbil och det är svårt att räkna hem de 
pengarna, säger Victor Falkenlev.

Precis som de flesta andra i branschen 
hoppas Falkenlev Logisitik att också 
slutkunderna är villiga att bidra i omställ-
ningen till utsläppsfria transporter. Det 
kan handla om en vilja att betala lite extra 
för transporter. Men även längre avtal för 
att kunna säkra åkeriernas investering av 
nya lastbilar och laddstationer är viktiga 
bitar.

Den höga inköpskostnaden gjorde att 
Falkenlev Logisitik valde en konfiguration 
med det minsta batteripaketet för sina 
eldrivna lastbilar från Scania. De kommer 
därför användas för kortare transporter 
inne i Malmö och Lund. 

– Vi får börja med ett mindre batte-
ripaket och sen kommer antagligen bat-
teritekniken avancera framåt. Förhopp-
ningen är att de kommer gå 40–50 mil om 
några år och vi kan snegla på dieselpriser-
na då. Det är kanske där man kan få ihop 
kalkylen, säger Victor Falkenlev. 

Men även räckvidden på upp till 30 
mil hos dagens eldrivna lastbilar och den 
bristande laddinfrastrukturen är i sig 
inget hinder för att använda dem i stor 
skala. Det behövs bara lite mer nytänk 
och planering. 

– Du måste tänka lite annorlunda när 
du investerar i en eldriven lastbil och kan 
inte köra på som innan. Man måste ana-
lysera sina rutter lite och se om det passar 
för den typen av uppdrag eller eventuellt 
lägga om slingorna lite för att anpassa, 
säger Fredrik Svensson från Sveriges Åke-
riföretag.

Och sen finns ju också alternativet med 
vätgas. Även om det ses som en viktig del 
i omställningen talar både politiker och 
branschen i alla fall för tillfället mer om 
batterier än vätgas. 

– Jag tror inte det behöver vara anting-
en eller. Batteridriften kan vara för de kor-
tare rutterna och för sträckor som kräver 
högre vikter eller längre avstånd så kan ju 
vätgas vara ett bra komplement. Vi kom-
mer behöva alla alternativ som vi kan för 
att klara omställningen till en helt fossilfri 
transportsektor, säger Fredrik Svensson.   

Scania har lovat en ny elektrifierad lastbilsmodell varje 
år framöver, men elektrifieringsplanerna handlar inte 
bara om att öka utbudet av fordon. Batterisamarbete 
med Northvolt, eget batterilaboratorium och satsning 
på laddinfrastruktur för tunga transporter ingår också. 
Elbilen har provkört företagets första rena ellastbil,  
och pratat om vägen framåt.

”xxxx.”

”Intresset  
finns i hela 

Sverige.”

Elbilens Lotta Hedin 
har provkört Scanias 
första seritillverkade 
helt eldrivna lastbil.

Jessica Björkquist
Scania Sverige

Text: 
Lotta Hedin

Foto: 

Peter Gunnars



Framtidens arbetsfordon!
Garias omtyckta, eldrivna arbetsfordon är inte bara bekväma och robusta utan erbjuder 

också riktig ”bilkänsla” och körglädje utan något buller. Byggda av de bästa europeiska 

komponenterna. Garias elbilar är krocktestade och ger en trygg, rymlig och säker förarmiljö 

samt låga drift- och omkostnader. 

 Fordonen är 100% eldrivna och har en räckvidd på 40-200 km per laddning.  

Välj mellan kort eller långt chassi och sedan finns det många konfigurationsmöjligheter  

och variation av utrustning bl a; flak, skåp, gallersidor, DeLuxe-hytt.

 Garias elektriska arbetsfordon är utvecklade att uppfylla transportbehov för t ex kommuner, 

park- och kyrkogårdsförvaltare, bostadsbolag, samt på sportanläggningar, golfbanor, nöjes-

parker, campingplatser och i andra grönområden. Uppfyller även kraven för transport i 

s k ”last mile delivery”-zoner. 

 Kontakta oss för en demo på era ytor. Mer info hittar ni på vår hemsida: www.hako.se

Vi ses i vårsolen! 

Garia säljs av Hako Ground & Garden AB

www.hako.seFölj oss på:

100% ELEKTRISK VÄGGODKÄND KOMPAKT & 
MANÖVERBAR

LÅGA DRIFTS-
KOSTNADER

SKRÄDDARSYDDA
KONFIGURATIONS-

MÖJLIGHETER

LITIUM- OCH 
BLYBATTERI

Scanna och läs mer här!

TEMA II TUNGA FORDON
Upplägget för knappar och reglage är 
i princip identisk med hur det ser ut 
i samma lastbil med förbränningsdrivlina.

Lastbilen kan fås i flera olika 
storlekar och utföranden.

Med tanke på ekipagets 
vikt förväntar man sig 
att det ska stånka och 
brumma, och kännas 
åtminstone lite tungt i 
uppförsbackarna.  
Men det gör det inte.

Som chaufför sitter man bekvämt.

Jag kliver upp i hytten, vrider om nyck-
eln och rullar iväg. 

Det går overkligt lätt. Ekipagets vikt 
och storlek lurar mig att tro att det ska 
stånka och kännas åtminstone lite tungt i 
testbanans uppförsbackar, men nej. Bara 
en liten andhämtning när den tvåstegade 
växellådan växlar ner.

– Ha ha, så reagerar alla: ”Vad lätt den 
rullar, och vad tyst det är!” Även inbitna 
dieselentusiaster med ”V8” tatuerat på 
bröstet får ett stort leende när de provkör, 
säger Torbjörn Erlandsson, som i normala 
fall demonstrerar ellastbilen på företagets 
democenter i Borås och nu guidar  mig 
från passagerarsätet.

Den som tidigare kört en liknande 
Scanialastbil med förbränningsmotor lär 
dock känna igen sig i förarmiljön. Upp-
lägget där är identiskt, berättar Torbjörn 
Erlandsson, så när som på en mätare som 
i stället för varvtal visar det momentana 
effektuttaget alternativt återladdningen 
när bilen regenererar tillbaka energin till 
batteriet i nerförsbackarna.

Bilen vi sitter i har en elmotor som kan 
leverera en maxeffekt på 295 kW, och en 
kontinuerlig effekt på 230 kW. Batterika-
paciteten på 300 kWh ger en räckvidd på 
upp till 25 mil enligt WLTP. Modellen kan 
fås i olika utföranden, där den största får 
ta en totalvikt på max 29 ton. Använd-
ningsområdet är framför allt urbana och 
regionala transporter. 

– Investeringen är två och en halv till 
tre gånger högre än motsvarande dieselbil  

i dag, men driftskostnaden är bara cir-
kaen tredjedel. När dieselpriset nu ökar 
markant i spåren av kriget i Ukraina kan 
driftskostnaderna för ellastbilen jäm-
fört med diesellastbilen vara ännu lägre. 
Men det kräver att man har en annan 
finansieringslösning än tidigare, även om 
det kan bli lönsamt på sikt, säger Jessica 
Börkquist.

För kunder som inte ser ren eldrift som 
en möjlighet men vill kunna leverera utan 
lokala utsläpp, till exempel i städer med 
utsläppskrav, finns en plug-in-hybridlast-
bil med samma lastkapacitet som den rena 
ellastbilen. Senare i år kommer ytterligare 
en plug-in-modell, som tillåter en högre 
lastvikt, på upp till 36 ton.

Nästa år, 2023, har företaget lovat att 
man kommer erbjuda rena batteridrivna 
ellastbilar för tyngre regionala transpor-
ter.  De ska kunna gå i fyra timmar med 
40 tons bruttovikt, eller tre timmar med 
60 ton. Förserieexemplar som kan ta tyng-
re last rullar redan (se mer på sid.36). 

År 2024 kommer batterilastbilarna 
för fjärrtrafik, enligt Scanias plan. Till 
dess räknar Scania med att man kommit 
längre med frågan om hur och var bat-
terilastbilarna ska laddas publikt. Ladd-
ningsfrågan är gemensam för alla for-
donstillverkare som nu satsar på eldrivna 
fjärrtransporter, och ur den föds också 
ovanliga samarbeten.

Scanias ägare Traton gick nyligen  
samman med konkurrenterna Volvo  
och Daimler i ett samriskföretag för att 
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Framtidens arbetsfordon!
Garias omtyckta, eldrivna arbetsfordon är inte bara bekväma och robusta utan erbjuder 

också riktig ”bilkänsla” och körglädje utan något buller. Byggda av de bästa europeiska 

komponenterna. Garias elbilar är krocktestade och ger en trygg, rymlig och säker förarmiljö 

samt låga drift- och omkostnader. 

 Fordonen är 100% eldrivna och har en räckvidd på 40-200 km per laddning.  

Välj mellan kort eller långt chassi och sedan finns det många konfigurationsmöjligheter  

och variation av utrustning bl a; flak, skåp, gallersidor, DeLuxe-hytt.

 Garias elektriska arbetsfordon är utvecklade att uppfylla transportbehov för t ex kommuner, 

park- och kyrkogårdsförvaltare, bostadsbolag, samt på sportanläggningar, golfbanor, nöjes-

parker, campingplatser och i andra grönområden. Uppfyller även kraven för transport i 

s k ”last mile delivery”-zoner. 

 Kontakta oss för en demo på era ytor. Mer info hittar ni på vår hemsida: www.hako.se

Vi ses i vårsolen! 

Garia säljs av Hako Ground & Garden AB

www.hako.seFölj oss på:

100% ELEKTRISK VÄGGODKÄND KOMPAKT & 
MANÖVERBAR

LÅGA DRIFTS-
KOSTNADER

SKRÄDDARSYDDA
KONFIGURATIONS-

MÖJLIGHETER

LITIUM- OCH 
BLYBATTERI

Scanna och läs mer här!
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SCANIA 25L BEV 
 

Batterikapacitet:  
300 kWh eller 165 kWh 

Räckvidd: 250 km  
(med 300kWh batteripack)

Motor: Elektrisk  
permanentmagnetmotor med  

oljespraykylning.

~295 kW 2 200 Nm  
(toppvärde)

~230 kW 1 300 Nm  
(kontinuerligt)

Laddning:  
Upp till 130 kW DC-laddning

Tågvikt: Max 29 ton

installera och driva ett snabbladdnings-
nätverk för tunga transporter i Europa. 
Om fem år, 2027, ska  minst 1 700 ladd-
punkter vara på plats i anslutning till 
motorvägar och logistik- och destina-
tionspunkter.

– Fjärrbilarna behöver kunna ladda 
under chaufförernas 45-minutersraster. 
För det behövs riktigt höga laddeffekter, 
som kan ge 700–800 kWh på 45 minuter. 
En ny standard är på väg som ska möjlig-
göra det, och vi kommer snart påbörja tes-
ter av den här typen av laddare i Sverige, 
säger Jessica Björkquist.

I dagsläget kommer battericellerna i 
Scanias ellastbilar från asiatiska tillverka-
re, men snart kommer de ersättas av celler 
från Northvolt. Redan 2018 meddelade 
Scania att man investerat närmare 100 
miljoner kronor i den svenska batteritill-
verkaren, och att man tecknat avtal om 
framtida volymåtaganden. Inom några år 
ska celler från Northvolt tillgodose hela 
Scanias batteribehov.

Inte långt från testbanan och dagens 
provkörning pågår bygget av Scanias mon-
teringsanläggning för batteripack. I den 
18 000 kvadratmeter stora anläggningen 
ska battericellerna från Northvolt mon-
teras i pack, skräddarsydda för att passa i 
Scanias modulära produktionssystem. 

Systemet gör att de eldrivna lastbilarna 
kan tillverkas vid samma produktionslina 

som lastbilarna med förbränningsmotor, 
och successivt bli en allt större del av pro-
duktionen. 2025 räknar företaget med att 
elfordon står för 10 procent av försäljning-
en, för att 2030 öka till hälften.

– Vi har lagt ut hela vårt kommande 
produktprogram publikt. Så brukar vi 
inte göra, men i den här omställningen är 
det viktigt att vara transparent så att andra 
aktörer och partners ska se vad som är på 
gång och kan förbereda sig, för att skynda 
på uppskalningen av elektrifierade tunga 
transporter, säger Jessica Björkquist.

Enligt företaget  kommer de flesta 
drifttyper vara möjliga att elektrifiera 
2025, även inom anläggning, gruvdrift, 
och timmertransport.

Lars Erik Stenlund som också arbetar 
vid democentret i Borås gör en gest mot 
bilen vi just provkört.

– Även när vi har kunder i dag som 
är ute efter något helt annat än den här 
modellen, som timmerbilar eller liknande, 
tar vi fram BEV-en och visar. Då får de en 
hint om vad som komma skall, säger han.

– Många har svårt att föreställa sig hur 
eldrivet ska kunna ersätta det de är vana 
vid. Men den här är redan här och fung-
erar hur bra som helst, fast det verkade 
omöjligt för bara några år sedan. När man 
ser det förstår man att elektrifieringen 
av de andra lastbilstyperna inte heller är 
långt borta, säger Torbjörn Erlandsson.   

Lastbilen kan i dag snabbladdas 
med en effekt på 130 kW. 

”I den här omställningen är det viktigt att 
vara transparent så att andra aktörer och 
partners ska se vad som är på gång.”



LINKÖPING & NORRKÖPING

www.bilbyter.se
013-123415 011-181801

HYUNDAI IONIQ 5
Med IONIQ 5 blir framtidens elektriska drivkraft 
verklighet.
En kompromisslös elektrisk CUV (crossover-SUV) 
som låter dig ta kontrollen över ditt liv och påver-
ka ditt avtryck på världen. 
Supersnabb uppladdning och elektrisk accelera-
tion 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.

Framtiden
finner ni hos oss

MAXUS EUNIQ6
 Euniq 6 är en stor, elektrisk SUV designad för 
både vardag och semester. Med klassens största 
bagageutrymme på 754 liter och ett stort utrust-
ningspaket som standard, är detta den perfekta 
elektriska familjebilen.

Räckvidd på 345-465km (WLTP) • Miljöbonusbe-
rättigad.

Privatleasing från 4699:-/mån 24mån

NISSAN LEAF
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.

Privatleasing Från 2899:-/mån 24mån

Hyundai Ioniq5 ”Årets bil 2021”
Boka upp din bil för leverans under 2022
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Volvo vill elektrifiera 
alla tunga transporter

Tyngre och längre räckvidd – det 
är målen för Volvo Lastvagnars  
elektrifieringsplaner.

TEMA II TUNGA FORDON
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Text: 
Carl Undén

Foto: 
Volvo



Sedan 2019 finns de medeltunga 
lastbilarna FL på 16 ton och FE på 
upp till 27 ton med eldrift. 

I höst kommer nästa steg när serie-
tillverkning av eldrivna versioner av de 
tunga lastbilarna FM, FH och FMX med 
en totalvikt på 44 ton kommer i gång. 

– Vi har inte elektrifierat alla 
segment. Men det här betyder 
att Volvos samtliga modeller 
går att köpa elektrifierade, 
säger Ebba Bergbom Wallin 
som är ansvarig för affärs-
området elektrifiering hos 
Volvo Lastvagnar.

Nästa steg är därför att lanse-
ra en eldriven lastbil med en total-
vikt på 64 ton. Någon tidsplan för 
när den kommer vill Volvo inte avslöja. 

Men den är på gång och behövs om 
företaget ska nå sina globala 
klimatmål. 

2030 ska koldioxidutsläppen 
från nyförsäljningen minska 
med 50 procent jämfört med 
2019. För 2050 är målet ett net-
tonollutsläpp. 

Och även om både beställ-
ning och leveranser av de 
eldrivna lastbilarna kommit i 
gång är antalet på våra vägar 

ännu få. Men Volvo ser en stor 
potential, både inom och utanför 
Sverige. 

– Vi är övertygade om att vi 
kommer nå målet och vi har kom-
petens i bolaget från arbetet med 
eldrivna bussar. Vi ser redan i dag i 
EU att nästan hälften av alla gods-
transporter kan bli elektrifierade. 
Batterielektriskt kommer spela en 
stor roll, men även vätgas kommer 
vara ett komplement, säger hon. 

