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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. 
 
  

Barsebäck. Om du gillar 
kärnkraft och tycker att 
det är det teknikspår 
vi ska satsa på för att 

säkra elförsörjningen, får 
du gärna mejla mig alla 
din argument och dina 

faktaunderlag. Adressen 
är fredrik@elbilen.org.

+

–

Kombi. MG är först ut 
med en riktig kombi, 
som du läser om i det 
här numret. Nu vill vi 

har fler tillverkare som 
satsar på modellen.

Bensinpopulism. Jag 
fattar, vi behöver billigt 

bränsle för att klara 
jordbruket och för att folk 

ska klara sin pendling. 
Men kan politiker prata 
lite mer om den teknik 

som inom en tioårsperiod 
kommer att vara den 

dominerande, istället för 
att bara snöa in på fossila 

bränslen?  

I det här numret har vi träffat energi- och 
digitaliseringsministern Khashayar Farman-
bar. Han har en rejäl utmaning på sitt bord. 
Sveriges elkonsumtion ser ut att öka rejält 
framgent, och då är elbilar en liten del av det 
hela. Nya industrisatsningar som ropar efter 
grön el kommer att kräva mängder av den 
varan. Hur ska den produceras? 

Dessutom håller hela transportsektorn 
på att ställa om, och med ett ökat utbud av 
eldrivna personbilar och tunga fordon krävs 
snabb utbyggnad av snabbladdning och en 
översyn av ett regelverk som är anpassat efter 
ett annat energisamhälle än det vi har i dag. 
Det är bråttom. 

Det är numera inte bara en fråga om kli-
mat och luftkvalitet – energifrågan har även 
blivit säkerhetspolitik. 

Det räcker med import av olja från dikta-
turer och främst då från Ryssland, som den 
senaste tiden i Ukraina har visat en fruk-
tansvärd brutalitet, sprungen ur en före detta 
KGB-agents bisarra maktfantasi som hör 
hemma i ett annat århundrade. Vem vill vara 
med och finansiera förverkligandet av den?

Oljeekonomin måste svältas ut. Vi behö-
ver bli självförsörjande när det kommer till 
energi. Det är även bra för svensk ekonomi, 
om pengarna inte slussas ut från landet. Men 
energibehovet kommer inte att avta. 

Tack och lov finns det briljanta ingenjörer 
och entreprenörer som har hittat och fortsät-
ter att hitta nya lösningar på hur vi ska ta oss 
bort från eldandet av fossila bränslen. 

Sverige ligger i framkant när det kommer 
till eldriven mobilitet. Vi är fortfarande ett 
ingenjörsland. 

Men som så mycket annat i den tidsepok 
vi lever i ska man göra banal ideologisk paj-
kastning av allt. Det gäller även detta. Mer 
kärnkraft, ropar man från ena hållet. Vilket 
låter logiskt och rejält. En stor satsning på att 
göra som man alltid har gjort, bygga stora 
energianläggningar som sedan distribuerar 
ut energin. 

Det var befriande att träffa energiminist-
ern. Gör nu ingen vulgärtolkning av detta, 
av typen ”nu är du valarbetare för sossarna, 
du ska ju vara objektiv journalist”. Att prata 
med en politiker som är insatt i ny teknik, 

dess möjligheter och 
känslan av att han också 
vet var marknaden är på 
väg är intressant. Tänk om de 
på högerkanten, som ju tidigare 
vurmade för marknadslösningar, hade 
varit lika insatta. I dag låter de som klassiska 
betongsossar som ropar på stora mastontpro-
jekt. Bygg mer kärnkraft! är allt man hör. 

Har vi verkligen tid att vänta på att man får 
upp nya kärnkraftverk? Frågan är akut. Är det 
inte bättre att snabbt bygga havsbaserad vind, 
och se till vad de smarta elsystem som finns 
kan ge. Jag tar ett exempel i intervjun: om alla 
elbilar i Sverige vore elbilar, räcker det med 
att 7 procent av dem är parkerade och säljer 
ström till elnätet för att motsvara elproduktio-
nen i ett kärnkraftverk. Och hur många kom-
mer inte att vara intresserade av att sälja el när 
bilen ändå inte används? Vehicle-to-grid som 
tekniken heter är inte långt borta. Den är här 
om några år, och med den elbilsförsäljning vi 
nu ser kan det här bli intressant på riktigt. 

Visst, grön el har problem, med förutsäg-
barhet, med stillastående vindkraftverk, med 
solpaneler i mörka natten. Lagringsteknik och 
smarta system kan råda bot på detta. 

Vi behöver snabbt bygga ut elproduktionen 
och satsa hårdare på lagringstekniker och 
andra framtidssäkrade lösningar. Ideologisk 
pajkastning och bensinpopulism – som vi 
också sett både från vänster och höger – är 
tämligen korkat. Jag vill se kunniga politiker 
som tar den här frågan på allvar, och som 
blickar framåt och inte låser sig i det förflutnas 
lösningar. Det kräver också att man sätter sig 
in i frågan. Vilket debatten om vårt energisys-
tem skulle må bra av.   

Politiker behöver läsa  
på – stora utmaningar 
kräver stor kunskap

LEDARE II FREDRIK SANDBERG

Åsikter eller tips? Mejla fredrik@elbilen.org
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Aktuellt
SKRIBENTER:  
CARL UNDÉHN (CU)  
FREDRIK SANDBERG (FS)
LOTTA HEDIN (LH)

Brittiska sportbilstillverkaren  
Lotus ska lansera fyra elbilar  
fram till 2026 – och nu får vi se  
den första av dem: Lotus Eletre. 
Den som hör namnet Lotus  
tänker nog främst på sportbilar 
eller Formel 1. Den nya elbilen är 
däremot en suv, eller som de  
väljer att kalla den: en hyper-suv.

Eletre kommer med fyrhjulsdrift 
genom en elmotor på varje axel som ger 
en total effekt på 600 hästkrafter. 0–100 
km/h ska gå på tre sekunder och topp-
farten anges till hela 260 km/h.

Hur långt man kommer i sådana 
hastigheter framgår inte. Men batteriet 
på 100 kWh ska ge Eletre en räckvidd på 
60 mil. 

Bilen har också ett 800-voltssystem 
som gör det möjligt att snabbladda med 
upp till 350 kW. Med det ska du kunna 
ladda 40 mils räckvidd på strax under 
20 minuter. 

Hastigheterna håller alltså sportbils-
klass, men annat är det med utrymme-
na. Över fem meter lång, 2,2 meter bred 
och med ett axelavstånd på tre meter 
bjuder den på gott om plats för upp till 
fem personer.

Bilens form beskrivs som skapad av 
luftströmmarnas rörelser över karossen. 
Resultatet är en strömlinjeformad men 
ändå muskulös kaross med hög midja, 
korta överhäng och ett något utdraget 

bakparti där det hittas en uppfällbar 
bakspoiler. 

Luften ska inte bara gå smidigt över 
bilen utan även genom den. Öppningar 
under de extremt smala strålkastarna 
fram låter luftströmmarna gå in i bilen, 
komma ut vid hjulhusen och passera 
utmed karossen. Den som vill kan även 
välja till digitala ytterbackspeglar för att 
ytterligare minska luftmotståndet. 

I taket och ovanför hjulhusen finns 
Lidar-radar inbyggt. Eletre ska vara 
förberedd för självkörande i nivå 4, som 
kommer senare. På insidan hittas en 
luftig och avskalad interiör, mycket tack 
vare den nya plattformen EPA från från 
Volvos ägare Geely, som även äger Lotus 
sedan 2017. Delar av Eletre ska därför ha 
utvecklats hos Volvo i Göteborg.

I framsätet hittas en stor fällbar 
skärm på 15,1 tum i mitten. Viktig 
information visas med en head-up- 
display och passageraren fram får nöja 
sig med en smal men stilig tunn list. I 
baksätet hittas däremot ytterligare en 
stor pekskärm placerad mellan fram-
stolarna. Inredningen är läderfri och 
utgörs av återvunna material som dess-
utom ska bidra till att minska vikten.

Lotus Eletre börjar byggas i Kina 
i år. När den kommer till Sverige är 
ännu oklart och priset uppges börja på 
omkring 100 000 pund, eller omkring 
1,2 miljoner kronor.  CU

Lotus Eletre
– hyper-suven med 60 mils räckvidd

Byggd enligt mottot ”Carved 
by air” ska Eletre vara  

inspirerad av luftens rörelser.

Elsuv men ändå sportbil - det är tanken 
bakom Lotus Eletre.

*Gäller Aiways U5 PLUS. Förbrukning 166 Wh/km. 
Räckvidd upp till 410 (WLTP-norm) – kan påverkas av 
körstil och väderförhållanden. Bilen som visas är en 
U5 Premium. Med reservation för eventuella fel och/
eller ändringar i specifikationer och priser.

449.990 kr.*

• Klassledande kupéutrymme
• 400+ km räckvidd (WLTP)
• 3-fasladdning
• 5-års garanti (max. 150.000 km)
• 360 graders panoramakamera
• All säkerhetsutrustning
• ....och mycket mer

Den nya 100 % elektriska SUV Aiways U5 
med imponerande mycket utrustning.

Den nya Aiways U5

Your Way.
Just Electric.