Någon lastbil med bränsleceller 
har vi ännu inte sett från Volvo. I 
arbetet med bränsleceller samar-

betar Volvo med Mercedes i det gemen-
samma bolaget Cellcentric.

Målet är inte mindre än att bli världs-
ledande inom utveckling av bränsleceller. 
Mercedes har redan inlett tester med 
lastbilsprototypen GenH2. Men än så 
länge beskrivs vätgasen oftast som just ett 

”komplement”, av både Volvo och 
andra tillverkare. 

– Vi tror att där man kan 
köra batteri elektriskt kommer 
man göra det. Sedan ser vi att 
vätgasen kommer in som ett 
erbjudande under andra delen 

av decenniet, säger Ebba Berg-
bom Wallin. 

Det är framför allt för längre 
och tyngre transporter som vätgas 

lyfts fram som ett bättre alternativ än bat-
terier. Men även där finns det fortfarande 
en del utmaningar. 

– Framför allt när man går på tunga 
transporter så kan det ju vara en utma-
ning att se hur man ska kunna generera 
tillräckligt med effekt och samtidigt ha 
en bra kylprestanda på systemet, säger 
Robert Celec som är kommersiell pro-
duktspecialist för elektrifiering hos Volvo 
Lastvagnar. 

Huvudspåret fram till i alla fall 2025 är 
alltså batterielektriska lastbilar. Och där 
har Volvo Lastvagnar en tydlig vision.

– Målet är att kunna köra ett ekipage 
på 64 ton upp till 50 mil. Eller att du ska 
kunna köra en full dagsproduktion minst 
4,5 timme tills du måste ta din lagstadga-
de vila på 45 minuter. Och då ska det där 
finnas en snabbladdare som gör att du kan 
fullfölja ditt transportuppdrag den dagen, 
säger Robert Celec. 
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”Målet är att kunna 
köra ett ekipage på  
64 ton upp till 50 mil.”

Ebba Bergbom 
Wallin.



Dit är det ännu en bit kvar. Men redan 
med 30 mils räckvidd som erbjuds i 
dagens eldrivna lastbilar från Volvo är en 
majoritet av Sveriges transporter möjliga 
att genomföra.

Enligt siffror från branschorganisa-
tionen Power Circle är det sträckan som 
60 procent av Sveriges lastbilar kör under 
en dag. Ökas räckvidden till 50 mil skulle 
det täcka 80 procent av de dagliga lastbils-
transporterna.  

Förbättrad batteriteknik väntas kunna 
ge längre räckvidd, men även möjligheten 
att bygga mer effektiva lastbilar är något 
som Volvo tittar på. 

De eldrivna modeller som lanseras 
i dag ser till det yttre ut som de fossil-
drivna versioner de baseras på. Att ersätta 
motorn med en elektrisk drivlina känns 
igen från flera av dagens och tidigare 
generationers elbilar. 

Inom personbilsbranschen satsar till-
verkarna på plattformar som tagits fram 
och optimerats för eldrift. Även aerodyna-
miken spelar där en allt viktigare roll för 
att hålla nere förbrukning och ge längre 
räckvidd. 

Samma utveckling hos eldrivna last-
bilar har hittills varit delvis begränsad av 
lagkrav.

– Det kommer lagförändringar som 
gör att man kommer kunna jobba mer 
med aerodynamiken. Genom att låta 
fordonen bli något längre går det att sätta 
på aerodynamiska tillbehör, säger Robert 
Celec. 

Inom Europa får en lastbil inklusive 
släp vara maximalt 16,5 meter lång. Att 
offra lastutrymme för effektivitet är ur 
kommersiell synpunkt inget alternativ. 
Men med de nya reglerna blir det möjligt 
att bland annat sätta en nos i fronten för 
bättre luftströmmar. 

– Och aerodynamiken är ju en stor fak-
tor när det gäller förbrukningen. Framför 
allt vid långkörning när hastigheten går 
över 70 km/h, säger Robert Celec. 

Eldriftens fördelar råder det heller 
ingen tvekan om. Under ett test av last-
bilen FH Electric tog den sig längre än 
väntat och förbrukade 50 procent mindre 
energi än motsvarande modell med die-
selmotor. 

– Det är ju imponerande att lastbilen 
har en förbrukning på 1 kWh per kilome-
ter. Räknar du om det till dieselförbruk-
ning är det som att den skulle dra en liter 
diesel per mil. Det är ju där man ser hur 
energieffektivt elfordonet är, säger Robert 
Celec.   

Robert Celec
Volvo Lastvagnar
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”Det är ju 
imponerande 
att lastbilen 
har en för-

brukning på 
1 kWh per 
kilometer.”

Volvo erbjuder redan alla modeller med eldrift. 

TEMA II TUNGA FORDON
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Det ska vara enkelt att betala för laddning

Vouritys betalterminal fungerar med alla betalsätt 
och alla typer av laddare.

En terminal kan kopplas till flera laddare samtidigt.

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

Använd vanliga kort och mobila betalsätt

Läs mer
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Den Piteåbaserade kemikalieleve-
rantören Wibax fick el-Scanian 
levererad före jul och började 

testköra mitt i smällkalla vintern, i tempe-
raturer nedåt minus 30.

– Det var inga problem. Visst drar den 
mer el när det är kallt, men allt rullade 
på som det skulle, säger Helena Hedman, 
som är lastbilschaufför på Wibax Logistics 
och var med vid uppstarten.

Nu har Wibax den eldrivna tankbilen i 
skarp drift. Den går på fasta turer mellan 
hamndepåer och industrier i Norr- och 
Västerbotten, med leverans av biooljor och 
andra flytande kemikalier. Snart ska den 
även börja leverera till Northvolts batteri-
fabrik i Skellefteå.

Skellefteå Kraft har installerat laddsta-
tioner vid bilens fasta lastnings- och loss-
ningspunkter, och snabbladdningen tar 45 
till 60 minuter. Det motsvarar ungefär den 

En batterielektrisk Scania har börjat 
köra flytande kemikalier till industrier 
längs Norrlandskusten. Ekipagets 
totalvikt: 64 ton. Det är världsrekord 
för elektriska tankbilar.

Världens tyngsta 
eldrivna tankbil 
rullar i Norrland

Text: 

Tommy Harnesk

Foto: 
Scania



tid det tar att lasta och lossa det flytande 
godset, så man passar helt enkelt på att 
ladda samtidigt. Nattladdning behövs i 
princip inte.

Inräknat kostnader för laddutrustning 
har ellastbilen kostat en bra slant mer än 
en konventionell dieseldriven dragbil. 
Men vägt mot lägre drifts- och under-
hållskostnader, beräknar Wibax att total-
kostnaderna blir ungefär desamma sett 
över fordonets livslängd.

Scania har skräddarsytt bilen utifrån 
de sträckor den ska köra, med hänsyn 
till den aktuella topografin och andra 
relevanta parametrar. Det handlar om en 
treaxlad Scania 25 P BEV (Battery Electric 
Vehicle) med maxeffekt 300 kW och 
vridmoment upp till 2 200 Nm. Den drar 
tanktrailrar med maxlasten 44 ton, vilket 
ger ekipaget en totalvikt på 64 ton. 

Helena Hedman, som är van att köra 
dieseldrivna lastbilar, medger att det först 
kändes märkligt att framföra ett sådant 
bamse-ekipage på el.

– Man trycker på knappen och sedan 
är bilen i gång. Det hörs ju ingenting, du 
bara ser på displayen att motorn går. För-
sta gången var det lite: Hallå? Är jag i gång 
nu? Kan jag köra? säger hon med ett skratt.

Att rulla ut på vägen var också en 
fascinerande upplevelse, menar Helena 
Hedman.

– När man trampar på gasen i en 
stor tung lastbil så väntar man sig ju lite 
motorljud och vibrationer, men man bara 
börjar rulla. Det enda som hörs är svaga 
ljud från däcken mot underlaget. Det tog 
lite tid att vänja sig vid det, säger hon.

Ekipaget är världens tyngsta eldrivna 

Världens tyngsta  
eldrivna tankbil rullar nu 
på svenska vägar, med  
kemikalier till industrier i 
Norr- och Västerbotten. 

– Man blir faktiskt lite stolt, 
säger Helena Hedman, 

lastbilschaufför på  
Wibax Logistics.

SCANIA 25 P BEV 
 
Bilen är en Scania 25 P BEV (Battery Electric 
Vehicle). Det är en ”förlöpare”, som ännu 
bara tillverkats i begränsat antal. Elmotorn är 
starkare än i scania-ellastbilen vi skriver om 
på sid 27. Hur stark är inte officiellt.

Batterikapaciteten är 300 kWh. Med 130 
kW-laddare, skräddarsydda för uppdraget 
av Skellefteå Kraft, blir laddtiden 45 till 60 
minuter. Maxräckvidd på en laddning är  
250 kilometer, enligt Scania.

Med totalvikter upp till 64 ton ska bilen 
främst gå med flytande gods på vägarna 
mellan Piteå och Skellefteå. Sträckan är  
80 kilometer enkel väg.

Över bilens hela livslängd räknar Wibax  
med att spara upp till 1 370 ton koldioxid-
utsläpp, jämfört med om samma transporter 
gått på diesel.

lastbil med ADR-klassning (tillstånd för 
transport av flytande kemikalier och annat 
farligt gods).

– Men rent uppbyggnadsmässigt, och 
vad gäller kraft och väghållning och så 
vidare, så är det ju detsamma som att köra 
en vanlig dragbil med tanktrailer, säger 
Helena Hedman.
Hur känns det att sätta ”världsrekord i 
elbil”?

– Till en början förstod jag nog inte rik-
tigt hur stort det var. Det tog ett tag att inse 
att det här är inte Piteås, inte Sveriges, utan 
världens tyngsta eldrivna tankbil. Man blir 
faktiskt lite stolt, säger Helena Hedman. 
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Hur länge däcken på bilen håller 
innan de måste bytas ut påver-
kas av många faktorer. Vissa är 

omöjliga att styra över själv, till exempel 
däckets gummiblandning och inbyggda 
slitstyrka. Andra kan vi lätt påverka – som 
lufttrycket.

Men trots att de flesta känner till att fel 
lufttryck påverkar både slitage och energi-
förbrukning är för lågt däcktryck fortfa-
rande ett problem. 

Mätningar som gjorts av Däckrazzia, 
som varje år kontrollerar däcken på hund-
ratals bilar längs svenska vägar, har visat 
att i genomsnitt 13 procent av de bilar som 
undersöktes 2018 till 2020 körde omkring 
med ett däcktryck på under 30 procent av 
vad som rekommenderades för bilen. 

År 2020 svarade 74 procent av förarna 
att de inte kontrollerat däcktrycket den 
senaste månaden, eller inte visste när det 
gjorts senast. 

Hur stor påverkan har då ett för lågt 
lufttryck?

Enligt däckfirman ABS Wheels mins-
kas däckets livslängd med 20 procent om 
man kör med mindre än 80 procent av 
det rekommenderade trycket. Med 30 
procent för lite lufttryck kan däckens livs-
längd halveras, uppger däckbranschens 
informationsråd. Enligt dem ökar också 

De flesta vet att däcktryck och hjulinställningar har 
stor påverkan på däckens livslängd. Ändå är det 
många som missar på de punkterna, med onödigt 
slitage och onödiga kostnader som följd. En övertro 
på att teknik ska hålla koll på däcken åt oss kan vara 
en förklaring, menar flera experter.

Så undviker  
du missarna 
som äter däck

Text: 
Lotta Hedin

Foto: 

Peter Gunnars

bränsleförbrukningen med cirka 3 procent, 
om man kör med 80 procent av det rekom-
menderade lufttrycket i däcken.

Sedan 2014 är det krav på att alla nya 
fordon som säljs inom EU måste vara utrus-
tade med däcktrycksövervakning, så kallad 
TPMS, Tire Pressure Monitoring System. 

Enligt reglerna ska systemet varna föra-
ren om trycket minskar med 20 procent från 
den angivna basnivån, och om trycket faller 
till 1,6 bar, vilket tekniskt sett räknas som 
punktering.

Kravet på TPMS infördes främst av mil-
jöskäl, för att minska de onödiga utsläpp 
som felaktigt däcktryck ger upphov till. Men 
trots att alla nya bilar har tekniken, kvarstår 
alltså problemet med fel lufttryck. Det kan 
rent av finnas en risk att förare har en över-
tro på bilens däcktrycksövervakning.

– Man tycker att man kan släppa den 
delen nu när man har tekniken som över-
vakar, men tyvärr är det för enkelt att idag 
nollställa utgångsvärdet, säger Dennis Alex-
is, operativt ansvarig på branchorganisatio-
nen STRO.

Peter Norlin på företaget OCL Brorssons, 
som är återförsäljare av TPMS-utrustning, 
delar den bilden. Han ser flera orsaker 
till att många fortsätter köra med för lågt 
däcktryck, trots TPMS.

– Kravet är att systemet måste varna 

EXPERTERNAS TIPS:

DÄCK II MISSARNA ATT UNDVIKA



Trots att de flesta 
känner till att fel lufttryck 
påverkar både slitage 
och energiförbrukning 
är för lågt däcktryck 
fortfarande ett problem. 

”Beroende på vilket system din bil har kan du åka runt 
med ett tryck som skiljer sig ganska mycket från det 

rekommenderade innan du ens får någon varning.”
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vid 20 procents tryckförlust. De flesta 
TPMS-system jag känner till varnar 
tidigare, men beroende på vilket system 
din bil har kan du åka runt med ett tryck 
som skiljer sig ganska mycket från det 
rekommenderade innan du ens får någon 
varning, säger han.

I många bilar räcker det med en knapp-
tryckning för att ställa om vad som ska 
vara rätt tryck för däcken.

– Om lampan tänds och du inte tycker 
att du har något problem kan du bara 
trycka på reset, så släcks den. Men då har 
du samtidigt sänkt nivån för när den var-
nar nästa gång, säger Peter Norlin.

En tredje orsak är att kravet på TPMS 
bara säger att nya bilar som säljs inom EU 
måste ha det. Men Sverige finns inget krav 
på att man måste åtgärda varningarna.

– Du kan strunta i det och låta lampor-
na lysa om du vill, bilen går ändå igenom 
besiktningen. Det är inte som med ABS 
eller airbagen, där varningslamporna inte 
får lysa.

Enligt däcktillverkaren Nokian 
finns det också flera seglivade myter 
kring däcktryck, bland annat vad olika 
däcktryck ger för typ av slitage. Många av 
oss har fått lära sig att däck som är mest 

nötta i mitten av slitbanan haft för högt 
däcktryck, och att för lågt däcktryck ger 
ett slitage på däckets ytterkanter, så kallat 
skulderslitage. Men för dagens radialdäck 
stämmer inte det längre, menar Emil 
Sundholm, produktchef för Nokian Tyres 
Sverige. Ett för lågt lufttryck kan orsaka 
centrumslitage på ett lågprofildäck, tvärt 
emot vad många tror.

– Genom att bara titta på slitaget är det 
svårt att avgöra om däcken har rullat med 
för lågt eller högt tryck. Man kan endast se 
att de gått med felaktigt lufttryck. Det är 
dock betydligt vanligare med för lågt tryck 
än för högt, säger Emil Sundholm.

Något som däremot syns på slitaget 
är om hjulinställningarna är felaktiga. 
Om däcken är onormalt slitna på in- eller 
utsidan av slitytan är det ett tecken på att 
hjulen inte sitter rakt, eller lutar in eller 
ut från bilen. I en däckstudie från 2019 
som gjordes av studenter vid Kungliga 
Tekniska högskolan i samarbete med Sta-
tens väg- och transportforskningsinstitut 
VTI  undersöktes slitaget på sammanlagt 
967 kasserade däck. 23 procent av som-
mardäcken och 36 procent av de dubbfria 
vinterdäcken som undersöktes hade ett in- 
eller utsides slitage,  något som alltså tyder 
på felaktiga hjulinställningar. 

SÅ FUNGERAR  
DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING, 
TPMS  
 
Sedan november 2014 är det krav på 
att nya bilar som säljs i EU ska utrustas 
med TPMS, Tire Pressure Monitoring 
System.

Det finns olika typer av system:

•  Indirekt TPMS mäter skillnader i  
rotationshastighet mellan de olika 
hjulen genom ABS-systemet. 

•  Direkt TPMS mäter lufttrycket i alla 
däck via sensorer i varje hjul. 

•  Mer avancerade system visar vilket 
däck som tappat lufttrycket och det 
aktuella lufttrycket i däcken. Vanligt-
vis tänds bara varningslampan och 
då måste du själv kontrollera vilket 
hjul det gäller.

Systemet ska varna när ett däck har ett 
lufttryck som understiger 20 procent av 
den rekommenderade (angivna) nivån, 
eller om däcktrycket sjunker under 1,6 
bar. Vissa system varnar tidigare än så. 

Källa: Peter Norlin, OCL Brorssons  
och STRO

”Genom att bara titta på slitaget är 
det svårt att avgöra om däcken har 

rullat med för lågt eller högt tryck.”
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Nytt batteri ger lägre vikt 
och en räckvidd på 45 mil 
om man väljer den stora 
varianten. 

Prov
RENAULT 
MEGANE E-TECH
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Renault Megane E-Tech rullar in på elbilsmarknaden  
med flera intressanta nyheter, som bättre batterier och 
bättre säkerhetssystem än Renault Zoe. Vår provkörning  
i Spanien ger mersmak – Renault lanserar en skarp  
konkurrent i det mindre elbilssegmentet. 



Text  

och foto: 

Stefan  

Nilsson
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Ingen  
revolution –  

men en stark  
utmanare
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Renault Megane E-Tech Electric 
är Renaults svar på bilar som 
Volkswagens ID3 och Kia 

e-Niro och breddar Renaults utbud av 
elbilar. Kort beskrivet handlar det om en 
framhjulsdriven kompakt kombi utan 
suv-ambitioner. Bilens styrkor är en ny 
energieffektiv drivlina parat med en kom-
fortabel kupé med låg ljudnivå, låg tyngd-
punkt och en komplett uppsättning med 
förarstöd av typen autobroms och adaptiv 
farthållare.  

Svagheterna är låg dragvikt, 900 kilo, 
och en högsta kapacitet på 130 kW vid 
likströmsladdning. Viktigt för några, 
inte viktigt för andra och Renault själva 
säger att det är prioriteringar gjorda för 
att hålla nere vikten och öka energieffek-
tiviteten. Förtemperering av batterierna 
före laddning sägs ge högre laddkapacitet 
från start och korta laddtiden med upp 
till 20 procent beroende på omgivningens 
temperatur. 

Bilen har ett tempereringssystem där 
värme från batterier och drivlina kan 
värma kupén, och värmepump är stan-
dard i Sverige.

Vi körde de första 15 milen med en 
snittförbrukning på 15,0 kWh/100 km, 
enligt färddatorn, och då handlade det om 

PROVKÖRNING II RENAULT MEGANE E-TECH

”Vi körde de första 
15 milen med en 
snittförbrukning på 
15,0 kWh/100 km, 
och då handlade det 
om blandad körning 
i Spanien.”
blandad körning i Spanien med en tem-
peratur på 20 grader. Samtidigt gick turen 
uppför, närmare bestämt i bergen ovan 
Marbella. Inga höga hastigheter, 40–100 
km/h. Samma väg tillbaka nedför bergen 
visade på 14,1 kWh/100 km, men förbruk-
ningen ökade till 18,4 kWh/100 km när vi 
kom ner till motorvägen, 100–120 km/h.

Bilen, som är 4,2 meter lång och har 
en hjulbas på 2,7 meter, byggs på samma 
plattform som Nissan Ariya men inled-
ningsvis enbart med framhjulsdrivning. 
Den erbjuds med två olika batteripaket, 
40 eller 60 kWh. Räckvidden för bilen 
med det stora batteripaketet till 45 mil 
på en enda laddning (WLTP) och 30 mil 
om man kör motorväg i 130 km/h. Den 
nykonstruerade drivlinan ger 218 hk och 

Den individuella hjulupphäng-
ningen med multilink bakaxel och 
extra ljuddämpningen med skum 
under kupéutrymmet ger bra 
komfort.
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Digital backspegel. 

Renault Megane E-Tech är 4,2 meter 
lång och har en hjulbas på 2,7 meter, byggs 
på samma plattform som Nissan Ariya.

har ett vridmoment på 300 Nm. Motorn 
är en helt ny konstruktion som tillverkas i 
Frankrike av Renault och man har lyckats 
banta vikten till 145 kilo, vilket är betyd-
ligt lägre än motorn som sitter i Renaults 
snart tio år gamla modell Zoe.

Räckvidden för bilen med 40 kWh  
batteri uppges till 30 mil (WLTP), 130 
hk och ett vridmoment på 250 Nm. 60 
kWh-versionen kan ladda 130 kW DC 
medan bilen med batterikapacitet på 40 
kWh maximalt klarar 85 kW likströms-
laddning. Båda klarar upp till 22 kW 
AC- laddning. Renault har lagt ner mycket 
arbete på att få laddningen att verkligen 
kunna använda den högsta laddeffekten 
så tidigt som möjligt i laddcykeln. Från 
15 till 35 procents laddning i batteriet ska 
den maximala laddningen kunna utnytt-
jas utan att batteriet påverkas negativt. 
Efter 35 procent går laddeffekten ner 
något för att slutligen gå ner ordentligt 
efter 80 procent.

Batteripaketet har en ny kemisk  
sammansättning som har 20 procent 
större energitäthet än den som finns i 
Renault Zoe, och det väger bara 394 kilo 
(60 kWh-paketet), vilket gör att bilens 
totala vikt ligger på 1 624 kilo (även det 
60 kWh-versionen). Batteripaketet i sig är 
väldigt speciellt, eftersom det bara är 11 
centimeter högt. Det är den tunnaste kon-
struktionen hittills. Det betyder också att 
Megane E-Tech Electric är 90 millimeter 
lägre än den vanliga Megane. 

Renault erbjuder i grunden tre utrust-
ningsnivåer där enklaste versionen, Equi-
libre, har 18-tumshjul och en bra grund-
utrustning som led-strålkastare, samtliga 
förarstödsystem, trådlös smartphone-
spegling för telefon, sms, musik och navi-
gation. Växlar man upp till Techno eller 
toppmodellen Iconic får man bland annat 
20-tumshjul, bättre strålkastare, mer 

Renault Megane E-Tech Electric kan 
beställas i svensk Renaulthandel till ett 
pris från 403 900kronor med leverans 

efter sommaren. Privatleasing från 3 290 
kronor/månad för Equilibre EV40, 130 hk.
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RENAULT  
MEGANE E-TECH 

 
Pris:  

Från: 403 900 kr 
(483 900 kr som provkörd 

60 kWh Techno).

Batterikapacitet:  
40 alternativt 60 kW.

Räckvidd:  
Maximalt 470 km (WLTP).

Ombordladdare: 22 kW. 

Snabbladdning:  
Max 130 kW.

Drivning:  
Framhjulsdrift.

Motor: 96 eller 160 kW.

0–100 km/h:  
7,4 s (160 kW).

Toppfart: 160 km/h.

Antal platser: 5.

Yttermått, L x B x H:       
4 200 x 1 768 (backspeg-
lar infällda) x 1 505 mm.

Vikt: 1 624 kg.

Bagageutrymme:  
1 332/440 liter. 

Dragvikt: 900 kg.

Garantier:  
Lackgaranti 3 år. 
Rostskydd 12 år. 

3 års nybilsgaranti. 
8 års garanti gäller för  

batteriet eller 160 000 km.påkostad inredning, komfortdetaljer och 
en större navigation/multimediaskärm 
samt bättre ljud i musikanläggningen.

Slutligen finns det en sjunde modell 
som kallas Evolution ER med den mindre 
motorn i kombination med det större 
batteriet. Den har 18-tumshjul, men i 
övrigt en utrustningsnivå jämförbar med 
Techno. Allt för maxad räckvidd i kombi-
nation med maxad komfort. Här uppges 
räckvidden till 47 mil (WLTP).

Förarmiljön är modern och lite mer 
flärdfull än konkurrenternas med bra 
och färgstark instrumentering i den 24 
tum breda instrumentclustern med en 

stående mittskärm. Extra mysfaktor med 
en interiörbelysning som ändrar färg 
efter tiden på dygnet. Stolarna och benut-
rymmet är bra. När det gäller komforten 
så ger den individuella hjulupphäng-
ningen med multilink bakaxel och den 
extra ljuddämpningen med skum under 
kupéutrymmet märkbart bättre komfort. 
Köregenskaperna är stabila och ska vara 
säkra även vintertid med bra prestanda 
om man väljer den starkare motorn.

De bestående intrycken efter att ha 
kört bilen, 60 kWh Techno, är att Renault 
har lyckats vidareutveckla elbilen på ett 
sätt som visar att man utnyttjat erfaren-
heterna av att ha varit en av pionjärerna 
med över 400 000 elbilar sålda. Megane 
E-Tech är helt enkelt en avsevärt bättre 
elbil utan att bjuda på några revolutioner. 
Bättre utrymme, längre räckvidd och 
markant bättre komfort samt ett mer 
avancerat tempereringssystem med bättre 
snabbladdning gör Megane E-Tech till en 
riktigt bra utmanare till övriga elbilar i 
segmentet.   

 
Förarmiljö. 

Låg ljudnivå. 
Energieffektivitet. 

Låg dragvikt.  
Högsta laddkapacitet  

130 kW. 
Fyrhjulsdrivning saknas.

–

+

Köregenskaperna är stabila och ska vara säkra även vintertid.

Fällbart baksäte. Stolarna och benutrymmet är bra.

”Megane E-Tech är 
helt enkelt en av-
sevärt bättre elbil 
utan att bjuda på 
några revolutioner.”



Det naturliga valet 
 

Med visionen att bjuda miljön och våra kunder på största möjliga glädje och 
nytta är vi sedan många år ledande på marknaden för eldrivna golfbilar och 
arbetsfordon.  
Som generalagent för det starka varumärket Club Car erbjuder vi: 
 

• Omfattande modellutbud av nya och begagnade bilar  
• Stora möjligheter till skräddarsydda lösningar  
• Goda finansieringsmöjligheter 
• Rikstäckande service och reservdelar 
• Nära, personliga kundrelationer 
 

Vi berättar mer än gärna om bilarnas kvalitet och långa livslängd. 
Välkommen att kontakta oss! 

  | 08-10 82 83  | info@epton.se | www.epton.se | 
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Text: 

Fredrik Sandberg

Foto: 

Fredrik Sandberg 

och Skoda

När Skoda lanserar  
sin coupéversion av 
populära Enyaq har  
man lagt till ytterligare 
en variant av bilen,  
en RS-version, med  
299 hästkrafter och  
sportiga detaljer. Vi 
provkör i Toscana för  
att utröna om det är 
modellen att sikta mot. 

Prov
SKODA 
ENYAQ COUPÉ 
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MED NYTT BAKPARTI 
OCH SPORTAMBITIONER

PROVKÖRNING II SKODA ENYAQ COUPÉ

S å var det dags för den sista 
av Volkswagen-gruppens tre 
MEB-suvar att visas upp som 

kupéversion. Det är Skoda Enyaq som har 
fått en ny bakdel, som ger ett lite smidiga-
re och sportigare utseende. Och dessutom 
minskat luftmotstånd vilket också ger 
aningen bättre räckvidd, en och en halv 
mil ungefär. 

Den går under namnet Skoda Enyaq 
Coupé iV. Sedan får man välja vilken 
ytterligare bokstavskombination man 
behöver. Med den kommer olika egen-
skaper. Den vassaste heter RS. Den mot-
svarar Volkswagen ID 5 GTX. Hästarna 
är 299 till antalet, bilen är fyrhjulsdriven 
med en synkronmotor bak och en asyn-
kron motor fram. 

Då får man också ett elektroniskt 
chassi, det så kallade DCC-chassit, som vi 
kör iväg på över det toscanska landskapet. 
Stolarna i bilen är RS-varianten som ser 

ut som maffiga racersäten. Färgen på bilen 
är ”mamba green”, en inte direkt diskret 
grön färg som är unik för just RS-model-
len. 

Den är klädd i sportigt utförande med 
RS-märket på framskärmen. Men det är 
inte så att man svimmar av prestandan. 
Den gör noll till hundra på 6,5 sekunder. 
DCC-chassit som med fjädringar och 
elektroniskt övervakade dämpare ska 
hålla bilen tajt och styrsäkert i kurvorna 
genom att övervaka fjädringen 200 gånger 
per sekund, förstår jag mig inte riktigt på. 

I stället för att hålla bilen i ett fast 
grepp när det går undan gungar det. 
Det är som om man försökt ge en mjuk 
sportupplevelse. Vad händer när man 
vrider kontrollen bort från sportläget till 
komfort? Nu borde man känna av en klas-
sisk mjuk Skoda-dämpning. Nope. Jag 
har svårt att känna skillnad i de två olika 
körlägena. 

Enyaq



Nu lanserar vi ännu fler eldrivna maskiner från Volvo 

Construction Equipment. Med de här maskinerna får du kraft 

att göra ännu bättre affärer – med hög prestanda, mindre 

buller, färre vibrationer och helt utan avgaser.  

Träffa oss på mässan eCarExpo den 29 april - 1 maj på 

Friends Arena i Stockholm. Vi finns i monter B:13. 

www.swecon.se/electric

Swecon Anläggningsmaskiner AB,  Auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment,  Växel: 010 - 556 08 50  www.swecon.se

Ge din verksamhet 
mer kraft

ELBILEN-ELECTRIC-FULLA4-eCarExpo-210x273-2204.indd   1ELBILEN-ELECTRIC-FULLA4-eCarExpo-210x273-2204.indd   1 2022-03-08   09:54:392022-03-08   09:54:39



50   

XXX II XXXX

”Med coupéversionen får 
man faktiskt ytterligare 
1–1,5 mils extra räckvidd”

Ett smäckrare bakparti, som 
ger lägre luftmotstånd. 

Ingen frunk under huven.  

Kristallgrillen 
är standard på 
RS-versionen.

Mindre bagage-
utrymme än i 
suv-versionen. 

asynkrona motorn fram är optimal för 
energiförbrukningen, men Volkswa-
gen-gruppen har ännu inte det som kallas 
kiselkarbid i växelriktaren. Den används 
i omvandlingen från likström till växel-
ström och har betydligt mindre värmeför-
luster än den vanliga omvandlaren. Tesla 
och Hyundai/Kia använder det i sina bilar, 
vilket är en hemlighet bakom deras ener-
gieffektiva drivlinor. 

– Den är dyr och vi vill hålla nere priset 
på våra bilar, men med större volym som 
vi förväntar oss kommer den att komma 
ner i pris. 

När Volkswagen-gruppen stoppar in 
tekniken i sina bilar vill han inte säga. 
Men det är ingen orimlig gissning att 
nästa plattform kommer att ha en effekti-
vare drivlina. 

Skoda är absolut inte värst på energi-
förbrukning, och coupé-modellen har 
som sagt lägre luftmotstånd och därmed 
mindre förbrukning än suv-modellen. 

Men är det räckvidd man är ute efter är 
det nog smartare att titta på någon av de 
varianter av coupémodellen som inte vill 
vara sportig. Den bakhjulsdrivna versio-
nen får faktiskt fyra mil längre räckvidd. 

Förutom att provköra bilen får vi även 

Det är samma gungiga upplevelse utef-
ter de kurviga och bulliga vägarna mellan 
byarna i det undersköna Italien. 

Här har Volkswagen lyckats bättre, 
ID4 GTX känns tajtare. 