Upplev den nya U5       aiways.se

Pris från
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Mjukvaran i Volkswagens ID-modeller 
har inte alltid fungerat felfritt. Men just 
mjukvara ska bli en ny pelare för kon-
cernen och nu närmar sig lanseringen 
av version 3.0. Med den hittills största 
uppdateringen av systemet lovas en rad 
förbättringar och nya funktioner.

Head-up-displayen kan visa mer 
information än tidigare. Röststyrning-
en ska enligt Volkswagen bli betydligt 
bättre. Navigationen har arbetats om för 
att ta hänsyn till trafiksituationen. Den 
ska också erbjuda smarta laddstopp som 
föredrar stolpar där du laddar kort men 
snabbt. Möjligheten att kunna boka en 
laddstolpe är också något som Volkswa-
gen tittar på.

Har du en ID-modell med det större 
batteripaketet på 77 kWh går det med 
3.0 att ladda med 135 kW, i stället för 
som tidigare 125 kW. Volkswagen har 
också sagt att de ska införa funktionen 
Plug & Charge där bilen kommunice-
rar med laddstolpen. Med det behövs 
inte längre några laddbrickor, men det 
kommer först med nästa uppdatering av 
mjukvaran.

Volkswagen lovar 
stora förbättringar 
med mjukvara 3.0

Med 3.0 kan 
bilen samla in 

data från andra 
bilar genom 

molnet för ökad 
säkerhet. 

Memory-funktion för parkeringsmanöver – 
check!

Filbyten på motorväg i över 90 km/h – check!

Hjälp att hitta passande parkering – check!

ID 5, kommande ID Buzz samt 
nytillverkade exemplar av ID 4 och ID 3 
kommer med fler sensorer från fabrik. 
Genom det kan bilarna använda de nya 
assistentsystemen Park Assist Plus och 
Travel Assist med molndata. Bilen kan 
då själv hitta en passande parkerings-
lucka och ställa sig där. En minnesfunk-
tion gör det möjligt att spela in en par-
keringsmanöver. Närmar du dig platsen 
kan bilen då automatiskt ställa sig i till 
exempel ett garage.

Travel Assist ska nu klara automa-
tiska filbyten vid hastigheter över 90 
km/h. 

Som tillval finns en funktion som 
samlar in data från andra Volkswa-
gen-bilar genom en molntjänst. Assis-
tentsystemet kan då hålla bilen på vägen 
även där det saknas vägmarkeringar.

ID 5 kommer ha version 3.0 installe-
rat från fabrik och redan befintliga bilar 
ska kunna ladda ned versionen over the 
air, OTA. Exakt när den nya mjukva-
ran skickas ut och hur installationen 
kommer gå till ska Volkswagen meddela 
längre fram. CU

AKTUELLT II VOLKSWAGEN

En tjänstebil från Kia är så mycket mer än bara en transport till och från kontoret och med en laddbar, 
fyrhjulsdriven SUV får du tillgång till mångsidig, elektrifierad körning som tar dig längre. I april kom-
mer helt nya Kia Sportage Plug-In Hybrid med låga 25g CO₂ och en räckvidd på upp till 70 km. För 
den stora familjen finns Kia Sorento Plug-In Hybrid med 38g CO₂ – 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/100 km, CO₂-utsläpp 38 g/km, Sportage Hybrid 6,4 l/100 km; CO₂-utsläpp 146 g/km, 
Sportage Plug-In Hybrid 1,1 l/ 100 km, CO₂-utsläpp 25 g/km enligt körcykeln WLTP.  *Förmånsvärde: 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 mars 2022 
till och med juni 2022. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 

Tjänstebilar som 
tar dig längre 
 Laddhybrider med fyrhjulsdrift



En tjänstebil från Kia är så mycket mer än bara en transport till och från kontoret och med en laddbar, 
fyrhjulsdriven SUV får du tillgång till mångsidig, elektrifierad körning som tar dig längre. I april kom-
mer helt nya Kia Sportage Plug-In Hybrid med låga 25g CO₂ och en räckvidd på upp till 70 km. För 
den stora familjen finns Kia Sorento Plug-In Hybrid med 38g CO₂ – 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/100 km, CO₂-utsläpp 38 g/km, Sportage Hybrid 6,4 l/100 km; CO₂-utsläpp 146 g/km, 
Sportage Plug-In Hybrid 1,1 l/ 100 km, CO₂-utsläpp 25 g/km enligt körcykeln WLTP.  *Förmånsvärde: 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 mars 2022 
till och med juni 2022. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 

Tjänstebilar som 
tar dig längre 
 Laddhybrider med fyrhjulsdrift



12   

XXX II XXXX

Under bilsalongen i Los Angeles förra hös-
ten visades Kia EV9 och Hyundai Seven 
upp. Koncepten är baserade på samma 
teknik, men Hyundai tog det hela lite 
längre med en mer loungebetonad inred-
ning. 

Båda koncepten ska mynna ut i pro-
duktionsbilar och Kia EV9 ska lanseras 
nästa år. Nu bekräftas också att modellen 
då även börjar säljas i Europa. 

Konceptet på bilderna här ska vara 
nära produktionsbilen. Kia uppges näm-
ligen ha gjort tvärtom mot hur det brukar 
gå till och baserat konceptet på den pro-
duktionsfärdiga designen.

Vissa ändringar kommer ändå att ske. 
Den luftiga öppningen med bakåtvända 
bakdörrar och en frånvarande B-stolpe 
ersätts med konventionella dörrar. Gott 
om plats ska det ändå vara med möjlighet 
till stolar i tre rader. Eventuellt kommer 
EV9 också erbjudas med tre sittplatser 
fram.

Yttermåtten och de tekniska detaljerna 
är ännu inte bekräftade. Kia har tidigare 
sagt att EV9 blir fyrhjulsdriven, ska klara 
0–100 km/h på under fem sekunder och 
få en räckvidd på 54 mil. Batteristorleken 
avslöjas inte, men precis som Kias mindre 
elsuv EV6 ska också EV9 kunna ladda 
snabbt. 

Exakt hur snabbt nämns inte, endast 
att det går att ladda tio mils räckvidd på 
sex minuter. 

När under nästa år som Kia EV9 lan-
seras i Europa och Sverige samt vad priset 
blir meddelas inte. CU

Kia EV9 kommer till 
Europa nästa år

Med EV9 har Kia baserat konceptet på den serietillverkade versionen. 

Konceptet EV9 har ett design vi 
int sett från Kia innan som ska 

behållas till serieversionen.

AKTUELLT II MIX
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Hertz beställer 65 000  
bilar från Polestar
Hyrbilsföretaget Hertz vill bli världsle-
dande på att hyra ut eldrivna bilar. Förra 
året lade de en order på 100 000 bilar från 
Tesla. Nu kommer nästa beställning – den 
här gången från Polestar. 

Under en femårsperiod ska Polestar 
leverera 65 000 bilar till Hertz. Redan 
i vår ska kunder i Europa kunna hyra 
Polestar 2, något som Hertz redan erbjud-
er i Sverige. Företagets svenska del ägs av 
Volvo Cars –  som i sin tur äger Polestar.

– Genom att samarbeta med ledande 
företag inom elbilsbranschen som Poles-
tar kan vi bidra till att påskynda infö-
randet av elektrifiering samtidigt som vi 
erbjuder hyrbilskunder, företagskunder 
och ridesharepartners en förstklassig 
elbilsprodukt, en exceptionell upplevel-
se och ett lägre koldioxid avtryck, säger 
Hertz-chefen Stephen Scherr.

För Polestars del innebär affären ett 
viktigt steg på vägen att skala upp pro-
duktionen. Förra året uppnådde Polestar 
sitt leveransmål med 29 000 bilar. Redan 
om tre år, 2025, är målet att tiodubbla det 
och sälja 290 000 bilar om året. 

Affärsdetaljer avslöjas inte och det 
är oklart vilken summa som Hertz ska 
betala för bilarna. För de 100 000 bilarna 
från Tesla uppgavs Hertz betala betala 4,2 
miljarder dollar, omkring 36 miljarder 
kronor. Det betyder i sådant fall att Hertz 
inte fick mycket mängdrabbat.

Om Polestar fått till en lika lukrativ 
affär räknar finansmedier med att avtalet 
med Hertz är värt omkring 3,2 miljarder 
dollar, eller 30 miljarder kronor. CU

Polestar 2 kommer bli en vanlig syn hos hyrbilsbolaget Hertz.

Leveranser av 
Volkswagen ID 5  
försenas efter  
stopp i fabriken
Brist på kabelhärvor som till-
verkas i Ukraina har den senas-
te tiden tvingat flera biltillverka-
re att stoppa produktionen som 
en följd av Rysslands invasion.
Bland annat Volkswagen, som 
stoppade tillverkning av alla 
elbilar redan i slutet av februari. 
Stoppet drabbade även Audi 
Q4 e-tron och Cupra Born som 
även de tillverkas vid ID-fabri-
ken i östtyska Zwickau.

Efter en månad återupptogs 
produktionen där. Det var tidi-
gare än väntat, men det långa 
avbrottet går inte obemärkt 
förbi.

De första leveranserna av 
Volkswagens senaste elbil ID 5 
var planerade att börja i april 
i Tyskland. Men det skjuts nu 
upp en månad och tidigast i 
början av maj kan kunder räkna 
med att få sin bil.