Skoda Enyaq Coupé RS iV är dock 
behagligt tyst, med bra isolerad elmotor, 
även om ett visst vinande kan höras. 

Förbrukningen ligger efter 6,6 mil i 
backig körning och en snitthastighet på 
50 km/h på 2,24 kWh per mil. Tempera-
turen är behagliga 15 grader. 

Det är svårt att dra några slutsatser av 
detta, det har blivit många uppförsbackar 
och accelerationstester. Vi verkar också ha 
kört uppför, när vi vänder tillbaka dagen 
efter får vi en betydligt lägre förbruking. 

Med coupéversionen får man faktiskt 
ytterligare 1–1,5 mils extra räckvidd, 
vilket beror på ett lägre cd-värde som i 
coupéversionen ligger på 0,234. Det slut-
tande bakpartiet tar sig genom luften lite 
lättare än den boxiga suv-versionen. 

Att Skoda och Volkswagen-gruppen 
har en del att jobba med när det kommer 
till förbrukning står klart efter att jag 
pratat med en ingenjör med ansvar för 
motorutvecklingen på Skoda.  

Permanentmagnetmotorn och den 

PROVKÖRNING II SKODA ENYAQ COUPÉ



SKODA ENYAQ 
COUPÉ RS IV 

 
Pris från:  
664 500 kr. 

Batterikapacitet:  
77 kWh netto.

Räckvidd:  
497 km.  

Ombordladdare:  
11 kW. 

Snabbladdning:  
Max 135 kW.

Drivning:  
Fyrhjulsdrift.

Motor:  
 299 kW från två  

motorer.

0–100 km/h:  
6,5 sekunder.

Toppfart:  
180 km/h.

Antal platser: 5.

Yttermått,  L x B x H:       
4 653 x 1 879 (backspeglar 
infällda , 2 148 utfällda) x 

1 607 mm. 

Vikt: Ingen uppgift.

Bagageutrymme:  
570/1004 liter. 

Dragvikt:  
1 200 kg.

–

+
Rymlig. 

Fina material. 
Tyst.

 Märkligt ställt chassi. 
Svag prestanda för att vara 

en RS-modell. 

”Bra så. Och Skoda 
Enyaq coupé är en 
fin bil, med ännu 
snyggare linjer än 
lådsuven.”

en första glimt av nya ”operativsystemet”, 
den som kallas 3.0. 

Den viktigaste uppdateringen är 
kanske röststyrningen, som ska ha blivit 
bättre. 

Men det märker vi inte mycket av när 
vi testar. Laura – som är Skodas Siri – hör 
fel alldeles för ofta för att det ska kännas 
bra. Vill man veta avståndet till ett mål, 
svarar hon på något annat.

Dagen efter kör vi 80X-modellen, 
som inte har DCC-chassit. Nu känns 
det mer bekvämt, märkligt nog. För det 
är stötigare, men samtidigt får man en 
känsla för vägen och slipper den gungiga 
upplevelsen. 

Fördelen med RS-modellen handlar 
kanske inte så mycket om prestanda, utan 
mer om att den versionen är mer ljudiso-
lerad. 

Prestandaskillnaden är inte stor. En 
halv sekund snabbare är RS och även om 
det märks, gör det ingen större skillnad. 

Visst hade Skoda kunnat pressa ut 
lite mer ur sina motorerer, eller stoppat 
in någonting vassare om de ska ha en 
RS-version med bulliga sportstolar som 
signalerar racing. 

Det blir lite för klent för att jag ska 
falla i farstun. 

Skoda planerar ytterligare tre elbilar 
fram till 2030, som alla kommer att vara 
mindre än Enyaq. 

– Vi har en top-down approach på 
detta, där den dyraste och största bilen är 
först ut, sedan kommer billigare model-
ler, säger Jaromir Mendi, marknadschef 
på Skoda. 

Bra så. Och Skoda Enyaq coupé är 
en fin bil, med ännu snyggare linjer än 
lådsuven. Det är ju framför allt en famil-
jebil som man vill försvinna bort med på 
de italienska vägarna. 

En skönhet på italienska vägar. 
Bilen alltså. 

Det mesta känns igen från Enyaq. Men stolarna är nya 
för RS-modellen. 

Fortfarande bra baksäte med tillräcklig 
takhöjd. 
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Ett fiasko och tre 
dugliga långkörare

Hur bra är de kinesiska bilarna jämfört med varandra? 
Okej, Volvo och Polestar är kinesiskt ägda men de har sin 
grund i lång bilbyggartradition, medan MG och Aiways 
är nya på marknaden. De ligger också en prislapp under 
premiumbilarna från Volvo. Vi tog dem på en 200-milatur. 



Text: 

Fredrik Sandberg, 

Lotta Hedin, Peter 

Gunnars och Ida 

Karlsson.

Foto: 

Petere Gunnars.
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galant första steget. Vi 
anlände med 30 procent 
i batteriet på Volvon 
och 10 procent i MG:n. 
Det ger en motorvägs-
räckvidd i sex grader 
på 33 mil för Volvon. 

MG:n var inte fulladdad 
och hade kört en bit innan, 
räckvidden blev även för den 

33 mil. 
Aiwaysen hade inte heller fulla 

batterier, hade den haft det hade den 
klättrat några mil över 20. Vilket inte är 

en lysande siffra med tanke på att batte-
riet ligger på 60 kWh. 

I det här testet ville vi ställa de 
kinesiska uppstickarna, Aiways U5 
och MG ZS EV – i en uppdaterad 

variant – mot Volvo C40 Recharge 
och även Polestar 2 i framhjulsdriven 
version för att försöka utröna hur långt 
bort kineserna är när det kommer till 
elbilar och bilar i sig. Genast inser man 

D et dröjde inte länge innan tele-
fonsamtalet kom. 

– Jag kommer inte hela 
vägen, jag måste stanna och ladda. 

Vi hade våra aningar. Det var 
långkörarexperten Ida Karlsson, 
som av de fyra bilarna vi körde 100 
mil norrut, glad i hågen, valde 
Aiways U5 som ringde. Hon 
låg bakom oss, Volvo C40 
och MG ZS EV och skulle 
alltså inte klara körningen 
från Stockholm till Tönnebro 
– en sträcka på cirka 22 mil. 

Hon stannade efter 17 
mil. 

Vår provkörning av den 
kinesiska uppstickaren 
hade tidigare visat en hög 
förbrukning även i lägre 
hastigheter. Att styra ut på 
motorvägen gav ingen lätt-
nad. Den drar ström. 

Volvon och MG:n klarade 

Aiways U5.

MG ZS EV efter en lång tur upp 
för Norrlandskusten.

ju att det faktiskt är fyra kinesiska bilar 
som kör mot varandra, även om Volvo 
anses vara svenskt, men Polestar 2 byggs 
de facto i Kina. Men Volvo är ett anrikt 
bilföretag med många års bilbyggande 
bakom sig, DNA som gått vidare till 
Polestar. 

Framhjulsdrivna Polestar 2 i long-
range-version var redan uppe i Norrland 
och vi planerade att möta den i Luleå för 
att delta i årets elbilsrally med sammanlagt  
27 bilar för att mäta förbrukning och ta ut 
estimerad räckvidd i kyligt väder. 

Det visade sig ganska på en gång att 
Aiways inte är någon direkt utmanare, den 
stupade först. 

MG ZS EV tuggade däremot på och var 
i paritet med Volvon i alla fall i fråga om 
räckvidd. Det blev kort stopp i Sundsvall, 
långstopp på hotell i Övik, sedan Skellefteå 
och slutligen Piteå. 

MG:n klarade 25-milakörningen mel-
lan Övik och Skellefteå, Aiways var tvung-
en att nödlanda. Den hade bara 90 procent 

TEST II FYRA LÅNGKÖRARE
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Polestar 2. 

Volvo C40 Recharge.

av batteriet på morgonen, enda bilen med 
enfasladdning. Den hade ändå inte klarat 
de 25 milen på ett betryggande sätt. 

Även Volvo och Polestar klarade 
25-milakörningen genom vinterlandskapet 
med marginal. Polestar 2 saknade dessut-
om värmepump, som inte är standard på 
basmodellen. Ändå presterade den bra på 
långturen. Här är en summering av våra 
intryck efter att ha tagit oss 100 mil upp 
och 100 mil ner från Stockholm. 

 
Aiways U5
Aiways U5 är fint förpackad, den ger 
ett bra första intryck både exteriört och 
interiört. Den är också rymlig och luftig, 
med mycket fina baksäten. Men var är 
navigationen? Vi saknar ruttplanerare, 
laddkarta och räckviddsberäkning. Den 
enkla ”guessometern” på instrumentpa-
nelen var inte tillförlitlig. Räckvidden 
sjönk på större vägar, man får stanna ofta 
för att känna sig trygg att ta sig fram. Den 
drog cirka 2,5 kWh per mil på motorväg. 
Det är 24 mils räckvidd. Med marginaler 
och att man inte vill ladda till 100 procent 

på stoppen blir det klent. Bilen känns allt 
annat än aerodynamisk – man riktigt 
känner hur motvinden får grepp kring 
dörrarna. Vind och vägljud är högt. 

Bilen var smidig i stadsmiljö för att vara 
en suv, men vinglig och instabil på lands-
väg/motorväg. Filhållningsassistenten var 
usel och kändes nästan farlig, det ryckte 
och slet i ratten. Bilen var inte heller kom-
patibel med Android, vilket ställde till det. 

Uselt helljus och ingen automatisk 
avbländning. 

Aiways marknadsför sig med ord som 
”toppmodern” och ”avancerad” teknik men 
skickar en direkt tillbaka till en ledsam 
tid då långkörningar med elbil innebar att 
man hade samma dygnsrytm som en last-
bilschaufför, men utan lagstadgade pauser. 
Nej tack, säger vi unisont. 

MG ZS EV
MG ZS EV hade laddstrul i Skellefteå, 

som löstes. I övrigt var bilen rejäl och 
kändes både trygg och stabil på vägen. Vi 
körde med 25-milakliv på motorvägen i 
kallt väder, och laddningen gick smidigt 
alla andra gånger utom i Skellefteå. Batte-
ripacket på drygt 70 kWh hjälper en att ta 
sig fram genom landet. 

Strålkastarna var bra. Körningen var 
pigg trots en ganska klen motor. Bilen har 
ingen wow-faktor. Men den är funktionell 
och duglig. 

Volvo C40 Recharge
Volvo C40 Recharge som vi testar i fyr-
hjulsdrivet utförande imponerade på 
samtliga förare, med sin snabba respons, 
fina infotainmentsystem som är snabbt 
och intuitivt. Google-assistenten är 
rekordbra. Bra strålkastare och komfort 
på långkörningen. Google fixade omled-
ning när det var kö på 40 minuter i Tön-
nebro. 

” Bilen har ingen wow-faktor. Men  
den är funktionell och duglig.”
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Några detaljer som inte var optimala: 
A- och B-stolpen samt de låga fönstren gav 
dålig sikt, framför allt i döda vinkeln och 
bakåt. Även dålig sikt i backspegeln – den 
är orimligt smal.

Ida: Modellen passar mig som är kort, 
men längre personer kan nog få svårt att 
sitta bra, framför allt i baksätet. 

Modellen känns lite tung och klumpig 
för att vara en renodlad coupé, och lite för 
trång för att vara en suv. Ligger dock bra på 
vägen och är bekväm nog för långkörning.

Och så var det det där med året-runt-
däcken som satt på vår testbil. De hade 
överraskande bra grepp på slaskiga och 
snöiga vägar, men rekommenderas inte för 
is. Fyrhjulsdriften är nog ett måste om man 
ska ha de däcken. Annars är dubbar att 
rekommendera. 

Volvo C40 Recharge är lättkörd och 
pålitlig utan räckviddsångest, annat än när 
minusgraderna sjönk ordentligt, under 
–10. Då blev räckvidden sämre. 

 
Polestar 2 FWD LR
Polestar 2 Long Range är en trevlig, rejäl 
och vuxen bil. Hög nivå av komfort – skön 
att köra långt med. Reell räckvidd cirka 35 
mil med mycket motorvägskörning. För-
brukningen låg på 2,1– 2,2 kWh milen på 
motorväg (med snittfart på 94 km/h). Och 

då körde vi en bil utan värmepump – det 
är inte standard på Polestar 2-bilarna utan 
får väljas till i paket. En värmepump hade 
gett bättre räckvidd. Förarstödet som 
kommer i ett utrustningspaket fungerade 
mycket bra. På samma sätt som i Volvon 
fungerar Googles inbyggda navigations-
system också mycket bra. Bra att man 
själv väljer laddstopp längs vägen utifrån 
de förslag  på laddare man får upp. Ibland 
visas dock inte rätt effekt på laddarna som 
föreslås – så vi fick ändå kolla i annan app 
för att vara säker på vilken laddare som är 
snabbast och bäst att välja. Men pluspo-
äng för att man kan se vilka betalmetoder 
som är möjliga på de olika laddarna när 

Så var resan slut. Nu var det bara att vända om och styra mot Stockholm. 

”Volvo C40 Rechar-
ge är lättkörd och 
på litlig utan räck-
viddsångest, annat 
än när minusgrader-
na sjönk ordentligt, 
under -10. Då blev 
räckvidden sämre.”

TEST II FYRA LÅNGKÖRARE

man väljer laddstopp i navigationssyste-
met.

Volvo C40 och Polestar 2 har många 
likheter, vilket var förväntat. Att köra elbil 
ska vara enkelt, och Polestar bjuder på lite 
extra mycket körglädje, kanske lite mer än 
Volvo C40, trots framhjulsdriften. Det är 
enkelt att ladda och räckvidden är bra. 

SUMMA SUMMARUM
Efter den här körningen behöver vi inte 
ställa samman några betyg för att dra  
slutsatsen att Aiways U5 inte är mogen för 
den svenska vintern. Det är för många  
saker som inte är på plats, men framför 
allt är den strömslukande och blir därmed 
hopplös om man ska på längre turer. MG 
ZS EV visar sig däremot vara duglig och 
betydligt bättre på att ta sig genom landet. 
Den är dessutom markant billigare än 
Aiways U5. 

Mellan Polestar 2 och Volvo C40 Rechar-
ge är det inte helt enkelt att avgöra, dels 
för att Polestar 2 som vi körde var fram-
hjulsdriven vilket ger lägre förbrukning 
men också en inte lika rapp upplevelse. Vi 
noterar dock att Polestar 2 presterar bra 
även utan luftvärmepump och att Volvo C40 
klarar långkörnignen bättre än förväntat. 
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BETYG 
Köregenskaper: 
Framhjulsdrift med mjuk elmotor 
på 150 kW är behagligt utan 
överraskningar. Styrningen är 
anonym. Körmässigt en bil för 
den som bara vill ta sig från 
punkt A till punkt B. 

 
Komfort: 
Man sitter bra, fin sikt men det 
är lite stötigt mellan varven. Bilen 
fungerar dock bra på långturen. 

 
Säkerhet:  
Tre stjärnor prickade man in i 
Euro NCAP. Aiways säger själva 
att man åtgärdat de problem som 
då fanns, exempelvis med en 
krockkudde som inte löstes ut. 
En ny krockning kommer dock 
inte att ske med U5, däremot 
nästa modell U6. Flera säker-
hetsfunktioner följer dock med 
som standard.     

 
Miljö: 
Strömslukande bil med batterier 
från kinesiska CATL, oklart hur 
batterierna tillverkas, med vilken 
form av energi. Men nollutsläpp 
är nollutsläpp.   

 
Autonomi: 
Den här lane-assisten är en av 
de sämre vi har upplevt. Det 
rycker och sliter och är direkt 
obehagligt stundtals. Den är dock 
enkel att slå av så det är ju bra. 