Även Volkswagen Sverige 
bekräftar till Elbilen att leveran-
serna av ID 5 är försenade och 
kan inte ge något exakt datum 
för när de kommer igång.

Inte heller de bilar som redan 
byggts och skickats ut till hand-
lare kommer levereras till kund. 
Det skulle enligt Volkswagen 
vara orättvist om vissa får sin 
ID 5 och andra inte.  CU 

”Genom att  
samarbeta med  
ledande företag inom 
elbilsbranschen som 
Polestar kan vi bidra 
till att påskynda  
införandet av  
elektrifiering.”
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Självkörande poddar och lösningar för eldrift från Einride ska elektrifiera amerikanska varutransporter.

Svenska Einride har fått uppmärksamhet 
för sitt arbete med att utveckla själv-
körande eldrivna lastbilar. Men även 
digitala transportlösningar och eldrivna 
lastbilar med förare hör till företagets 
områden. Det är något de nu ska samar-
beta med logistikjätten Maersk kring. 

Med start 2023 ska Einride leverera 
300 eldrivna lastbilar till Maersk för 
containertransporter i USA. Kontraktet 
löper över fem år och genom det ska en 

miljon leveranser ske utsläppsfritt med 
eldrift. Maersk ska samtidigt bygga ut 
möjligheten att ladda fordonen med el 
från förnybar energi.

Enligt de båda företagen handlar 
det om den största elektrifieringen 
någonsin av tung trafik. Lastbilarna är 
av den amerikanska typen Class 8 på 14 
ton och kommer från kinesiska BYD. 
Nyligen lade Einride en beställning på 
200 lastbilar av modellen 8TT från BYD. 

Det beskrevs då som den största ordern 
någonsin av eldrivna lastbilar utanför 
Asien.

Modellen kan utrustas med ett batte-
ripaket på 563 kWh och har en räckvidd 
på omkring 30 mil.

Einrides svenske grundare Robert 
Falck har tidigare sagt att de främst ser 
en potential i elektrifieringen av tunga 
transporter i USA. Företaget fokuserar 
därför sedan en tid på den amerikanska 
marknaden.

Samarbetet med Maersk innefattar 
även Einrides digitala fraktsystem SAGA 
som kopplar ihop de eldrivna lastbilarna 
med 150 laddpunkter. CU

Svenska Einride elektrifierar 
Maersks transporter i USA

Att stirra sig blind på inköpspriset kan ge 
fel bild av vad ett fordon verkligen kommer 
kosta dig. Det gäller kanske framför allt 
fordon som ska användas i tjänsten, till 
exempel transportbilar. Med eldrift kostar 
en transportbil omkring 50 procent mer än 
ett dieseldrivet alternativ. Men dieselbilen 
måste ju sedan också tankas, vilket knap
past är gratis.

En studie från Transport & Environment, 
som verkar för en omställning till eldrift i 
Europa, visar att den som väljer eldrift kan 
spara upp till en fjärdedel jämfört med att 
köra med diesel.

I undersökningen tittade de på den totala 
kostnaden för ägandet (TCO) av en diesel
driven transportbil jämfört med en som går 
på el. Olika kundgrupper, som transport
företag, uthyrningsfirmor och privatperso
ner, ställdes mot varandra samt hur situa

tionen ser ut i sex olika europeiska länder. 
Resultatet visade att alla skulle tjäna på att 
köra på el i stället för att tanka diesel. Även 
utan subventioner som klimatbonus vid 
inköp blir den totala kostnaden lägre med en 
eldriven transportbil i fem av länderna.

84 procent av de 745 deltagarna i stu
dien svarade att de kunde tänka sig eld
rivna transportbilar och en tredjedel hade 
redan en i sin flotta. Det största hindret 
mot att byta till eldrift var oro att räckvid
den inte skulle räcka till.

Det är däremot på väg att ändras den 
närmaste tiden. Den genomsnittliga räck
vidden för en eldriven transportbil anges 
i dag till strax under 20 mil på en laddning. 

Flera nya modeller som lanseras från i år 
har en räckvidd på över 30 mil, till exempel 
Ford eTransit som ska komma upp till 40 
mil i stadstrafik. CU

Studie visar: Billigast 
att köra transporter 
med eldrift

AKTUELLT II MIX

Att ladda är alltid en bättre 
affär än att tanka. 



Helt eldrivna ŠKODA ENYAQ iV
– en bil för sommarens äventyr.
Njut av årets härligaste årstid och upptäck nya platser i den testvinnande, 
välutrustade och helt eldrivna ENYAQ iV. En femsitsig SUV med upp till 
528 km i räckvidd på el*. Med ett bagageutrymme på 585 liter och en 
utfällbar dragkrok som tar 1 200 kg, kan packningslistan göras lång.  
Finns även som Sportline och med fyrhjulsdrift. Välkommen in!

CO2-NEUTRAL 
PRODUKTION

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

Välutrustad redan från start med snabbladdning, takräcke och många andra praktiska tillbehör
*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. Priset gäller vid 50 000 kr miljöbonus. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal 100 kr/mån, 
36 mån eller 3 000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta apr 2022. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. 9/5 2022. Bilen på bilden är extrautrustad.

MILJÖBÄSTA BIL 2021
GRÖNA BILISTER

ÅRETS FAMILJEBIL
MOTORFÖRAREN



Snabbladdande celler från Store Dot 
klarar över 1 200 laddcykler
Batterier med XFC-teknologi – Extreme 
Fast Charging – ska göra det möjligt att 
ladda en elbil på endast fem minuter. 
Det är vad den israeliska utvecklaren 
Store Dot arbetar på genom egenutveck-
lade anoder med ett tunt lager kisel.

Första steget på vägen är strategin 
”100in5”. Enligt den ska Store Dot 
2024 lansera batterier som kan ladda 
100 miles, eller 16 mil, på fem minuter. 

Företaget har nu genomfört stabi-
litetstester som visar på goda resultat. 
De egenutvecklade cellerna hårdtes-
tades med upprepad snabbladdning 
och urladdning. Resultatet visade att 
de behöll en kapacitet på 80 procent 
även efter 1 250 laddcykler. Vid testet 
snabbladdades cellerna till 80 procent 
under 15 minuter i ”normal rumstem-
peratur” för att sedan laddas ur under 
en timmes tid.

– Jag är oerhört stolt över vår senas-
te prestation. 1 200 cykler i rad med 
extremt snabb laddning är en viktig 
milstolpe som skulle ha varit otänkbar 
för bara två år sedan, säger Yaron Fein 
som är utvecklingschef hos Store Dot.

Cellerna som användes hade också 
en hög energidensitet på 300 Wh/kg. 
Intressant är att företaget nu anger att 
cellerna ska tillverkas i två versioner. 
Som pouchceller, som är lättare att 
packa i ett paket, samt som cylindriska 
celler. Enligt Store Dot ska det handla 
om så kallade 4680-celler, det större 
cylindriska format som Tesla tagit 
fram och som väntas ge bättre räck-
vidd än i dag.

Batterierna ska tillverkas av kine-
siska EVE Energy. Biltillverkare som 
Mercedes och vietnamesiska Vinfast 
har båda investerat i Store Dot.  CU 

AKTUELLT II STOREDOT
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Israeliska Store Dot tar fram litiumjonbatte-
rier med XFC-teknik. 





XXX II XXXX

Nya bud hos Porsche  
– arbetar på eldriven 911

Med Taycan fick Porsche en bra start in 
i elbilsbranschen. Tillverkarens första 
eldrivna modell finns nu i tre versioner 
och dubblade sina försäljningssiffror 
under förra året.

Fler elbilar är på gång från Stuttgart. 
2030 ska de utgöra 80 procent av för-
säljningen. Majoriteten av resterande 
20 procent väntas då utgöras av försälj-
ningen av Porsche 911. Den klassiska 
modellen uppges nämligen aldrig lanse-
ras med eldrift.

Eller? Enligt Porsches chef Oliver 
Blume arbetas det ändå på just det. Med 
de interna kraven högt satta kan en eld-
riven 911 endast bli verklighet när det 
finns tillgång på solid-state-batterier. 
Med det hoppas biltillverkare kunna 
bygga elbilar som har batterier med 
både högre energidensitet för längre 
räckvidd och betydligt snabbare ladd-
ning än i dag.

För det samarbetar Porsche med 
det amerikanska forskningsföretaget 
Quantum Scape kring solid state-bat-
terier. QuantumScape anses vara en 
de utvecklare som kommit längst med 

tekniken och räknar med att få igång 
volymtillverkning kring 2025. 

Det betyder också att en eldriven 
Porsche 911 ännu ligger en bit in i fram-
tiden. Håller planerna för volymtillverk-
ning av solid-state-batterier vore alltså 
2025 möjligt. Mer troligt är snarare i 
slutet av årtiondet. Ett avgörande beslut 
om att sätta en eldriven 911 i produktion 
har Porsches ledning inte heller beslutat 
om.  CU

Hur en eldriven 911 kommer 
se ut vet ingen ännu. Men 
förmodligen som en ... 911.

Först solid state-batterier, sen eldriven 911. 

AKTUELLT II PORSCHE

18   



Ett helt ovanligt elbolag
för dig med elbil

Skanna koden för att läsa mer 
om hur vi laddar din elbil när 
elpriset är som lägst.
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Honda och Sony har meddelat att de ska 
bygga och sälja elbilar tillsammans. 
Under det egna märket är lilla Honda e 
idag den enda helt eldrivna modellen 
som Honda erbjuder. Men 2023 ska 
konceptet e:Ny1 lanseras som en elsuv 
för Europa. 