 
Utrustning: 
Det viktigaste finns ännu inte 
på plats för de som använder 
Android. Eftersom det inte finns 
någon gps i bilen är man hän-
visad till telefonen. Det går inte 
heller att koppla in sina musi-
kappar för de som har Android. 
Apple Car Play fungerar däremot, 
men endast med sladd. Att prata 

i telefonen med hands-free via 
Apple Car Play är förenat med 
eko hos den som ringer. Det 
här borde ha funnits på plats 
från start, en betydligt viktigare 
funktion än taklucka och andra 
utrustningar som följer med. Det 
är också märkligt att man inte 
får med stolsvärme i den lägre 
utrustningsnivån.    

 
Utrymmen: 
Den här grenen är Aiways U5:s 
bäst presterande. Baksätet är 
mycket trevligt, stort och skönt. 
Lastutrymmet är också helt okej, 
med fällda säten får man in 
1,5 kubikmeter vilket är mer än 
godkänt. 

 
Ekonomi:  
Aiways U5 är inte värt priset. 
Det är för många saker som 
inte är på plats och som känns 
halvfärdigt för att man ska slanta 
upp 470 000 kronor för den 
högst utrustade modellen. Inte 
heller räckvidden imponerar för 
det här priset. 

 
Räckvidd:  
Det är lite tråkigt att man inte tar 
vara på de 60 kWh som ryms i 
batteriet. Det är inte helt enkelt 
att köra 20 motorvägsmil på 
vintern – till och med i milt väder 
– med lite marginal kvar vid 

laddstolpen. Det finns suvar med 
större luftmotstånd som kommer 
längre. Aiways behöver arbeta på 
energiförbrukningen i sina bilar.  

 
 
Laddning:  
Enfasladdningen ställer till 
problem för den som är ute på 
långtur, vi fick inte fullt på en 
natt. Trefasladdning borde vara 
standard på bilar som säljs i 
Sverige. Snabbladdningen är inte 
heller blixtrande snabb.   

 
Utseende:  
Inte den vackraste bilen på 
vägarna, men den är inte heller 
direkt ful. Bra proportioner och 
snygg interiör räddar anrätt-
ningen.   

Testfakta
AIWAYS  
U5

SUMMA SUMMARUM
Det blir ett lågt betyg, men 
det är mycket som inte känns 
färdigt med den här bilen. De 
tre stjärnorna i Euro NCAP och 
att kopplingen till telefonen är 
usel plus den svaga räckvid-
den är saker som drar ner 
betyget. 

TOTALT: 

34/50 

POÄNG

En helt okej förarmiljö . 

SNABBFAKTA 
AIWAYS U5 

Pris från: 429 990 kr.

Batterikapacitet  
brutto/netto:  

63/60.

Deklarerad räckvidd: 
410 km.

Snabbladdning:  
92 kW.

Ombordladdning:  
6,6 kW enfas.

Drivning: 
Framhjulsdrift.

Max motoreffekt,  
vridmoment:  

150 kW/310 Nm.

Acceleration 0–100 
km/h: 7,5 sek.

Topphastighet:  
150 km/h.

Antal platser: 5.

Bagagevolym:  
432 liter.

Garantier:  
5 år på bilen, 8 år på 
batteri och motor max 

15 000 mil.

TEST II AIWAYS U5
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Batteri % (SoC) SMART? Facket för mobilen ligger under kontrolldisplay, 
som blir svår att komma åt. 

Det här var ingen succé. Lika bra att hålla sig till 50 kW-laddare. 

FÖRBRUKNING OCH RÄCKVIDD: Temperaturen låg på några grader plus. 
WLTP-räckvidd: 410 km. Räckvidd på provkörningen, motorvägskörning: 
Klarar knappt 20 mil i motorvägskörning på vintern. Snittförbrukning: 2,4–2,6 
kWh/mil. Snittförbrukning på rallyt, (se sid 67): 2,35 kWh per mil. 

FRUNK. Utrymmen under 
huven för laddkablar.  

DISPLAY. Basal informa-
tion av enkelt snitt.  

LADDNING. 
Laddluckan sitter 
fram, vilket är 
bekvämt.  

Aiways starka sida, 
det härliga baksätet. 

Massor av plats. 

Stort lastutrymme. 

LADDKURVA AIWAYS U5 15 till 80 procent tog 53 minuter

Bredd: 1 865 mm utan backspeglar. 
Ingen data med utfällda.

Hjulbas: 2 800 mm.
Totallängd: 4 680 mm.

Höjd:  
1 700 mm.
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BETYG 
Köregenskaper: 
Man bjuds inte på några direkt 
överraskningar. Bilen lägger sig 
väl på vägen och kraften räcker 
bra för omkörningar på motor-
vägen.  

 
Komfort: 
Det är inte helt lätt att hitta en 
optimal sittposition eftersom 
ratten inte går att ställa i djup, 
endast på höjden. Men vår 
200-milatripp bjöd på god sitt-
komfort, överraskande bra. 

 
Säkerhet:  
Fem stjärnor i krocktestet Euro 
NCAP. Svaghet fanns i förarstöd, 
vilket vi märkte.    

 
Miljö: 
Osäkert var batterierna kommer 
ifrån i denna Kinatillverkade bil. 
Men förbrukningen är inte helt 
tokig. Lägre än för Aiways U5.   

 
Autonomi: 
Det här är inte direkt MG:s 
paradgren, den sliter och drar 
i ratten och vi håller helst 
lane-assisten avstängd. Den 
adaptiva farthållaren fungerar 
dock bra, men den automatiska 
avbländningsfunktionen får vi 
kämpa med, fungerar när den är 
på, men hur slår man på den? Att 
hitta rätt läge på vredet är inte 
intuitivt.   

 
Utrustning: 
Välutrustat från start. Det går att 
överleva med den lägre specade 
modellen för strax under 400 000 
kronor. För den som vill ha extra 
utrustning som 360-graders-
kamera får man slanta upp 
ytterligare 30 000 kronor. För 

en elbil med dryga 70 kWh stort 
batteri är det rekordbilligt, det 
är egentligen synd att man gjort 
en suv med den tekniken, tänk 
vilken räckvidd med en lägre bil, 
och effektivare drivlina.   

 
Utrymmen: 
Det är trängre i baksätet än vad vi 
hittar i Aiways U5. Lastutrymmena 
är dock över 400 liter bak och det 
är dugligt för bilens storlek.    

 
Ekonomi:  
Det här är MG:s paradgren, 
det låga priset är onekligen en 
anledning till att köpa denna 
bil. Okej, det är inte billigt med 
en bil för kring 400 000 kronor, 
men privatleasingerbjudandena 
är så pass bra att det inte går 
att hitta jämförbar bil. Privatlea-
singen startar på 2 850 kronor i 
månaden.  

 
Räckvidd:  
Trots dryga 70 kWh stort batteri, 
– strax under 70 är tillgängligt 
– får vi inte en sådär lysande 
räckvidd, men det är helt klart 
dugligt. Vi når i alla fall 30 mil i 
några plusgrader. Den är i paritet 
med den dyrare Volvo C40. På 
sommaren lär den prestera ännu 
bättre.   

 

 
Laddning:  
Man kan manuellt förvärma 
batteriet, vilket är bra. Men vi 
märker dessvärre ingen större 
skillnad vid laddstolpen. Men 
laddkurvan som lägger sig 
ganska högt, kring 80 kW, 
håller sig jämn och fin vilket ger 
hyfsade snabbladdningstider 
när det är kallt. Vi hade laddstrul 
på en supersnabbladdare, men 
det löste sig. Annars fungerade 
prickfritt. 11 kW normalladdning 
är mycket bra. 

 
Utseende:  
MG ZS EV är ingen direkt 
skönhet, men är inte heller ful. 
Den smälter in bra bland många 
andra suvar.   

Testfakta
MG  
ZS EV

SUMMA SUMMARUM
En elbil med ett 70 kWh stort 
batteri som har det mesta på 
plats för 400 000 kronor är 
faktiskt svårslaget. MG ZS EV 
i nytt utförande är ett rimligt 
alternativ för den som inte vill 
kliva över 500 000 kronor i sitt 
elbilsinköp. 

TOTALT: 

39/50 

POÄNG

Lastutrymmen 
på 448 liter. 

SNABBFAKTA 
MG ZS EV 

Pris från: 399 990 kr

Batterikapacitet:  
72,6/ 68,3 kWh brutto/

netto

Deklarerad räckvidd: 
440 km

Snabbladdning:  
90 kW

Ombordladdning:  
11 kW trefas.

Drivning: Framhjulsdrift.

Max motoreffekt,  
Vridmoment:  

115 kW/280 Nm

Acceleration 0–100 
km/h: 8,6 sek.

Topphastighet:  
175 km/h

Antal platser: 5

Yttermått, LxBxH:  
4 323x1 809x1 649 mm

Bagagevolym:  
448/1166 liter

Batterigaranti:  
7 år/15 000 mil

TEST II MG ZS EV
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Batteri % (SoC) DISPLAY. I starkt motljus gick det inte att se hur snabbt 
man körde, den lilla hastighetsmätaren syntes inte. 

Höll sig kring 70 kW länge, men nådde inte upp mer än fläckvis till 90 kW. 

FÖRBRUKNING OCH RÄCKVIDD: Temperaturen låg på några grader plus. 
WLTP-räckvidd: 440 km. Räckvidd på provkörningen, motorvägskörning: 
Klarar med nöd och näppe 30 mil i motorvägskörning på vintern. Snittförbruk-
ning: 2,2–2,3 kWh/mil. Snittförbrukning på rallyt, (se sid 67): 1,96 kWh per mil. 

INFOTAINMENT. Liten men lättöverskådlig display.   

LADDNING. 
Laddluckan 
sitter fram med 
en plastlucka. Bra 
placering, verkar 
inte frysa fast. 

Bra takhöjd, men inte 
lika rymlig som Aiways 

U5. 

Bra säten, men 
ratten går inte att 
ställa annat än i 

höjdled.

LADDKURVA MG ZS EV 10 till 80 procent tog 40 minuter

Bredd: 1 809 mm, 2001 mm  
med backspeglar utfällda.

Hjulbas: 2 581 mm.
Totallängd: 4 323 mm.

Höjd:  
1 649 mm.
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BETYG 
Köregenskaper: 
Den fyrhjulsdrivna Polestar 2 
är ju en spänstig och sportig 
skapelse. Med endast framhjuls-
drift blir det en annan bil, som 
är tamare i gasresponsen. Men 
styrningen och känslan är kvar. 
Det är en kul bil att köra.    

 
Komfort: 
Sittkomforten fram är bra, men 
det som en del skulle kalla 
ombonat är aningen trångt för 
andra. Baksätet är också trängre 
än i många andra elbilar, med 
kardantunnel som tar upp plats. 
Vi sitter dock bra på långkörning-
en i framsätena. Google-assisten 
är fenomenal med sin röstigen-
känning och kartanvisning. 

 
Säkerhet:  
Riktigt höga siffror i Euro NCAP. 
Volvos DNA finns naturligtvis 
även i Polestars bilar.     

 
Miljö: 
Förbrukningen blir lägre med 
framhjulsdrift, nu blir räckvdidden 
mer i paritet med vad man kan 
vänta sig av en bil med 78 kWh 
stort batteripack.  

 
Autonomi: 
Välfungerande lane-assist 
som håller bilen stadigt mellan 
linjerna. Med adaptiv farthållare 
blir det bekvämt på långturen. 
Detta är dock ett tillval på 30 000 
kronor.  

 
Utrustning: 
Polestar ser ut att ha ett lågt pris, 
men basmodellen erbjuder inte 
luftvärmepump, den får man med 
i ett utrustningspaket på 45 000 
kronor. Vill man ha lane-assist 
och parkeringsfunktioner blir det 

ytterligare 30 000 kronor. Men 
Google-assistenten är guld värd 
och räckviddsbedömningen är 
korrekt. Vi får hjälp på hemresan 
med omdirigering, vilket sparar 
tid.    

 
Utrymmen: 
Två vuxna och två barn och 
skidsemesterpackning gick in bra. 
Broccoli, toapapper och folköl fick 
rum i frunken.  

 
Ekonomi:  
Polestar 2 är prisvärd med 
framhjulsdrift. I alla fall i basut-
förandet, med privatleasing på 
strax under 5 000 kronor. Men 
då blir man utan luftvärmepump. 
Den ligger i ett paket för 45 000 
kronor, vilket även körassistansen 
gör men då för 30 000 kronor. 
Med luftvärmepump lär räckvid-
den bli än bättre, kan vara värt 
att satsa på.  

 
Räckvidd:  
Vi klarade 35 mil motorvägskör-
ning i nollgradig temperatur. Det 
är godkänt och renderar en fyra i 
betyg. Vill man ha räckvidd väljer 
man den framhjulsdrivna, vill 
man ha sportighet slår man till på 
den fyrhjulsdrivna. Men räckvid-
den på vintern kan bli bättre om 
man lägger till värmepumpen.  

 

Laddning:  
En förbättrad laddkurva jämte 
de första versionerna vi testade. 
Trefasladdning på 11 kW är bra. 
Polestar 2 kan inte mäta sig 
med Tesla Model 3 på den här 
fronten, men väl mot de andra tre 
bilarna vi körde i det här testet. 
Priset är också lägre.      

 
Utseende:  
Här skiljer vi oss åt. Några av oss 
tycker den är riktigt snygg, med-
an andra anser att den endast är 
snygg ur vissa vinklar. Den har 
dock karaktär och syns i trafiken.     

Testfakta
POLESTAR 2  
LR SM

SUMMA SUMMARUM
Framhjulsdrift gjorde gott för 
Polestar. Med bättre räckvidd 
och ett humanare pris blir det 
här en mycket bra bil. Vi gillar 
förbättrad laddning och den 
lägre förbrukningen. Polestar 
2 med privatleasing för strax 
under 5 000 kr är vettigt.  

TOTALT: 

44/50 

POÄNG

Förvånansvärt bra utrymmen, 
det ser mindre ut än vad det är. 

Genomlastningslucka för  
skidor är trevligt. 

TEST II POLESTAR 2
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SNABBFAKTA 
POLESTAR 2 

Pris från: 539 000 kr.

Batterikapacitet:  
78 kWh.

Deklarerad räckvidd: 
510-542 km (WLTP).

Snabbladdning:  
150 kW.

Ombordladdning:  
11 kW.

Drivning:  
Framhjulsdriven.

Max motoreffekt,  
Vridmoment:  

170 kW, 330 Nm.

Acceleration 0–100 
km/h: 7,4 sek.

Topphastighet:  
160 km/h.

Antal platser: 5.

Yttermått, LxBxH:  
4606 x 1985 x 1479 mm.

Bagagevolym:  
405 liter (frunk 35 liter).

Batterigaranti:  
8år /16 000 mil.
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FRUNK. Lastutrymmet under huven räddade oss på 
långturen.  

Laddkurva vid sex plusgrader. Från tio till 80 procent tog 37 minuter. 

FÖRBRUKNING OCH RÄCKVIDD: Temperaturen låg på några grader plus. 
WLTP-räckvidd: 510–542 km. Räckvidd på provkörningen, motorvägskör-
ning: Vi kör 35 mil i motorvägskörning, utan luftvärmepump. Snittförbrukning: 
2,1–2,2 kWh/mil. Snittförbrukning på rallyt, (se sid 67): 1,9 kWh per mil.  

DISPLAY. Tydlig och snygg grafik.  

LADDNING. 
Lucka på  
förarsidan bak. 

Inte spatiöst, men dug-
ligt även för vuxna.  

Stora mittkonsol-
len är fortfarande 

stor och ger 
mindskat benut-

rymme. 

LADDKURVA POLESTAR 2 6 till 80 procent tog 45 minuter
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Bredd: 1985 mm  
med backspeglar utfällda.

Hjulbas: 2735 mm.
Totallängd: 4606 mm.

Höjd:  
1 479 mm.



BETYG 
Köregenskaper: 
Fyrhjulsdriften gör Volvo C40 
gott. Det är raska tag när 
man ska upp på motorvägen, 
omkörningarna går som en dans. 
Bilen är styrsäker och ljuvlig att 
hantera med sin kvicka respons.    