Om den känns igen kan det bero på 
att den har stora likheter med de båda 
elsuvarna e:NS1 och e:NP1 som tidigare 
har visats upp. I höstas presenterade 
Honda planerna på det separata elbils-
märket e:N. I samband med det visades 
de båda elsuvarna upp som då sades 
vara exklusiva för den kinesiska mark-
naden.

Nu kokas de alltså ihop till en euro-
peisk version i form av modellen e:Ny1. 
Några detaljer kring elsuven har ännu 
inte presenterats. Men enligt Honda har 
de stora planer för elektrifiering i fram-
tiden. Planer som innefattar både helt 
eldrivna modeller och fortsatt satsning 
på hybrider.

– Vi vilar dock inte på våra lagrar. Vi 
har redan kommit långt med våra planer 
på att ytterligare utöka utbudet av bat-
terielektriska fordon och hybridfordon 
för våra kunder och öka vårt utbud inom 
de snabbväxande B- och C-suv-seg-
menten, sa Tom Gardner som är chef för 
Honda i Europa i ett uttalande.  CU

AKTUELLT II HONDA

Honda e:Ny1 finns ännu endast som koncept. Lansering är planerad till nästa år. 

Honda visar 
prototyp på  
ny elsuv

Säker och effektiv laddning
Laddkabel av högsta kvalité

DEFA SmartCharge
Batteriladdning har aldrig varit enklare.

Logo kan settes
 inn her

Laddkabel till elbilen av högsta kvalité, utvecklade för högsta prestanda och hållbarhet. Med överträffad 
användarvänlighet för vissa väderförhållanden. eConnect-kablar kan användas för att ladda alla elbilar och 
laddhybrider som har Type2-intag. eConnect laddkabel är framtagen med användaren i fokus.

För mer information kontakta oss på: emobility.se@defa.com | 010-410 38 00 | defa.com

eConnect
Utvecklad för nordiska 
förhållanden

Elbilen 210x273_2022.indd   1Elbilen 210x273_2022.indd   1 2022-03-16   14:37:002022-03-16   14:37:00
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KRÖNIKA II GUNNAR DACKEVALL

Det säljs bra med elbilar nu. Faktiskt mest 
av alla drivmedelsslag. Och ännu bättre 
hade det förmodligen gått om det hade fun-
nits bilar att köpa med omgående leverans. 
Senast jag lyssnade hade leveranstiden på 
Årets bil i Europa – Kia EV6 – närmat sig 18 
månader!

Vi som arrangerar elbilsmässan eCar-
Expo – närmast i Friends Arena i valborgs-
helgen – var nyfikna på att höra om 
eländeskriget i Ukraina och de höga drivme-
delspriserna påverkade de svenska bilköpar-
nas val av drivmedel på kort sikt.

Vi lät YouGov ställa en rad webbfrågor till 
drygt 1 500 representativt utvalda bilister om 
läget i dessa orostider – var det fler som fun-
derade på att gå över till eldrivet nu?

Som vanligt är åsikterna hos svenskarna 
polariserade; exempelvis var det 70 procent 
av alla småbarnsfamiljer som påverkades 
starkt i riktning mot eldrivet, medan 75  
procent av de äldre utan barn inte sade sig 
påverkas alls av krig och dyrare drivmedel.

Men faktum är att en ganska stor andel av alla 
tillfrågade, mellan 40 och 50 procent, nu på 
allvar reflekterar över att överge de fossila 
bränslena nästa gång det är dags att byta.

Bor du i storstad, i familj med små barn 
och har eftergymnasial utbildning och bra 
lön, ja då är det stor sannolikhet att du redan 
kör eldrivet, eller är nära ett köp.

Bor du i Norrland och är pensionär med 
begränsad ekonomi är det nästan bergsäkert 
att du kör fossilt, och kanske kommer att 
göra det ett bra tag framöver, alldeles oavsett 
bränslekostnaderna.

Som vanligt är det räckvidden och 
inköpspriset som sätter käppar i hjulen för 
landsbygdsfolk. Folk som inte har råd att 
sätta solpaneler på taket och ladda gratis/
billigt – det tar fortfarande några år att få 
lönsamhet i den kalkylen, även om det går 
snabbare och snabbare.

Desto intressantare är att omtanken om 
klimatet nu har seglat upp som det viktigaste 
argumentet för de som konverterar till el dri-
vet. Att man drar sitt strå till klimatarbetet 

Medvetenheten  
ökar hos de  
svenska bilisterna

har blivit viktigare än 
plånboksfrågorna just 
nu – men många befarar 
att oljepriset ska dra iväg 
mycket mer än i dag och vill ta 
höjd för detta.

Ett par invändningar som genom åren varit 
ett sänke för elbilarna i våra undersökningar 
är ett riskabelt andrahandsvärde. ”Den här 
kommer inte att bli värd ett ruttet lingon när 
det kommer en ny generation med snabbare 
laddning och längre räckvidd” var en vanlig 
ängslan hos många genom åren.

Den oron tycks närmast ha blåst ut genom 
dörren, när det till slut börjar gå upp för folk 
att begagnade elbilar – trots kortare räckvidd 
och längre laddtider – går åt som smör i sol-
sken.

Inte så konstigt egentligen, när man 
inser att upp emot två tredjedelar av alla 
bilköp i landet är just begagnade bilar. I vår 
undersökning var det hälften som ville köpa 
begagnat, vilket tyder på att det finns betyd-
ligt fler nybilsspekulanter bland elbilsköpar-
na. Aggressiva leasingkampanjer och brist på 
begagnat bäddar för detta.

Till slut en tuff utmaning för alla som 
säljer kinesiska bilar i Sverige: bara hälften 
av alla kan tänka sig att köpa en bil från dik-
taturen i öst. En tänkbar negativ smitta från 
den krigiska granndiktaturen?

Det verkar onekligen som att det svenska 
folket håller på att bli mer politiskt medvetna 
i spåren av kriget i Ukraina. I så fall har elän-
det i alla fall haft något litet gott med sig.   

 

Gunnar Dackevall  
är motorjournalist och 
tidningsutgivare med 
en rad motortitlar på 
sin meritlista, som 
Auto Motor & Sport, 
Gran Turismo, Bike 
och Classic Bike. 
Han har testat och 
tävlat med bilar och 
motorcyklar i 40 år, 
och gillar fart – men 
också utsikterna för 
en beboelig planet för 
sina barn.

”Bor du i storstad, i familj med 
små barn och har eftergymnasial 
utbildning och bra lön, ja då är det 
stor sannolikhet att du redan kör 
eldrivet, eller är nära ett köp.”
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INTERVJU II KHASHAYAR FARMANBAR

Kortare tillståndstider och ökad statlig inblandning 
är några av metoderna som  energi- och digitali-
seringsministern Khashayar Farmanbar (S) vill 
använda för att skynda på snabbladdningsutbygg-
naden och öka kapaciteten i elsystemet. Elbilen 
träffade honom på fabriksgolvet hos moped-
tillverkaren Cake, och fick en exklusiv intervju.
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ENERGIMINISTERN OM ELSYSTEMET 
OCH SNABBLADDNINGSUTBYGGNADEN: 

Regeringen delar nu ut en och en 
halv miljard till snabbladdare till 
bilar på den tunga sidan. Sedan 

tidigare finns det även stöd till utbygg-
nad av snabbladdare för personbilar. 
Flera aktörer som installerar snabblad-
dare vittnade under ett seminarium på 
Ecom-mässan som hölls i Stockholm i 
början av april om att det inte är peng-
arna som är problemet, utan byråkratin. 
Det tar lång tid att få svar från energibo-
lagen om man får tilldelad effekt, ibland 
kan det ta över ett år innan de ens öppnar 
mejlet om ansökan, speciellt om det 
handlar om högspänning. Bygglovsan-
sökningar, tillstånd och andra byråkra-
tiska kvarnar som är oförutsägbara i tid 
skapar andra problem. Det finns bolag 
som ska bygga supersnabbladdare som 
säger att de inte kan lägga de pengar som 
de fått tilldelat i år på grund av detta. 
För att få upp farten på utbyggning av 
snabbladdning handlar det alltså inte om 
pengar, utan om regleringar. Hur ser ni på 
detta? Vad kan ni från politiskt håll göra åt 
detta?

– Tillståndsprocessen måste gå snabb-
are. Vi har en proposition som riksdagen 
har antagit för att kunna halvera till-
ståndstiderna fram till 2025. 

– En del är moderna digitala arbets-
sätt. Det är en del av det hela, den andra 

de här tillståndsprocesserna. 
En annan surdeg har ju länge varit effekt-
tarifferna – man betalar inte endast för 
elanvändningen utan för hur stor effekt 
man tar ut, vilket gör det dyrt att bygga 
snabbladdare där få laddar. Effekttariffen 
är lika hög oavsett var laddaren står. Det är 
ju exempelvis därför få vill bygga snabb-
laddare i Norrland. Kan man reglera upp det 
här från politiskt håll? 