 
Komfort: 
Skönt dämpad, väl avvägd, 
härliga stolar, lättåtkomligt 
infotainmentsystem. Det mesta 
är på topp på långturen även om 
röststyrningen la av efter halva 
resan, vilket också gjorde att vi 
inte kunde använda hands-free. 
Bilen är lite för liten för att vara 
en suv och aningen klumpig för 
att vara en coupé. 

 
Säkerhet:  
Volvo brukar inte slarva med 
säkerheten, och inte här heller. 
Byggd på samma arkitektur som 
Volvo XC40 Recharge delar den 
de fem stjärnorna i Euro NCAP. 
Bra förarstöd.     

 
Miljö: 
Batterier från antingen LG Chem 
eller CATL. Miljöprofilen för 
batterierna är oklar. Men Volvo 
är transparenta med utsläpp vid 
tillverkningen. 27 ton CO2 är av-
trycket om man laddar den med 
grön el. Det är halva utsläppet 
jämfört med en bensindriven 
XC40.    

 
Autonomi: 
Klassledande väghållningsas-
sistent. Ger skön åkning på 
långturen.   

 
Utrustning: 
Volvo skickar med det mest 
centrala för våra breddgrader 
i de lägre utrustningsnivåerna, 
nämligen luftvärmepump för 

ökad räckvidd under vintern. 
Mycket bra. Därmed kan man 
också leasa en C40 Recharge 
framhjulsdriven med 1500 mil 
per år för 5 000 kronor per må-
nad. Den fyrhjulsdrivna versionen 
vi kör kostar dock 7 000 kronor i 
månaden.     

 
Utrymmen: 
Dugliga lastutrymmen med en 
mindre frunk under huven. Med 
den lägre takhöjden jämfört med 
Volvo XC40 ger det ett trängre 
intryck, men en 180 cm lång 
person går in utan problem i 
baksätet.    

 
Ekonomi:  
Som nämnt tidigare behöver 
man inte tömma plånboken för 
att kunna köra en premiumelbil 
från Volvo. Det är framför allt 
privatleasingerbjudandet som 
är lockande, även om det finns 
billigare elbilar. Samtidigt är 
C40 i grundversion endast cirka 
60 000 kronor dyrare än Aiways 
U5 i den högst specade versioen, 
men betydligt mer prisvärd.  

 
Räckvidd:  
Vintern är hård mot fyrhjulsdrivna 
C40. På långkörningen hem blir 
det 20-milasprång, då var det 
kallare, men när temperaturen 
ligger på några plusgrader klarar 

den 30-milagränsen precis. Den 
är energisnålare än XC40, tack 
vare den lägre profilen.       

 
 
Laddning:  
Laddar snabbare än MG ZS EV, 
framför allt i början av laddkur-
van, sedan sjunker den medan 
MG:s ligger kvar på en högre 
nivå.    

 
Utseende:  
Det kapade taket gör bilen gott, 
den är snygg ur de flesta vinklar. 
Den ser stadig ut och inte alltför 
suv-klumpig. Härlig interiör, med 
snygga detaljer.    

Testfakta
VOLVO  C40 
RECHARGE

SUMMA SUMMARUM
Volvo har med C40 en vettiga-
re elbil än XC40, främst genom 
minskat luftmotstånd som ger 
en bättre räckvidd, laddningen 
har också blivit bättre. Med 
låga privatleasingpriser är 
det här en bil att titta in på. 
Framför allt om du inte rör dig 
i Norrland alltför mycket. Kylan 
är inte Volvos bästa vän. 

TOTALT: 

44/50 

POÄNG

Lastutrymme på 
419 liter.

TEST II VOLVO C40 RECHARGE
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SNABBFAKTA 
VOLVO C40 
RECHARGE 

Pris från: 556 000 kr

Batterikapacitet:  
78 kWh

Deklarerad räckvidd: 
444 km

Snabbladdning:  
150 kW

Ombordladdning:  
11 kW

Drivning: Fyrhjulsdrift

Max motoreffekt,  
Vridmoment:  

300 kW, 660 Nm

Acceleration 0–100 
km/h: 4,7 sek.

Topphastighet:  
180 km/h

Antal platser: 5

Yttermått, LxBxH:  
4440x2034x1594 mm

Bagagevolym:  
489 liter

Batterigaranti:  
8 år/ 16 000 mil
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LAST. Litet lastutrymme under golvet. 

Inte lika vass som Polestar, men här var det fyra grader kallare. 

FÖRBRUKNING OCH RÄCKVIDD: Temperaturen låg på några grader plus. 
WLTP-räckvidd: 436 km. Räckvidd på provkörningen, motorvägskörning: 
Det blir ganksa precis 30 mils räckvidd. Snittförbrukning: 2,5–2,6 kWh/mil. 
Snittförbrukning på rallyt, (se sid 67): 2,18 kWh per mil.   

FRUNK. Plats under huven för mindre packning, och 
framför allt laddkablar.  

LADDNING. 
Laddlucka  
förarsidan bak.  

Trots lägre tak ryms 
180 centimeter långa 

personer bra. Hyfsade 
benutrymmen.

Ombonat var 
ordet. Trevlig 

förarmiljö.

LADDKURVA Volvo C40 Recharge 10 till 80 procent tog 40 minuter
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Bredd: 2 034 mm  
med backspeglar utfällda.

Hjulbas: 2 702 mm.
Totallängd: 4 440 mm.

Höjd:  
1 596 mm.



Inom ramen för det regionalfondsfinansierade projektet 
”Lika bra med CELLER-i” genomfördes den 3 mars 
2022 det senaste av totalt 6 rallyn och under det stolta 
namnet e-Grand Prix Nordic 2022. Totalt deltog 27 rena 
elbilar och 23 olika modeller. 

Sträckningen för det 175 km långa rallyt, mellan Luleå Energi och Ebbenjarka, gick via 
Boden, Älvsbyn och Piteå. En grupp studenter vid Luleå tekniska universitet samlade 
in mätdata från alla bilar och hade även ordnat med GPS-följning så man kunde följa 
bilarnas position på en karta i realtid. Älvsbyns motorsällskap var ansvariga för rallyt 
och förarnas uppdrag var att köra helt lagligt för att på så sätt landa på en, i förväg 
utprovad, idealtid för sträckningen. Förutom pris i kategorin ”närmast idealtid” utsågs 
segrare i klassen lägst energiförbrukning. Bäst var Hyundai Kona. Elbilen bidrog med 
de fyra bilarna vi testade på väg upp. Till höger kan ni se snittförbrukning och den  
beräknade räckvidden. Temperaturen under körningen var några plusgrader och  
största delen av sträckan kördes på 90-vägar – endast fem mil gick på motorväg.

Så presterade de  
olika elbilarna i kyla

RÄCKVIDDSTEST II E-GRAND PRIX NORDIC 2022
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LÄGSTA FÖRBRUKNING: 
Hyundai Kona (16,53)

HÖGSTA FÖRBRUKNING: 
Ford Mustang (24,50)

SNITTFÖRBRUKNING för bilarna som deltog
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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

Här utbildas fordonstekniker om elbilar
El- och hybridteknik innebär nya  
utmaningar för landets fordons- 
mekaniker. Elbil Sverige har tittat  
närmare på några av de fortbildnings-
satsningar som nu pågår.

Ett av utbildningsföretagen är Pro-
meister Solution som Göran Fredriks-
son och Ingegerd Sikström besökte vid 
ett kurstillfälle i Trollhättan. 

Företaget är en del av Mekono-
men Group (Menonomen, Meca och 
Speedy). Under nio månader åker man 
runt på E+turné med en specialinredd 
lastbil. De utbildar sex tekniker åt 
gången under en och en halv dag, från 
Trelleborg till Kiruna. 

– Vi gör bilverkstäder till godkända 
elbilsverkstäder. Eftersom vi har två 
bilar här inne i trailern och kommer 
till orter där vi har verkstäder så blir 
det väldigt effektivt för deltagarna,  
berättar Stefan Andersson som 
är utvecklingsansvarig på 
Promeister.

För att lättare kunna 
utbilda alla besöker man 
29 städer, från söder till 
norr, under nio månader. 

– Vi funderade länge på 
hur vi skulle lösa detta men 
resultatet blev den här trailern. 
Den har vi inrett speciellt för 
ändamålet och kursdeltagarna 
är supernöjda med att kunna 
kombinera teori och praktik på samma 
ställe. Innan denna praktiska träning 
har man genomfört en web-baserad 
utbildning.

– Utbildningen har tre nivåer och 
börjar med EIP. Steg två är högvolt-
stekniker (HVT) som utbildades vid 
vårt besök och steg tre är E+ Högvolts-
expert (HVE). Nivå 2 ger verkstaden 
rätt kunskap att utföra arbeten på hög-
voltsfordon och att byta ut högvolts-

komponenter. Nya kunskaper 
kombinerat med praktik av 

arbete med högvoltsystem 
är livsviktigt, annars kan 
det gå riktigt fel, säger 
Stefan Andersson. 

Även allmänheten 
är välkomna att besöka 

trailern under turnén. Man 
har öppet hus för samtliga 
fordonsintresserade för att 
diskutera framtid, elfordon, 
ny teknik och verktyg. 

Henrik Blomberg från Meca i 
Trollhättan är en av deltagarna i 
utbildningen. Efter tolv års erfarenhet 
som bilmekaniker tycker han detta är 
spännande.

– Det gäller att utveckla sig själv för 
att kunna hänga med i det nya, säger 
Henrik. 

Jag har hittills inte arbetat med så 
många elbilar men de vanligaste felen 
vintertid är laddluckor som inte går att 

I trailern ryms två bilar att öva på, och en hel del verktyg.

öppna och att laddkabeln fryser fast samt 
frågor om batterikapacitet, säger han. 

Henrik Blomberg tycker att utbild-
ningen är mycket bra upplagd med 
kunniga handledare. Han har en hyfsad 
kunskapsbas inom högspänning sedan 
skolan, utmaningen kan vara att få in 
tänket kring funktionen och isolationen 
av kablage. 

– Har man väl kunskapen är det bara 
tuta och köra, säger han. 

Specialinredd  
lastbil agerar  

lokal.
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Samarbete mellan  
Volvo och Starbucks  
och fynd hos LKAB

Jag såg info från Volvo att 
man i USA startat ett samar-
bete med Starbucks. Volvo 
ska bygga snabbladdare 
vid en rad Starbuckscaféer. 
Som kaffedrickande elbilist 
tycker jag det är ett utmärkt 
initiativ, som jag gärna ser 
att Volvo tar till Sverige och 
Europa. Jag tror att det är 
viktigt att bilföretag funde-
rar mer på vad kunderna 
använder sina bilar till. Det 
är fler saker de borde analy-
sera: jobbresor, fritidsresor, 
långresor, och hur man kan 
göra det bättre och bekvä-
mare att ladda. 

En helt annan sak gäller 
tillverkning av elmotorer och 
elektronik. I Kiruna under-
söker man nu slagghögar 
efter järnmalmen, om det 
inte finns utvinningsbara 
mineraler där för elmaskiner 
och elektronik. Det ska bli 
spännande att se, det kan 
ge Kiruna en ny industri. Om 
det är tillräckligt bra vet man 
inte ännu, men det finns 
i alla fall praseodym och 
neodym samt dysprosium 
som används till riktigt bra 
magneter.

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

Källor
• www.etn.se
• www.nordiskaprojekt.se

Yrkesakademins fordonsutbildning  
E-Drive System – en viktig del i  
omställningen till elfordon
Myndigheten för yrkeshögskolorna har  
gett Yrkesakademin (YA) i uppdrag att 
kompetensförsörja svensk industri med rätt 
kompetens inom alla yrkeskategorier. 

– Det omfattar både att 
nyutbilda och vidareutbilda 
personal runt om i Sverige 
som redan finns i yrkeslivet, 
säger Michael Backman, 
utbildningsledare på Yrkes-
akademin.

För landets fordonsmeka-
niker innebär el- och hybridtek-
nik nya utmaningar. 

De flesta, cirka 70 procent, 
som går utbildningen E-Drive System har 
redan en ingenjörsutbildning och är väl 
kvalificerade, men behöver komplettera 
med utbildning för elfordon. 

– En fördel för dessa är att de redan har 
studievana. För att täcka behovet i Sverige 
är en del utbildningar på distans med 
praktik på olika arbetsplatser i närområ-
det, berättar Michael Backman.

– Problemet är att behovet för närva-
rande är större än antalet utbildnings-
platser.

Följande kursmoment ingår i utbild-
ningen E-Drive System:

•  Hybridteknik
•  Elektriska maskiner
•  Kraftelektronik
•  Elektrisk mätteknik
•  Batteri och energilagring

Ingegerd Sikström ser ut att också vilja meka.

Michael Backman.

Mathias Peterson.

Efterfrågan på kvalificerad personal 
i dessa kategorier har ökat markant de 
senaste tre åren. I princip alla får jobb 

efter examen, berättar Michael Back-
man.

Mathias Peterson från 
Trollhättan har gått Yrkes-
akademins utbildning E- 
Drive System. Med bak-
grund inom fordonsindu-
strin (GM, Saab Automobile 

och Volvo Cars) arbetade 
han som utvecklingsingenjör 
på American Axle i fem år. När 
verksamheten i Trollhättan lades 

ner 2019 kände han att det var läge att 
söka en utbildning som kompletterade 
tidigare erfarenheter. Han sökte då den 
ettåriga E-Drive-utbildningen och blev 
antagen. Redan efter halva utbildnings-
tiden fick han nytt jobb hos Azelio som 
utvecklar system för energilagring.

– Det var tufft att både jobba och läsa 
samtidigt men utbildningen var så givan-
de att man klarade det. 
Jag är verkligen nöjd 
med utbildning-
en, både med 
upplägget och 
de professionel-
la föreläsarna, 
säger han. 
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Crescent Elma är i princip den 
storsäljande elcykeln Elina, 
men med tillägget ABS-broms i 
framhjulet. Den ökar säkerheten 
genom att förhindra låsning av 
hjulet. Vi har bromsat oss igenom 
en testrunda.

Tillägget för ABS-bromsen är 
cirka 7 000 kr jämfört med den i 
övrigt likadana Elina. Låsningsfri 
ABS-broms har tidigare bara funnits 
på en betydligt dyrare Crescent. 
Nu vill tillverkaren Cycleurope få ut 
ABS-broms till större kundgrupper 
med budskapet om ökad säkerhet.

MOTOR 

Elma har en framhjulsmotor med 
fem effektlägen som också har has-
tighetsbegränsning. Det går även 
att välja mellan olika tre körstilar.

 På läge 1 får du elassistans upp 
till 12 km/tim, på 2 upp till 15 km/
tim och så vidare. Man måste alltså 
välja läge 5 för att nå 25 km/tim. 

På läge 5 så drar cykeln iväg 
riktigt bra, med en hel del motvind 
i god fart och backar. Helst väljer 
man läge 5, för att kunna hålla 
ordentligt tempo. Men det för med 

sig att körningen stundtals är lite 
ryckig, när man tillfälligt slutar tram-
pa och börjar trampa igen.

Batteriet på 418 Wh bör ge 
bortåt 5–6 mil per laddning på 
högsta effekt 5. Med tomt batteri är 
Elma tydligt tungtrampad.

På Elma finns cykelteknologin 
Koppla Light, som bland annat 
innebär att cykeln och batteriet är 
elektroniskt kopplade. 

BYGGKVALITET 
 

Det är svårt att hitta några tveksam-
heter i Elmas byggkvalitet. Vi tror 
att Crescent satsat på att bygga en 
elcykel som håller i många år.

UTRUSTNING
 

ABS skivbroms på framhjulet och 
fotbroms på bakhjulet, sju växlar i 
baknavet, ramlås AXA Solid som 
kan vajerlåsas, cykelkorg, pakethål-
lare med AVS med snabbkoppling 
för väskor samt styrlås.

CYKELKÄNSLA 

Cykeln i sig är alldeles utmärkt. 

Tack vare lågt insteg grenslar man 
den säkert och enkelt. Man sitter 
bra och hela konstruktionen känns 
stadig, säker och du har bra kon-
troll över färden. 

ABS:en aktiveras främst på ett 
grusat underlag vid hård inbroms-
ning. När ABS träder in sker det 
i pulser. Den släpper snabbt och 
bromsar kort igen i en serie. 

Sedan bromsade vi hårt på 
ren asfalt flera gånger. Här kunde 
nog ABS:en ha trätt in tidigare. 
Men med båda bromsarna så blev 
stoppsträckan kort. Är denna ABS 
då värd cirka 7 000 kronor? Ja, har 
man vurpat med låst framhjul eller 
känner sig osäker att hantera brom-
sen så kanske. 

PRISVÄRDE

En välbyggd elcykel med navmotor 
brukar kosta kring 20 000 kronor. 
Frågan är om ABS är värt cirka  
7 000 kronor extra. 

UTSEENDE/DESIGN
Utseende som en klassisk damcy-
kel med navmotor. Vi gillar batteriet 
som är ovanligt nätt.

En Crescent med ABS till lägre pris

FAKTA
CRESCENT ELMA

Pris: Cirka 26 995 kr
Vikt: - kilo

Motor:  
Egoing navmotor
Batterikapacitet:  

418 Wh
Testcykeln från:  

Velo & Oxygen, Nacka.

Smart stöldskydd  
på batteriet.

Man sitter bra.
Litet batteri. 

Bra lastmöjligheter.
Bra bromsverkan.

Går inte att snålköra  
i hög fart.

Tungdriven utan el.

+

–

TOTALT

18/25

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.

CYKELTEST II CRESCENT ELMA

Ecoride Tripper 
med bakhjulsmotor 
passar bra för den 
dagliga pendlingen.

Test
 TEXT OCH  
 FOTO: BJÖRN  
 ÅSLUND

Elma är tillräckligt 
utrustad för de flesta 

cyklister, stadigt byggd 
och du kan få med dig 

en hel del last. Elma 
är även utrustad med 

Crescents skydds-
system för batterier. 



En Crescent med ABS till lägre pris

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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Marknadsöversikt 

RENA ELBILAR 
Personbilar

Märke
Aiways  

U5 
Audi e-tron  

S/55/50 Quattro 
Audi Q4 e-tron/Q4 
e-tron Sportback 

Audi 
e-tron GT/RS GT 

BMW 
i3/i3S  

BMW 
i4  

Pris (från) 430 000 kr 799 000–1 100 000 kr 479 900/648 100 kr 1 175 300/1 596 500 kr 424 500/444 500 kr 625 000 kr

Batterikapacitet 60 kW (netto) 95/71 kWh 52/77 kWh (netto) 83,7 kWh (netto) 42 kWh 84 kWh (brutto)

Deklarerad räckvidd 400 km (WLTP) 371/436/336 km 312/528 km 487/472 km WLTP 308 km (WLTP) 590 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 90/6 kW 120–150/11 (22 tillval) 125/11 kW 270/ 11 (22 tillval) kW 50/11 (22 tillval) kW 205/11 kW

Drivning Framhjulsdrift Fyrhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven Fyrhjulsdriven Bakhjulsdriven Bakhjulsdriven

Motoreffekt 150 kW 370/300/230 kW 125/220 kW 350/440 kW 125/135 kW  250 kW

Acc. 0–100 km/h 7,5 sek 4,5/5,7/7 sek 6,2/9 sek 4,1/3,2 sek 7,3/6,9 sek 5,7 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 468x187x170 490x204x163 459x187x162 499x196x141 401x204x157 478x185x145

Bagageutrymme (liter) 432 660+frunk 520 420/350+frunk 8 260 470

Dragvikt (kg) 1 500 1 800 1 000 /1 200 Ej dragkrok Ej dragkrok Uppgift saknas

Nybilsgaranti* 7 år / 15 000 mil 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år

RENA ELBILAR 
Personbilar

Märke
Citroën 

ë-C4
Cupra

 Born 58 kWh
DS3 Crossback 

e-Tense 
Fiat 
500e 

Ford
 Mustang Mach E

Honda  
e 

Pris (från) 459 990 kr 452 900 kr 430 000 kr (kampanj) 339 900 kr 586 900–684 900 kr 378 300 kr

Batterikapacitet 50 kWh 58 kWh netto 50 kWh 42 kWh 68/88 kWh (netto) 35,5 kWh

Deklarerad räckvidd 350 km (WLTP) 420 km (WLTP) 320 km (WLTP) 320 km (WLTP) 400–610 km (WLTP) 220 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 100/11 kW 120/11 kW 100/11 kW 85/11 kW 110–150/11 kW 50/6,6 kW

Drivning Framhjulsdriven Bakhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven Bakhjulsdriven

Motoreffekt 100 kW 150/170 kW 100 kW 87 kW 198–258 kW 100/113 hk

Acc. 0–100 km/h 9,7 sek 7,3/6,6 sek 9 sek 9 sek 5,1–6,2 sek 9/8,3 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 435x203x152 432x181x154 cm 412x199x153 363x190x153 471x188x163 389x175x151

Bagageutrymme (liter) 380 385 350 185 322+frunk l00 171

Dragvikt (kg) Ej dragkrok Ej dragkrok Ej dragkrok Ej dragkrok 750 Ej dragkrok

Nybilsgaranti* 3 år/10 000 mil 2 år 3 år/10 000 mil 3 år 5 år 3 år/10 000 mil

*De flesta tillverkare erbjuder längre garanti för batteriet, vanligen 8 år /16 000 mil.
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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 finns att köpa i dag. Det finns 
mängder med bilar som väntar runt  
hörnet. Men här är de som faktiskt är  
i produktion och beställningsbara. 

h
s
td

 

Ibland är det lätt att vara klimat

smart – hos oss får du bara el 

som har Sveriges enda riktiga 

miljömärkning, Bra Miljöval. 

Ta ett klokt beslut!

falkenbergenergi.se 

034688 67 00

Smart!

RENA ELBILAR 
Personbilar

Märke
BMW 

iX XDRIVE 40/50  
BMW
 iX3 

Pris (från) 865 000 kr 769 900 kr

Batterikapacitet 76/111,5 kWh (brutto) 80 kWh

Deklarerad räckvidd  425/630 (WLTP) 459 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 150–200/11 kW 150/11 kW

Drivning Fyrhjulsdriven Bakhjulsdriven

Motoreffekt 240/385 kW 210 kW

Acc. 0–100 km/h 6,1/4,6 sek 6,8 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 495x223x169 472x189x167

Bagageutrymme (liter) 500 508

Dragvikt (kg) 2 500 750

Garanti, nybil/batteri 2 år 2 år

RENA ELBILAR 
Personbilar

Märke
Hyundai 
Ioniq 5 

Hyundai 
Kona Electric 

 Jaguar i-Pace  
EV400

Kia  
e-Niro EV

Kia  
e-Soul 

Kia  
EV 6 

Pris (från) 479 900/544 900 kr 389 900/449 900 kr 1 078 900 kr 487 900 kr 452 900 kr 569 900–674 000 kr

Batterikapacitet 58/72,6 kWh 39,2/64 kWh 90 kWh  64 kWh  64 kWh 77,4 kWh

Deklarerad räckvidd 384–481 km (WLTP) 289/449 km (WLTP)  470 km (WLTP) 455 km (WLTP) 452 km (WLTP) 400–508 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 220/11 kW 70/11 kW 100/11 kW 100/11 kW 100/11 kW 239/11 kW

Drivning Bak-/fyrhjulsdriven Framhjulsdriven Fyrhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven

Motoreffekt 160/225kW 100/150 kW 294 kW 150 kW 150 kW 168–239 kW

Acc. 0–100 km/h 5,2–7,4sek 9,7/7,6 sek 4,8 sek 7,8 sek 7,9 sek 7,5–5,2 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 464x189X160 418x180x157 468x201x157 438x181x156 419x180x160 468/188/155

Bagageutrymme (liter) ca 530+frunk 57 332 505 451 315 490+frunk 52

Dragvikt (kg) 1 600 300 750 300 300 1 600

Nybilsgaranti* 5 år fri körsträcka 5 år fri körsträcka 3 år 7 år/15 000 mil 7 år/15 000 mil 7 år/15 000 mil

Läs alla våra dagliga nyheter på:

elbilen.se

*De flesta tillverkare erbjuder längre garanti för batteriet, vanligen 8 år /16 000 mil.
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RENA ELBILAR 
Personbilar

Märke
Mercedes  

EQS 
Mercedes  

EQV standard /lång
MG  

Marvel  R
MG  

ZS EV 
MG  
5 

Mini Cooper   
SE 

Pris (från) från 1 245 000 kr 865 400 kr 499 990 kr 389 990 kr 419 990 kr 365 000 kr

Batterikapacitet 107,8 kWh 90 kWh 70 kWh (brutto)   68,3 kWh (netto)   61.1 kWh 28,9 kWh (netto)

Deklarerad räckvidd 780/676 km (WLTP) 365 km (WLTP) 402/370 km 440 km (WLTP) 380 km (WLTP) 234 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 200/11 kW 110/11 kW 94/11 kW 92/11 kW 87/11 kW 50/11 kW

Drivning Fyrhjulsdriven Framhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven

Motoreffekt 245/385 kW 150 kW 32/212 kW 115 kW 115/130 kW 135 kW

Acc. 0–100 km/h 6,2/5,1 sek 12,1 sek 7,9/4,9 sek 8,2 sek 8,3 sek 7,3 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 522x213x151 514/537x224x191 467x210x162 432x181x165 469x181x154 385x172x143

Bagageutrymme (liter) 610 1 030 357 448 479 211

Dragvikt (kg) 750 750 750 kg 500 500 Ej dragkrok

Nybilsgaranti* 2 år 4 år 7 år/15 000 mil 7 år/15 000 mil 7 år 15 000 mil 2 år

RENA ELBILAR 
Personbilar

Märke
Nissan Leaf  

40 KWH/ E+ 62 kWh 
Opel  

Corsa-e
Opel  

Mokka 
Peugeot  
e-208 

Peugeot  
e-2008 

Polestar 
2 

Pris (från) 362 400/ 443 770 kr 379 900 kr (kampanj) 449 900 kr 399 900 (kampanj) 429 900 (kampanj) 489 000–589 000 kr

Batterikapacitet 40 kWh/62 kWh 50 kWh 50 kWh 50 kWh 50 kWh 64/78 kWh 

Deklarerad räckvidd 270/385 km (WLTP) 330 km (WLTP) 318 km (WLTP) 340 km (WLTP) 320 km (WLTP) 440–540 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 50–100/6,6 kW 100/11 kW 100/11 kW 100/11 kW 100/11 kW 150/11 kW

Drivning Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Fram-/fyrhjulsdriven

Motoreffekt 110/160 kW 100 kW 100 kW 100 kW 100 kW 165–300 kW

Acc. 0–100 km/h 7,9/7,3 sek 8,1 sek 9 sek 8,1 sek Uppgift saknas 4,7–7,4 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 449x179x154 406x196x143 415x198x153 406x196x143 430x198x155 460x198x148

Bagageutrymme (liter) 420–435 309 350 311 434 405+frunk 35

Dragvikt (kg) Ej dragkrok Ej dragkrok Ej dragkrok Ej dragkrok Ej dragkrok 1 500

Nybilsgaranti* 3år/10 000 mil  3 år/10 000 3 år/10 000 mil 3 år/10 000 mil 3 år/10 000 mil 2 år

RENA ELBILAR 
Personbilar

Märke
Lexus  

UX 300E 
 Mazda  
MX-30 

 Maxus  
Euniq MPV

 Mercedes  
EQA 

 Mercedes  
EQB 

Mercedes  
EQC 400 4Matic

Pris (från) 579 900 kr 347 900 kr (kampanj) 499 900 kr 524 900 kr 592 900 kr 790 000 kr

Batterikapacitet 54,3 kWh 35,5 kWh 52,5 kWh 66,5 kWh (netto) 66,5 kWh (netto) 80 kWh

Deklarerad räckvidd  315 (WLTP) 200 km (WLTP) 260 km(WLTP 426 km (WLTP) 419 km (WLTP) 411 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 50/7,4 kW 40/6,6 kW 63 kW/ Uppgift saknas 100/11 kW 100/11 kW 110/11 kW

Drivning Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Fyrhjulsdriven Fyrhjulsdriven

Motoreffekt 150 kW 107 kW 130 kW 140 kW 168/215 kW 300 kW

Acc. 0–100 km/h 7,5 sek 9,7 sek Uppgift saknas 8,9 sek 8/6,2 sek 5,1

Yttermått, LxBxH (cm) 450x184x155 440x204x157 483x183x178 446/183/162 468x183x167 467x209x162

Bagageutrymme (liter) 367 l 366 Uppgift saknas 340 465–495 500

Dragvikt (kg) Ej dragkrok Ej dragkrok 400 750 Ej dragkrok 1 800

Nybilsgaranti* Uppgift saknas 10 år (ej batteriet) 5 år/10 000 mil 2 år 2 år 2 år

*De flesta tillverkare erbjuder längre garanti för batteriet, vanligen 8 år /16 000 mil.
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The future is  
yours to decide.

GARO Laddbox- En smart och hållbar investering.
Funderar du på att installera en GARO Laddbox i ditt hem? Förutom att laddboxen är 
uppkopplingsbar, förberedd för lastbalansering och finns tillgänglig i flera olika färger 
uppfyller också GAROs laddbox de krav och förordningar som krävs för att du ska kunna 
ta del av skatte avdraget Grön teknik. Med ett totalt avdrag på 50 % av material och 
installations kostnaden när du köper en GARO Laddbox ihop med installation av  
elinstallatör garanterar vi en smart och hållbar investering för framtiden.

garo.se

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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RENA ELBILAR 
Personbilar

Märke
Porsche  
Taycan

Renault Megane
Renault Zoe Z.E.50 

R110/R135
Skoda  

Enyaq iV 60/ iV 80
Tesla  

Model 3
Tesla  

Model Y

Pris (från) 980 000 kr 403 900 356 900 kr (kampanj) 499 000–609 400 kr 559 900 kr 729 080/769 900 kr

Batterikapacitet 79,2–93,4 Kwh 40/60 kWh 52 kWh 58 /77 kWh (netto) Ca 60/80 kWh Ca 70 kWh 

Deklarerad räckvidd 407–484 km (WLTP) - 385 km (WLTP) 390 km/510 km WLTP 491–614 km (WLTP) 507/480 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 270–225/11–22 kW 85–130/22 kW 50 (tillval)/22 kW 120–125/11 kW 170–250/11 kW 190–250/11 kW

Drivning Bak-/fyrhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven Fyrhjulsdriven

Motoreffekt 350–560 kW 96–160 kW 80/100 kW 132/150/195 kW 202–353 kW 324/420 kW

Acc. 0–100 km/h 2,8–5,4 sek 7,4 sek 11,9/9,5 sek 8,9–6,9 sek 3,3–6,1 sek 5/3,7 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 496/197/139 420x177x150 408x194x156 465x188x162 469x185x144 475x213x162

Bagageutrymme (liter) 447–488+frunk 81 440 338 585 542+frunk 854+frunk 117

Dragvikt (kg) Ej dragkrok 900 Ej dragkrok 1 000 alt. 1 200 910 1 600

Nybilsgaranti* 2 år 3 år 5 år/10 000 mil 3 år 4 år/8 000 mil 4 år/8 000 mil

RENA ELBILAR 
Personbilar

Märke
Volvo C40  
Recharge

Volvo XC40  
Recharge

Volkswagen 
ID3 

Volkswagen 
ID4/5 xx xx

Pris (från) 689 000 kr 529 000 kr 452 900 kr 524 900 kr

Batterikapacitet 78 kWh 69/78 kWh 58/77 kWh 77 kWh (netto)

Deklarerad räckvidd 444 km (WLTP) 400/421 km (WLTP) 420/550 km (WLTP) 516/479 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 150/11 kW 150/11 kW 120–125/11 kW 125–150/11 kW