– Vi ser över modellen för att vi ska få 
det att fungera, så långt kan jag säga, men 
exakt hur och vart vet vi inte i nuläget ... 
men vi är medvetna om situationen.
Energifrågan har blivit en säkerhetspolitisk 
fråga nu, kan man tänka sig lite mer statlig 
inblandning, att staten driver kanske till 
exempel energilagring i bolagsform? 

– Ökad statlig inblandning, absolut! 
Hela strategin som vi presenterade för 2 
månader sen är statens sätt att ta ledar-
tröja. När vi nu går mot vår kraftigaste 
expansion någonsin är mitt budskap tyd-
ligt, vi ska se till att vi får mer produktion 
på plats, kortare tillståndsprocesser, att 
vi bygger ut kapaciteten, flexibiliteten till 
systemet, lagringskapacitet och så vidare. 
En nackdel med vind- och solkraft är ju 
oförutsägbarheten. Det finns tekniker kring 
energilagring. Ska det vara vätgas eller 
någon annan teknik? Hittills är ju politi-
kerna väldigt rädda för att ta välja ett tek-

”Jag har  
oerhört  
bråttom”

delen kommer att vara att de lokala elnäts-
bolagen ska samordna sig bättre. Det är en 
del av strategin som vi presenterade för 2 
månader sen. 
Bilindustrins investeringar i elektrifiering 
är i dag lika stor som Sveriges BNP, vilket 
är enorma summor. Nu börjar bilmodellerna 
komma så det börjar bli bråttom att få upp 
tempot på det här. 2025 låter ganska långt 
bort ... 

– Det projektet som vi har för att halv-
era tillståndstiderna bygger på att vi redan 
nu börjar genomföra ett antal projekt och 
så fort de är genomförda så ska man ta de 
med erfarenhet och börja implementera. 
Det är inte så att man kör ett projekt nu 
och att resultatet landar 2025, utan under 
tiden tankar man av erfarenheter. 

– Vi går nu igenom vår tids stora elek-
trifiering. I 30 år har vi förbrukat lika 
mycket el i landet varje år, 140 TWh. Vi 
har haft en förvaltning som har fungerat 
väl. Nu ser vi att vi kraftigt kommer att 
öka vår elanvändning de kommande 
30 åren. Vi vill till och med dubbla den, 
vilket är en enorm utmaning. Hittills har 
vi bytt ett system som har handlat om att 
förvalta och ovan på det har vi lagt lager 
på lager med olika tillståndsprocesser och 
så vidare. Men vi har aldrig behövt hård-
köra det. Nu måste vi snabbt expandera 
och då måste vi lära oss hur vi ska korta 

Text  

och foto: 
Fredrik  

Sandberg
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nikspår, kommer det bli samma svårigheter 
när det kommer till eneriglagring? 

– Jag vet inte om det är politikerna som 
kommer välja slutlig teknik. Men vindel 
behöver lagras någonstans när det blåser 
mer för att kunna användas när det inte 
blåser. Och om planen är att bygga nya 
vindkraftverk så kanske man också ska 
tänka på lagringskapaciteten, att reglera 
så att det finns på plats från start. Så abso-
lut, det ligger på politikerna. 
Just möjligheten att lagra energi på olika 
sätt är svårt, dyrt och komplicerat, kommer 
vi att se större satsningar på forskning 
kring energilager?

– Energimyndigheten har väldigt 
mycket forskningsanslag som vi kommer 
att använda. 
Frågan är väl ganska akut? 

– Absolut, och jag har oerhört bråttom. 
Det ska gå snabbt, men sen vill jag inte 
i dagsläget låsa vilken investering i det 
här det blir, däremot kommer vi behöva 
ta bort hinder för ökad produktion och 
sen också se till så att vi tar bort/ minskar 
ledtiderna för att få till nätkapacitet. Det 
kommer att vara avgörande. Sen är det 
ju så här att för att få planerbarhet och 
nätsystemet att fungera oavsett vilket 
energislag man använder så måste man 
använda lagring, det kan vara lagring på 
större nivå, regional nivå eller lokalnivå. 
Det kommer vi att se, sen vill jag inte stå 
här och säga att staten kommer att pumpa 
in pengar för det finns otroligt mycket 
investeringar i dagsläget. 
På tal om lagring på lokal nivå, vätgasgäng-
et säger att det inte finns några nationella 
riktlinjer kring säkerheten, vilket gör att 
kommunerna inte vet hur det ska göra med 
satsningar på vätgas. Eftersom det saknas 

nationella riktlinjer blir det upp till lokala 
aktörer att bedöma hur säkert det är och 
huruvida man kan bygga vätgaslager. 

– Jag vet att vätgasen som energibärare 
i energisystemet är en viktig komponent 
därför behöver hela regelverket ses över. 
Det har ju pratats mycket om att framtidens 
energisystem inte bygger på stora kraft-
verk som distribuerar energi, utan att det 
kommer att vara mer småskaligt, med små 
producenter av el där el lagras som vätgas 
eller i batterier. Hur ser du på det?

– Där håller jag absolut med, men vi är 
väldigt måna om den energiproduktion 
som vi har, vattenkraft, kärnkraft och vi 
ser idag att det finns många investeringar 
i vindkraft som ska bli av för att de kom-
mer att kunna leverera mycket el samti-
digt med det så ser vi ju också allt från 
bondgårdar till hushåll som blir mikro-
producenter för att minska sin konsum-
tion eller också för att sälja tillbaks elen 
och det skapar robusthet i systemet
Finns det inte risk att det blir konflikter mel-
lan de stora aktörerna och de små, när man 
börjar bygga fastigheter med vätgaslagring 
som är helt beroende av nätet?

– Den typen av energigemenskap som 
blir när man bygger egen produktion är 
positiv, men jag är mån om det nationella 
ansvaret. Vi måste alltid se till att det 
finns tillgång till el… sen får man gärna 
använda mindre anläggningar som kan 
sälja tillbaka till systemet, det ökar vår 
robusthet. Men jag planerar inte för att 
det stora systemet ska avvecklas. 
Elöverföringen från norr till söder har pra-
tats mycket om att man måste öka kapa-
citeten för att kunna trycka ner el från vat-
tenkraften i norr till södra Sverige. Men är 
det verkligen nödvändigt med tanke på de 

stora industrierna som byggs där uppe, med 
fossilfri stål, batterifabriker och så vidare. 
De kommer ju behöva all el? Hur ser du på 
det? Behöver man inte få till mer produktion 
i söder? 

– Absolut det är jätteviktigt. Vi har nu 
fått in ansökningar om havsbaserad vind-
kraft motsvarande 350 TWh bara i södra 
Sverige där det behövs som mest. 350 
TWh är två och en halv gånger mer än vi 
förbrukar i dag i hela Sverige. Den poten-
tialen är enorm. Men jag tror också att vi 
behöver öka kapaciteten inte bara för att 
skicka el ifrån norr till söder utan också i 
framtiden skicka elen söderifrån norrut. 
Många kommunpolitiker säger ju nej till 
havsbaserad vindkraft. Hur går man vidare 
då? 

– Tre saker. Det ena är att, jag tror alla 
människor vill ha att deras ort ska gå ifrån 
utflyttnings- till inflyttningsorter med 
fler arbetstillfällen, att fastighetsvärdena 
ska gå upp, orten ska få framtidstro och 
tillväxt. Det sker i Norrbotten, det sker 
i Boden, i Luleå och Skellefteå. Vill man 
ha de låga elpriserna måste man, som i 
Norrbotten, ha tillgång till grön el. Många 
företag jagar grön billig el.

– Till de som gillar kärnkraft, så kom-
mer nybyggnation - om man skulle beslu-
ta om en sådan – inte att vara klar förrän 
mitten av 2030 talet, 2035 eller senare, vil-
ket innebär att vill man slösar bort tiden 
fram tills dess. Det är nu man ska säga ja 
till vindkraften. Det finns inget annat att 
vänta på. 

– Det andra är att vi ska se till att kom-
munerna får nånting tillbaka av de vind-
kraften. Som Storbritannien där en del av 
vinsten hamnar i en lokalfond som går 
tillbaks till lokalsamhället. Miljöminis-
tern presenterar idag förslag på att vi ska 
snabbutreda incitament för kommuner 
som säger ja till vindkraft.
Om vi säger att alla bilar är elbilar, vilket 
kanske sker om något decennium, så har de 
på Luleå tekniska universitet räknat ut att 
om bara 7 procent av dem står parkerade 
och ger tillbaka ström till nätet, så motsva-
rar det ett kärnkraftverk ...

– Absolut, men det här är ju helt fan-
tastiskt, men just nu är energidebatten i 
media extremt korkad. Det handla bara 
om kärnkraft eller inte. Men energisys-
temet består av många komponenter och 
framtidens flexibla elnät är också en del av 
det hela, och precis som du säger, därför 
är det också del av den elektrifieringsstra-
tegi som jag presenterat. .
Tanken är ju att man som bilägare ska tjäna 
en slant på det, att sälja tillbaka till nätet 
när man parkerat. Är det någonting ni tittar 
på, att regelverket är på plats när tekniken 
kommer, vilket inte är långt borta? 

– Absolut, och vi kommer att se en ny 
marknadsmodell växa fram. 