Drivning Fyrhjulsdriven Fram-/fyrhjulsdriven Bakhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven

Motoreffekt 300 kW 170/300 kW 150 kW 150–220 kW

Acc. 0–100 km/h 4,7 sek 4,9–7,4 sek 7,5 sek (58 kWh vers.) 6,2–8,5 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 443x203x159 443x190x165 426x181x155 459x185x161

Bagageutrymme (liter) 489 419+frunk 31 385 543

Dragvikt (kg) 1 800 1 500 Ej dragkrok 1 000/1 200

Nybilsgaranti* 3 år/15 000 mil 2 år 2 år 2 år

RENA ELBILAR 
Transportbilar

Märke
Citroën 

ë-Jumpy
MAN e-TGE 

L3H3 
Maxus 

E-Deliver 
Maxus EV80/EV80 

H2/EV80 H3 
Mercedes 
e-Sprinter 

Mercedes e-Vito  
Lång/Extralång 

Pris (från) 359 900–449 900 Uppgift saknas 295 500–375 500 kr 507 400–557 400 kr 594 600 kr 476 900 kr

Batterikapacitet 50/75 kWh 35,8 kWh 35 kWh/52,5 kWh 56 kWh 41/55 kWh 41,4 kWh (35,2 nettto)

Deklarerad räckvidd 230/330 km (WLTP) 110 km (WLTP) 200/300 km (prel) 200/190/180 km (WLTP) 150 km (WLTP) 150 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 100/11 kW 40/7,2 kWh 30/6,6 kW 30/6,6 kW Ej snabbladdn./7,2 kW Ej snabbladdn./7,2 kW

Drivning Framhjulsdriven Framhjulsdriven Uppgift saknas Uppgift saknas Framhjulsdriven Framhjulsdriven

Motoreffekt 100 kW 100 kW 122 hk 99 kW 70 kW 85 kW

Lastvolym 4,6–5,8 m3 10,7 m3 4,8/6,3 m3 11,5 m3/10,2 m3 11 m3 6 m3/6,6 m3

Maxlast (kg) 831–869 975 860 –1 000 980/uppgift saknas 950/795 1 015/990

Lastutr. LxBxH (cm) 216–286x163x139 321x183x186 210/269x122x135 330x177x171/192 327x179x190 Uppgift saknas

Dragvikt (kg) 1 000 Ej dragkrok Uppgift saknas 1 250 Ej dragkrok Ej dragkrok

Nybilsgaranti* Uppgift saknas Uppgift saknas 5 år/10 000 mil 5 år/10 000 mil 2 år 2 år

*De flesta tillverkare erbjuder längre garanti för batteriet, vanligen 8 år /16 000 mil.

Hundratals tester, 
guider, reportage och 

allt om elcyklar på:

www. 
alltom 

elcyklar. 
nu 
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RENA ELBILAR 
Transportbilar

Märke
Nissan  

e-NV200 
Opel  

Vivaro-e 
Peugeot  
e-expert 

Pris (från) 316 720 kr 359 900–464 900 kr 369 900–474 900 kr 

Batterikapacitet  40 kwh 50/75 kWh 50/75 kWh

Deklarerad räckvidd 200 km (WLTP) 230/330 km (WLTP) 230/330 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 50/6,6 kW 100/7,6–11 kW 100/11 kW

Drivning Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven

Motoreffekt 80 kW 100 kW 100 kW

Lastvolym 4,2 m3 (vid 2 sittpl.) Upp till 6,6 m3 4,6–6,6 m3

Maxlast (kg) 589 1 000 /1 400 927–1 123

Lastutr. LxBxH (cm) 200x150x135 Finns i flera storlekar Finns i flera storlekar

Dragvikt (kg) 450 1 000 1 000

Nybilsgaranti* 3 år/10 000 mil 3 år/10 000 mil 3 år/10 000 mil

RENA ELBILAR 
Transportbilar

Märke
Peugeot  

e-partner 
Renault Kangoo  
ZE/Maxi/Maxi+ 

Renault Master  
ZE 

xx xx xx

Pris (från) Uppgift saknas 308 700–330 200 kr 550 300 kr

Batterikapacitet 50 kWh 33 kWh 33 kWh

Deklarerad räckvidd 275 km (WLTP) 230 km (WLTP) 119 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 100/11 kW Ej snabbladdn./7,4 kW Ej snabbladdn./22 kW

Drivning Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven

Motoreffekt 100 kW 44 kW 57 kW

Lastvolym Upp till 4,4 m3 4,6 m3 8–13 m3

Maxlast (kg) 800 650 1 000

Lastutr. LxBxH (cm) Finns i flera storlekar 148/146/101x122x113 Finns i flera storlekar

Dragvikt (kg) 750 374/322 0

Nybilsgaranti* 3 år/10 000 mil 3 år/10 000 mil 3 år/10 000 mil

RENA ELBILAR 
Transportbilar

Märke
Volkswagen ABT 

e-Transporter
Volkswagen ABT 

e-Caddy 
Volkswagen 

e-Crafter
xx xx xx

Pris (från) Från 529 900 kr Från 392 900 kr 89 900 kr

Batterikapacitet 37,3  kWh 37,3  kWh 35,8 kWh

Deklarerad räckvidd 106–138 km (WLTP) 123–141 (WLTP) 114 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 40/7,2 kW 40/7,2 kW  40/7,2 kW

Drivning Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven

Motoreffekt 83 kW 83 kW 100 kW

Lastvolym 6,7 m3 4,2 m3 10,7 m3

Maxlast (kg) 1 096 539 Ca 900

Lastutr. LxBxH (cm) 297x170x141 225x153x126 320x183x186

Dragvikt (kg) 1 500 750 Ej dragkrok

Nybilsgaranti* 3 år 3 år 3 år

1100 ellastbilar från 
Volvo beställdes 
globalt under 2021. 

Enligt företaget är Volvo 
därmed marknadsle-
dande, och stod för 
42 procent av försälj-
ningen av ellastbilar 
förra året. 
Källa: Volvo Trucks, 
IHS Markit

800 
arbetare inom batteri- 
industrin till 2025
– Så ser behovet ut för den framväxande 
europeiska batteribranschen, enligt European 
Battery Alliance.

SÖKES:

I början av mars ökade priset för nickel till 
100 000 dollar per ton på London Metal Ex-
change – en fördubbling av priset. Förklaringen 
är Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland är 
i dag världens tredje största nickelproducent.
Källa: CNBC

100 %
Nickelpriset upp

7 740 000 kWh
= den samlade batterikapaciteten  
i Sveriges laddbara bilar i februari 2022, 
en uppgång från 4 800 000 kWh i februari 
2021. Källa: Power Circle

*De flesta tillverkare erbjuder längre garanti för batteriet, vanligen 8 år /16 000 mil.
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Analys

Den senaste tiden har det känts extra 
bra att inte behöva köpa bensin, olja 
eller diesel. Jag tänker inte i första hand 
på de höga priserna, utan på att jag inte 
vill vara med och göda Putins krigs-
maskin i Ukraina. När detta skrivs 
flödar rysk olja fortfarande för fullt i de 
europeiska ledningarna, trots stränga 
sanktioner mot Ryssland på andra 
områden. Och att Putin och hans män 
cashar in på de stora prisökningar på 
olja som det säkerhetspolitiska läget 
lett till är ingen hemlighet. 

Tacksamheten över att stå utanför 
oljekletet solkas dock en smula av 
insikten att Ryssland också exporterar 
en del viktiga batterimetaller. Ryssland 
är världens tredje största producent av 

nickel. I nyhetsbrevet OmEv läser jag 
att ryska nickeljätten Norilsk står för 
17 procent av världsproduktionen av 
så kallad klass ett-nickel, vars högre 
renhet är speciellt efterfrågad i batteri-
tillverkning. 

Nej, jag säger inte att batterier är 
lika illa som oljan, som det brukar låta 
från fossilkramare som helst inte vill 
ändra på någonting i energisystemet.

Men det är ingen helvild gissning 
att detta ytterligare kan öka konsu-
menternas önskan om att få veta hur 
batterierna i elbilarna är tillverkade, 
och varifrån metallerna kommer. 
Kanske blir nickel från Ryssland det 
nya kobolt från Kongo? En blåslampa 
på elbilstillverkarna, med krav både 

från konsumenthåll och miljö- och 
människorättsorganisationer att visa 
att man som tillverkare har koll på 
råvarornas ursprung, och kan stå för 
dem.

Samma sak gäller energin som 
används vid batteritillverkningen. 
Många fordontillverkare, bland annat 
Volkswagengruppen, lovar (i princip) 
en koldioxidfri tillverkningsprocess av 
sina elbilar. Allt som går ska tillverkas 
med fossilfri el, och det som inte går 
ska man klimatkompensera för. Frå-
gan är hur mycket som inte går att lösa 
med grön el, nu när hela havet stormar 
på energimarknaden? Jag tror att de 
tillverkare som tar transparens på  
allvar kommer vinna i längden. 

Ukrainakriget kan öka kraven 
på ursprungsmärkta batterier

Snabb och smidig lösning för att ladda bilen,  
besök oss gärna på eCarExpo

carcharge.se
Tel: 08-600 12 20 
info@carcharge.se

Annons.indd   1Annons.indd   1 2022-03-16   18:102022-03-16   18:10
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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 TIBOR BLOMHÄLL

Oj vad många det är som frågar mig om elbi-
lar nu! Som vill veta mer. Hur dyra är de? 
Vilka är bra? Och var kan man få tag på en?!

Efter att bensin- och dieselpriserna bör-
jade skena i början av mars har intresset för 
elbilar formligen exploderat i världen, i Sve-
rige och i min bekantskapskrets. På jobbet 
fick jag mejla ut listor med tips på billiga och 
bra elbilar. Grannar jag träffar på gatan säger 
att nu är det dags, nu byter de. Ingen orkar 
betala de hutlösa bränslepriserna.

En av mina kollegor skulle precis lämna 
in sin ålderdomliga Volvo på verkstad. Byte 
av katalysator är tydligen inget billigt nöje. 
De ville ha mer betalt än vad bilen över 
huvud taget var värd. Låt oss säga såhär: jag 
var förvånad över att hans bil över huvud 
taget hade en katalysator, så gammal var den. 
Jag tipsade honom i stället om några elbilar 
med låg leasingkostnad.

Enda kruxet var att några sådana elbilar  
inte finns att hitta längre. Visst kan du boka 
en – men du får inte bilen förrän i höst någon 
gång! För så långa leveranstider är det nu. 
I stället började han leta på Blocket efter en 
begagnad elbil. Volvon är på väg till skroten 
nu och när du läser dessa rader har jag nog 
en ny elbilistkollega på jobbet. Minst.

En annan bekant skulle först byta sin die-
seltörstiga jätte-suv till någon lite mer bräns-
lesnål bilmodell. Insåg efter ett tag att hon 
egentligen inte ens behövde någon stor suv. 
Började titta på småbilar i stället. Sen gled 
intresset över till elbilar. Fastnade till slut för 
en eldriven, jättesöt men pytteliten Fiat 500.

Och fruns väninna köpte en exakt likadan 
Kia Soul EV el-suv som min fru har. Vänin-
nan påstår att detta är ett rent sammanträf-
fande, hon visste inte ens mer om min frus 
bil än att den var vit. Jovisst, jaja.

De som är tillräckligt gamla kommer 
ihåg när vi hade oljekris i Sverige 1979. På 
den tiden var det många som värmde sina 
hus med villaolja. Men när priset på oljan 
tredubblades gick man ur huse(!) och kastade 
ut fullt fungerande oljepannor och bytte till 

elvärme. På endast fyra 
år halverades Sveriges olje-
förbrukning. (Och den har 
minskat ännu mer sedan dess.  
I dag förbrukar vi en tredjedel så myck-
et råolja som vi gjorde på 1970-talet. ”Peak 
oil” i Sverige var år 1970 – aldrig förr och 
aldrig sedan dess har vi använt så mycket olja 
som då.)

Även priset på bensin tredubblades 1979  
– men ingen bytte till elbil då. Folk bytte 
oljepannor men behöll sina avgasbilar. 
Varför då? Helt enkelt för att det fanns inga 
andra alternativ till dem.

Nu finns det.
Omställningen till elbilar kommer nog gå 

lika snabbt nu som när folk slängde ut sina 
oljepannor. I början av 80-talet monterades 
hundratusentals fullt fungerande oljepannor 
ner, baxades ut från källaren och byttes till 
nyare, effektivare, billigare alternativ. Stora 
oljetankar sågades upp i småbitar och bars 
ut. Att byta bilen på uppfarten blir betydligt 
enklare än så.

Medan mina kollegor och bekanta ojade 
sig över de höga bränslepriserna skämdes 
jag nästan när de frågade mig hur mycket 
elen till min elbil kostade. Ja, jo, hrrm, jag 
laddar alltså min elbil gratis med elen från 
mina solpaneler på hustaket. Och sedan när 
jag inte ojade mig över de höjda elpriserna 
utan berättade att jag tvärtom har bundit 
priset på elen jag köper, så att höjt elpris för 
mig endast innebär att jag får mer betalt för 
solelen jag säljer, fick jag snabbt öknamnet 
”solcellsoligarken”.

Du har säkert läst många goda råd i den 
här tidningen du håller i din hand. Så här på 
de sista raderna på sista sidan kommer ytter-
ligare två goda, personliga råd från mig: köp 
en elbil medan du fortfarande hittar några 
(de går åt snabbt). Och bor du i villa – skaffa 
solpaneler. De beräkningar om återbetal-
ningstid du sett bygger alla på de gamla låga 
elpriserna.

Elbil + solpanel = många gratis mil.  

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

Man ska ha elbil



www.lvscooter.se 

Med lång räckvidd, smarta funktioner och trygga egenskaper åker du dit du vill ljudlöst och miljösmart – 

helt utan kompromisser. Med höga kvalitetskrav bygger LV ett koncept av elmopeder med unik ljusdesign 

och moderna former. Alltid med tre års garanti. Ta dig dit du vill snabbt, effektivt och miljövänligt.

Köp online på dealy.se eller besök lvscooter.se för närmaste återförsäljare. 

FRAMTIDEN ÄR ELEKTRISK

LX01 27 995kr LX02 24 995kr LX04 19 995kr LX05 29 995kr
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NÄSTA NUMMER II ELBILEN 4/2022

Prenumerera – det lönar sig!
Missa inga nummer, prenumerera nu! 
Vi kommer ut med tio nummer per år.  
Ordinarie pris är så lågt som 695 kronor 
– du sparar 195 kronor! 

Ännu större blir rabatten om du väljer  
20 nummer för endast 1195 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
Den kompletta 

guiden över alla 

rena elbilar på 

marknaden

  Vi åker till Köpenhamn med 

Hyundai Ioniq 5, Mercedes EQS,

Porsche Taycan CT och Tesla Model Y 

– så bra är lyxåken …

  Vi åker till Köpenhamn med 

Vi ökar mest! +20%

fl er läsare. Källa Orvesto

Sportkusinen Cupra 

Born provkörd

NR 12 • 2021  •  PRIS: 89 KR  •  99 NOK

Merced
es 

stal s
howen

!
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PROVKÖRD: 
Mercedes EQE

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

H2
H2O

O2

Vätgas (H2)

Värme

El

Vatten (H2O)

Syre (O2)

Vadå 
flödesplatta?
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Posttidning BAvsändare: 
Elbilen i Sverige AB
Båtsmansvägen 10
SE-181 41 Lidingö

Nyhet! Nu erbjuder vi dig kostnadsfri 
driftsanalys för fordon och laddstrategi.

Vi skapar 
framtiden. 
Med 100 % eldrift.
Vi hjälper dig att framtidssäkra din fordonsflotta med elektrifiering. 
Med Scanias helhetssyn på hållbara transporter får du mer än  
enskilda fordon. Finansiering, laddningsinfrastruktur, transport
planering, underhåll, förarutbildning och optimering av flottan är 
viktiga pusselbitar för att du ska kunna ta nästa steg i utvecklingen.