Khashayar Farmanbar är utbildad vid Luleå Tekniska universitet i datateknik och 
industriell marknadsföring. Vi träffade honom när han var på besök hos svenska 
bolaget Cake, som tillverkar elmotorcyklar- och mopeder. Efter en provkörning av 
nya modellen Makka. Vi bad honom om ett betyg av körupplevelsen: 

– Den får väldigt högt betyg, stor körglädje, bra respons, elmotorer har ju oslagbar 
acceleration och respons, den känns stabil. Förutom alla roliga köregenskaperna 
så är det en modern vespa helt enkelt. 
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Vi kliver in på Cevts huvudkon-
tor i Göteborg för att träffa en 
ingenjör som hävdar att han har 

ett av de svåraste matematiska problemen 
i världen att brottas med. Han heter 
John Bergström och är ansvarig 
för kravsättning och beräk-
ningar av luftmotstånd och 
aerodynamik. 

– Det är kaoskrafter som 
vi handskas med. När man 
studerar hur vinden ligger 
på en bil ser det ut som att 
det inte går att få en siffra ur 
detta. Men när man sedan bör-
jar se den klassiska linjen, med rök 
som följer bilen, går det att urskilja hur 
luften rör sig över karossen. 

Peter Gunnars, fotografen, var aningen 
besviken när han insåg att det inte fanns 
några människor i labbrockar som stod 
i ett laboratorium runt en lermodell och 
studerade hur rök rörde sig över bilen. 

Allt sker naturligtvis i datorn. I simu-
leringar. Det som kallas cae – Computer 
Aided Engineering. 

Cevt är ingen liten spelare, här har 
plattformar för Volvos bilar tagits fram, 
men även hela bilar för Geely-koncernen 
har blivit till hos Cevt. 

Det är här i den nya stora anläggning-
en som nyligen blivit klar, som grund-
forskning äger rum, och här som bilarna 
från Geely kan bli mer energisnåla. 

Volvo har med sina första modeller 
inte visat framfötterna när det kommer 
till energiförbrukning. Att först använda 
XC40-karossen ledde inte till en räckvidd 
man kan förvänta sig av en ny elbil. 

Så jag ville ta reda på lite om hur de 
som sysslar med detta tänker. 

Men exakt vem som jobbar med Volvos 
karosser blir jag inte på det klara med. Det 

finns många hemligheter här. Vem som 
gör vad och vem som beställer vad 

får vi inte reda på. Men klart är 
att Cevt är en viktig grund-
pelare för forskning och 
utveckling i koncernen. 

– Vi får in design från 
våra beställare som vi sedan 
tar in i våra datorer där vi 

sedan kan studera genom 
simuleringar hur högt luft-

motståndet är och skickar sedan 
tillbaka resultaten till bolagen, med infor-
mation om vad de bör förändra. 

– Vi har som mätstandard 140 km/h. 
Klarar bilen det klarar den 100 km/h och 
70 km/h också. Det är vad vi utgår ifrån. 

Även om allt sker i datorerna hyr 
ingenjörerna in sig i ett sista steg på labb 
där de slutgiltigt kan testa simuleringarna 
mot verkligheten. Man behöver fysiska 
provserier. 

– Allting går inte att simulera, även om 
programmen i dag är otroligt bra och har 
förbättrats, säger John. 

Programmen är inga appar eller grafik 
som simulerar exempelvis vågor, utan 
betydligt mer avancerade saker. 

Det man ser i 3d-renderingar i filmer, 
kan se väldigt äkta ut, men när man när-
studerar dem ser man att det är fejk. Det 
är som sagt kaoskrafter vi handskas med 
och det är miljontals variabler. 
Vad är din drömbil att bygga?

– Flygplansvingen är den optimala 

Allt fler biltillverkare börjar inse att elbilar mår bäst av  
låg elförbrukning. En elbil som drar lite energi kräver ett 
mindre batteri vilket ger lägre produktionskostnader  
och snabbare laddtider. Prestanda är så 1900-tal  
– nu är det låg energiförbrukning som gäller. 

Elbilen besökte Geelys ”labb” Cevt, ett bolag med 
tusentals anställda som inte bara har tagit fram  
plattformar till koncernens bilmodeller utan även  
forskar och utvecklar grundteknik för företaget.

             
     

 den energisnåla bilen



27

Text: 
Fredrik  

Sandberg

Foto: 
Peter  

Gunnars

             
     

 den energisnåla bilen

Mercedes EQXX i vindtunnel. 

Jakten på
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formen. Men man kan ju inte sitta i den. 
Då får man ligga. Men Lightyear One är 
en kul bil. 

Samtidigt går ju bilbranschen mot allt 
större och tyngre bilar.

– Ja, men en suv är himla bra för att 
transportera människor högt och kom-
fortabelt. Det är inte konstigt att de är 
populära. Då får man utgå från det. Man 
kan göra en del med sluttningen bak på 
bilen och rundningen fram. Suvkupéer är 
ju lite mer aerodynamiska. 

Luftmotståndet är dock inte det enda 
som spelar in för räckvidden. Däcken, 
bilens vikt, inre friktion – det som tidiga-
re var växellådan men som i en elbil mer 
är knutet till exempelvis omvandlingen av 
likström från batterierna till växelström 
som driver motorerna. 

På Cevt arbetar de också med termo-
dynamik.

– Att få lite förluster när man laddar 
bilen, kupéklimatet, batteriets temperatur. 
Det gäller att hitta en optimal temperatur, 
man har ju bara en energikälla i batteriet. 
Det finns inga genvägar, alla delar måste 
in, säger John och fortsätter: 

– Det är friktion överallt. Det handlar 
om att balansera många saker, i däck-
ens fall handlar det ju om att göra dem 
lättrullade, men samtidigt måste broms-
förmågan finnas där och har du en elbil 
blir vikten tyngre och måste matchas av 
däcken. 

– Vi har flera forskningsprojekt på 
gång när det gäller däck, bland annat en 
förmåga att suga upp partiklar. Då blir 
elbilen verkligen helt utan utsläpp, om 

man blir av med dammet som blir när 
däcken nöts ner. 
Så ni får design från tillverkarna och fin-
justerar dem – men sker det aldrig tvärtom,  
att ni designar en bil utifrån minsta luft-
motståndet och skickar vidare?

– Nej, men det skulle man ju verkligen 
kunna tänka sig. 
Blir det ofta krockar mellan eran avdelning 
och designavdelningen?

– Ibland kan det hända att designen 
säger en sak och vi en annan. 
Blir inte bilarna fulare på grund av att alla 
försöker se ut som en droppe? På 1950-talet 
var det mer extravagant och gamla bilar. 

– Nej, det tycker jag inte. Det går att 
bygga snygga men aerodynamiska bilar. 

Luftmotståndet har enligt John Berg-
ström blivit bättre och bättre med åren. 

– Man kan se en kurva bakåt tydligt 
hur bilarna har förbättrats. En bil från säg 
1990-talet kan se aerodynamisk ut, men 
de är förfärliga. 

På Cevt har de inte fullskaliga labora-
torier. Inga vindtunnlar, allt sker som sagt 
i datorerna. 

– Men vi köper in oss på andra ställen 
när det behövs, i slutet av utvecklingen. 
Man måste fortfarande göra fysiska tester 
med provserier. Allt går inte att simulera, 
man måste prova grejer till slut. 

– Design är en viktig fråga. Bilarna ska 
vara tysta, säkra, miljövänliga och snygga. 
Det gäller att få ihop allt det där. 

En bil som de studerar på Cevt just nu 
är Lightyear, ett nederländskt företag som 
har halverat förbrukningen jämfört med 
de snålaste bilarna på marknaden just nu. 

John Bergström
Cevt

Här testas bilar i datorer innan de 
första prototyperna byggs. 

”Flygplansvingen är den optimala formen.”



Mercedes EQXX

Ledordet för Mercedes konceptbil eqxx 
är effektivitet. Enligt Mercedes är det värl-
dens mest effektiva elbil.

Med lågt luftmotstånd, en nyutvecklad 
elmotor och intelligenta system för att 
spara in på energi lyckas de sänka för-
brukningen till låga 1 kWh per mil. Det är 
omkring hälften av vad de mest effektiva 
elbilarna klarar i dag.

Tillsammans gör det att eqxx med ett 
batteripaket på 100 kWh kan ta sig 100 
mil på en laddning. Det var räckvidden 
som ingenjörerna hade som mål – och det 
skulle inte uppnås endast genom att sätta 
in ett tillräckligt stort batteripaket.

– Det är inte endast en showbil. Det är 
ett teknologiprogram och ett statement, 
säger Markus Schäfer, som är chef för 
teknik och utveckling hos Mercedes, till 
Elbilen.
Effektivitet är nya valutan, betyder det  
slutet på suvar från Mercedes?

– Nej, det hänger inte direkt ihop. 
Jag tror du kan ha en väldigt effektiv suv 
och kunder kommer vilja ha suvar även i 
framtiden. Men kan du göra en suv mer 
effektiv? Ja, det kan du. Det hänger inte 
bara på bilens form, det är flera andra 
saker som konsumerar energi ur batteriet 
i ett fordon. Jobbet med eqxx var att ta 
sig an allt som konsumerar energi. Vi 
optimerade allt där för att nå en låg för-
brukning. Vi tror att även formen hos en 
suv kan optimeras rejält med förbättrad 
förbrukning jämfört med dagens suvar. 
Självklart kommer det även i framtiden 

– Samtidigt blir det små serier och den 
blir väldigt dyr, extremt lättrullade däck, 
solpaneler, kameror istället för backspeg-
lar. I dag är det dyrt att bygga dem till ett 
rimligt pris. 
Hur stor betydelse har vikten på en bil i för-
hållande till förbrukning? 

– Det beror på. Om det är en citybil 
som kör 50 km/h spelar den inte så stor 
roll. Även om man kör 70 km/h och 100 
km/h, är aerodynamiken viktig. Hög vikt 
ger högt rullmotstånd mellan däck och 
väg och hög förbrukning vid acceleration. 
Men i elbilarnas fall räddar regenerering-
en ekvationen en del, man får ju tillbaka 
energi när man bromsar. Den återvinner 
inte all energi, men den räddar en del. 

– Aerodynamiken är fortfarande det 
avgörande i högre hastigheter. Det är ju 
icke-linjärt. Ju snabbare du kör desto mer 
ökar luftmotståndet, exponentiellt. 

Vi lämnar Cevt med en inblick i hur 
komplicerat det här är. Marknaden efter-
frågar suvar, med stora däck. Samtidigt 
har flera biltillverkare, bland dem, Merce-
des, slagit in på ett nytt spår. 

– Effektivitet är vår nya hårdvaluta, 
säger Christoph Starzynski, chef för 
utvecklingen av elektriska drivlinor på 
Mercedes, till Elbilen när vi träffar honom 
på en provkörning av EQE (se längre fram 
i tidningen). Det visar inte minst deras 
koncept EQXX, se artikeln till höger. 
Designen kommer att se annorlunda ut på 
bilarna framgent.    

John Bergström vid den nyinköpta 
simulatorn hos Cevt. Här testas bilar  
innan de fått fysisk form. 

Trots suv-trenden har fokus 
skiftat mot att göra energisnåla 
bilar. Kampen om kWh avspeglas 
i flera kommande modeller. 
Dessutom, med tillräckligt lågt 
luftmotstånd blir solpaneler på 
karossen användbara – det har 
två nya biltillverkare tagit fasta 
på, Lightyear och Aptera Motors. 
Solpaneler på karossen på en  
traditionellt byggd bil ger inte 
många mil per dag, men drar  
bilen lite el blir det en idé. 

Även de traditionella  
bolagen har styrt in mot allt 
snålare teknik, som Mercedes 
konceptbil EQXX. 

Här är tre snålkörare som  
vi förhoppningsvis får se på  
vägarna inom en snar framtid. 

SOM ÄR PÅ VÄG UT PÅ MARKNADEN

supersnåla  
elbilar 3

EQXX ska klara 100 mil på en laddning 
med en förbrukning på 1 kWh per mil. 

Markus Schäfer
Mercedes

Text: 
Carl Undéhn

Foto: 
Tillverkarna



Lightyear One
Nederländska Lightyear ska senare i år 
börja tillverka vad de beskriver som värl-
dens mest effektiva elbil. Det ska uppnås 
genom en kombination en effektiv elmo-
tor, solceller i karossen som ska bidra med 
upp till sju mils räckvidd per dag och ett 
extremt lågt luftmotstånd.

Med en dragkoefficient på 0,20 är Mer-
cedes EQS i dag världens mest aerodyna-
miska serietillverkade bil. Det menar sig 
Lightyear nu vara på väg att slå.

Nyligen släppte företaget resultat från 
tester i Italien som visade att en prototyp 
av sedanen Lightyear One har en dragko-
efficient på under 0,20. Exakt hur mycket 
under fick vi däremot inte veta. Och så 
länge serietillverkningen av Lightyear 
One ännu inte kommit i gång hos finska 
Valmet är Mercedes EQS fortfarande på 
första plats.

Men när det nu släpps mer information 
från testerna vid Bridgestones anläggning 

30   

i Italien går det inte att sticka under stol 
med att resultaten imponerar.

Bilen kördes i 130 km/h och termome-
tern visade på 10 grader. Inte jättekallt, 
men inte heller optimala förhållanden för 
batteripaketet på 60 kWh. Enligt beräk-
ningarna skulle Lightyear One då kunna 
ta sig över 40 mil på en laddning.

Vid ett tidigare test med varmare 
temperaturer och en jämn hastighet på 
85 km/h lyckades bilen ta sig 71 mil på en 
laddning. 

”Våra ingenjörer rapporterade en 
energiförbrukning som var så låg som 141 
watttimmar per kilometer. En sådan siffra 
gör Lightyear One till den mest effektiva 
bilen på den nuvarande marknaden, som 
kan köra 1,5 gånger längre än det mest 
effektiva fordonet med ett relativt litet 
batteri (60 kWh)”, skriver Lightyear i ett 
uttalande.

Omräknat till mil innebär det en 
förbrukning på låga 1,41 kWh per mil. 
Genomsnittet för elbilar ligger i dag på 
omkring 2 kWh per mil.

Enligt Lightyear visar testet att vi kan 
räkna med minst 40 mils räckvidd, ”oav-
sett väderlek” som de uttrycker det. Med 
det lovar de ganska mycket. Även om alla 
inte håller en marschfart på 130 km/h kan 
temperaturen på våra breddgrader ändå 
sjunka en bra bit under tio grader.

Företaget ska nu använda resultaten 
från testerna för att ytterligare optimera 
drivlinan och köregenskaperna innan 
tillverkning drar i gång. Lightyear One 
går att förboka nu och kostar från 150 000 
euro, eller strax över 1,5 miljon kronor.

Kring år 2025 är det tänkt att lansera 
den mindre Lightyear Two som ska få ett 
pris på omkring 300 000 kronor.  

 

Lightyear One ska börja tillverkas i år i Finland. Själva 
hävdar de att de har skapat världens snålaste bil. 

Mercedes EQXX hårdtestad i vindtunnel. 

TEKNIK II ENERGISNÅLA BILAR

vara en nackdel för en suv, men skillna-
den mellan en sedan och en suv kommer 
minska dramatiskt. 
Vad är brytpunkten mellan förbrukning 
och vikt? Vore det bättre med ett mindre 
batteri?

– Målet var att förbruka mindre än 10 
kWh per 100 km. Under verklig blandad 
körning. Om du tittar på mekaniken hos 
en bil är den största motståndet från luf-
ten. Aerodynamiken spelar den viktigaste 
rollen över 40 km/h och är det som drar 
energi ur batteriet. Vikten är en faktor, 
men inte den viktigaste. Om du har bra 
hjul med lågt rullmotstånd, som vi har 
här, är det bra.

– Att vi fått ner eqxx till 0,17 i luft-
motstånd (cW-värde) är en milstolpe, men 
även EQS låga 0,2 cW visar att vi lyckades 
vi sänka luftmotståndet på en större bil. 
Vilka andra faktorer bidrar till bilens låga 
energiförbrukning? 

– Skärmen är en mini-led-skärm och 
det handlar återigen om effektivitet. 
Dagens skärmar förbrukar en del energi, 
det här är en skärm som förbrukar väldigt 
lite energi. Du har 300 ”dimbara” zoner, 
så en av de intelligenta sakerna med bilen 
är att den stänger av datorer och zoner 
som inte används för tillfället. I en för-
bränningsbil i dag är datorerna på hela 
tiden och drar energi. Men du kan försätta 
dem i viloläge och det är precis vad den 
här bilen gör. Det är en prototyp av vårt 
MBOS-system som kommer utgöras av 
fyra domändatorer. 

– Att hålla batteriet under 100 kWh, 
det är mycket energi, men vi har med 
hjälp av vårt F1-team lyckats få ner vikten 
med 30 procent. Vi minskar det med hälf-
ten jämfört med paketet i EQS. 

– Så med det nya paketet, kylningen 
och managementsystemet och nya mate-
rial har vi kunnat minska volymen och 
vikten på batteripaketet genom att öka 
energidensiteten. Allt det här är teknik 
som kommer hamna i serietillverkade 
bilar.  

 



Aptera Motors – Aptera 

Aptera är en tvåsitsig bil, eller hur den nu 
kommer att klassificeras i Sverige. Om 
den kommer hit. Men företaget siktar 
på Europalansering. De ska bara få den 
typad och godkänd. Den har två hjul 
fram och ett bak. Flygplansvingen är den 
optimala formen för lågt luftmotstånd 
och Aptera ser nästan ut som en flyg-
plansvinge på hjul. Eller som en droppe. 
Två personer får plats, men utrymmet 
bak rymmer också dessa två personer i 
horisontalläge, det ska alltså gå att campa 
i bilen. 

Solpanelerna kan i optimala förhållan-
den ladda 6,4 mil. Per dag. Det här är med 
andra ord en bil som inte behöver pluggas 
in på sommarhalvåret, och kanske ald-
rig om man äger den i Spanien. På deras 
hemsida kan man på en karta föra in hur 
mycket man kör per dag och få svar på om 
man någonsin behöver ladda den. 

Den ska få flera batteristorlekar, väljer 
man det största på 100 kWh får man 160 
mils räckvidd. 

Det minsta batteristorleken ger 40 mils 
räckvidd, och har ett batteri på cirka 25 
kWh. 

Just nu pågår tester för fullt hos Aptera 
och planen är att den nya fabriken i Kali-
fornien ska börja leverera bilar i slutet av 
det här året.   
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I slutet av 1930-talet började man i 
USA att titta på bilarnas luftmotstånd, 
som man insåg var fasansfullt högt. 
Dåtidens lastbilar hade ett luftmotstånd 
på cW 1,0 (cW kallas också cd eller cx 
och står för luftmotståndskoefficient) 
vilket bara är marginellt lägre men är 
en platta, med ett cW på 1,15. Dåti-
dens lastbilar var alltså bara aningen 
bättre än en platt skiva som front. 

Personbilarna låg på 0,6–0,7 cW. 

Då togs bilar fram med halverat 
luftmotstånd, men de kom sedan att 
konkurreras ut av den i dag klassiska 
amerikanaren från 1950-talet. Först på 
1980-talet återkom frågan om luftmot-
stånd och blev viktig för biltillverkarna. 

I dag ligger de bästa bilarna på cirka 
cW 0,21 och lastbilar på cW 0,5. 

En droppe – som vid hastigheter långt 
under ljudets, är den mest strömlinje-
formade kroppen – har ett cW-värde 
på cirka 0,05. 

En bil med droppformad kropp tenderar 
att lyfta i höga farter, vilket gör det svårt 
att gå hela vägen. 

Men bara för att två bilar har samma 
cW-värde innebär det inte att de har 
lika stort luftmotstånd. För att jämföra 
måste man multiplicera cW-värdet med 
bilens frontyta. En bredare och högre 
bil har alltså ett större luftmotstånd än 
en smal och låg. 

CW-VÄRDE

Tesla Model 3 ser ut att ha varit en stor 
inspirationskälla för interiören. 



Text: 

Lotta Hedin

Foto: 

Peter Gunnars

Byggboom i 
elbåtsfabriken
X-SHORE REDO FÖR STORSKALIG TILLVERKNING

Tema
ELBÅTAR
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Byggboom i 
elbåtsfabriken

Det har gått bra för den svenska elbåtstillverkaren X Shore som nu  
ökar tillverkningstakten rejält. Elbilen har besökt den nya fabriken utanför 

Nyköping, som inom kort ska kunna spotta ur sig två färdiga elbåtar per skift.
– Vi pratar inte båtvarv här, vi bygger en båtfabrik. Vi lär oss mer från  

bilindustrin än båtindustrin, säger fabrikschef Elias Wästberg  
som leder arbetet med att få produktionslinan på plats.
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Fabrikschef Elias Wästberg möter 
upp vid svänggrindarna utanför 
den gigantiska fabriksbyggnaden 

strax söder om Nyköping. Han sträcker 
fram ett par neongula varselvästar. 

– Eftersom det fortfarande är lite av en 
byggarbetsplats där inne ber jag er att ta 
på varsin sådan här, säger han.

Även om insidan nu byggs om har 
själva fastigheten stått här länge, och den 
rymmer fortfarande en del av den tidigare 
hyresgästen Ebersprächers verksamhet. 
Men nu pågår ett skifte, både bildligt och 
bokstavligt. Ebersprächer som tillverkar 
avgasreningssystem för fossildrivlinor 
skalar ner. X Shore, som jobbar med elek-
triska drivlinor, skalar upp.

En nyuppsatt vägg tar oss in till X 
Shores del av byggnaden. Vi kliver in i en 
hall där en rad färdiga Eelex 8000-båtar 
står uppställda, redo för leverans. De åtta 
meter och 2,6 ton tunga båtarna ser större 
ut på land än i vattnet, där vi såg dem 
sist. När vi provkörde modellen hösten 
2020 hade de första exemplaren nyligen 
färdigställts vid den betydligt mindre 
tillverkningsanläggningen i Frihamnen 
i Stockholm. De första leveranserna av 
det som är företagets första kommersiella 
modell skulle just sätta igång. Då räknade 
X Shore med att tillverka och sälja 60 till 
100 båtar under 2021.

–  Vi har följt säljplanen, det är därför 
vi är här och bygger fabrik nu, säger Elias 
Wästberg.

Vid årsskiftet ska fabriken ha en kapa-
citet på att leverera ut två färdiga båtar per 
skift.

– Det är 440 båtar på ett år, och det är 
väl en indikation på vad vi räknar med att 
sälja framöver. 

Priset för en Eelex 8000 ligger på 
249 000 euro plus moms, vilket motsvarar 
cirka 3,2 miljoner svenska kronor. Det är 
en dyr produkt, men kunder finns. Hit-
tills har företaget levererat båtar till både 
Nordamerika, Europa och Mellanöstern. 
Den största efterfrågan, cirka 50–60 pro-
cent, kommer från Nordamerika. Men 
även svenskar finns på kundlistan.

– Vi hade inte räknat med att sälja mer 
än en handfull båtar i Sverige, men vi har 
sålt oväntat bra här, framför allt på väst-
kusten. Jag tror att det beror på storleken 
och tyngden. Den rör sig fint i vattnet.

Vi går vidare, och passerar en gigantisk 
kabelvinda som vittnar om att man nu 
håller på att dra el till ugnar där båtarnas 
skrov ska härdas. Nu tillverkas skroven 
på flera olika ställen i landet, bland annat 
i Vaxholm utanför Stockholm. Men inom 
kort kommer man samla hela tillverk-
ningsprocessen hit, och både gjuta och 
härda på plats.

Elias Wästberg
Fabrikschef

”Vi hade inte 
räknat med att 
sälja mer än en 
handfull båtar  
i Sverige, men  

vi har sålt 
oväntat bra här, 
framför allt på 

västkusten.”

Systemet i båtarna är modulärt. Elias Wästberg visar var batteripack, motor och ellåda med växelriktare ska sitta. 
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 Motorn kan leverera 225 kW, 
och få den tunga båten att acce-
lerera 0-20 knop på 4,2 sekunder.

 Båten styrs via multifunktions-
ratten och en stor touchskärm.

 Skroven gjuts idag på annan 
ort, men snart ska även det ske i 
fabriken i Nyköping.

Mycket elektronik skainstalleras. 
Självklartfinns även en app.

I dagsläget jobbar 40 personer i fabri-
ken, men antalet ökar. Till årsskiftet 
kommer 100 personer arbeta här, berättar 
Elias Wästberg. De flesta som rekryteras 
kommer precis som han själv inte från 
båtbranschen, utan har en bakgrund från 
andra industriföretag, som Scania, Volvo 
och Saab.

– Det är ganska typiskt för X Shore, vi 
är väldigt många med båtintresse, men 
vi är relativt få som kommer från båt-
branschen. Vi pratar heller inte båtvarv 
här, vi bygger en båtfabrik. Vi har möjlig-
het att bygga bolaget från grunden, och 
vi lär oss mer från bilindustrin än från 
båtindustrin.

Ett konkret exempel på det är mon-
teringslinan, där man dagarna efter vårt 
besök kommer installera räls för att driva 
båtarna framåt på linan, som ett traditio-
nellt löpande band.

– På ett normalt varv, där har du en 
station och alla jobbar på den stationen, 
med den båten. Vi flyttar båten mellan 
montörerna istället, så att den går mellan 
olika team som är specialiserade på sina 
moment.
Vad är fördelen med det?

– Skalbarhet och effektivitet, vilket gör 
att vi får upp volymen. Och det blir en 
mer förutsägbar kvalitet. Man blir mindre 
individberoende.

EELEX 8000 
 

Pris: Cirka 3 200 000 kronor

Batterikapacitet: 126 kWh

Deklarerad räckvidd:  
100 sjömil vid låg hastighet.

Acceleration:  
0–20 knop på 4,2 sekunder.

Toppfart: 30+ knop

Motoreffekt: 225 kW

Laddning: Snabbladdning  
150 kW/ AC-laddning 11 kW

Längd: 8 meter

Bredd: 2,6 meter

Vikt: 2 600 kg

Listen runt relingen är av kork. Alla båtar som tillverkas är öppna.
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I väntan på rälsen står båtarna på ban-
det uppställda på trailrar, där den första i 
raden i princip bara är ett tomt skrov och 
den sista så gott som färdig för leverans. 
Steg för steg kommer motor, ellåda med 
växelriktare, batteripack, styrpulpet och 
inredning på plats.

– Systemet är väldigt modulärt, alla 
delar vi sätter i ska vara lätta att plocka ut 
och serva eller ersätta, säger Elias Wäst-
berg.

De två batteripacken rymmer 63 kWh 
vardera, och kommer från det schweizis-
ka företaget Kreisel, som X Shore har ett 
femårigt leveransavtal med. För att hålla 
cellerna vid rätt temperatur finns både 
kylsystem och värmepump i båten.

Förutom X Shore finns bara i Sverige 
flera renodlade elbåtsföretag som driver 
på elektrifieringen till sjöss. Men hos 
de stora traditionella båttillverkarna är 
elektrifieringen ännu bara i sin linda. 
Lite har börjat hända bland långsammare 
båtar, som elsnipor på 10–12 knop. I det 
segmentet fungerar det att ersätta den 
vanliga förbränningsmotorn med ett bat-
teripack och en enklare elmotor och få det 
att funka hyfsat väl, säger Elias Wästberg.

– Men ska du börja köra i 20 plus knop 
och ha lite räckvidd behöver du tänka 
till kring hela bygget. Du måste tänka på 
designen, för du får en annan viktbalans 
när man stoppar i batterier, och en annan 
prestanda med en eldrivlina.

”Laddinfrastruktur är inte samma  
problem för båtar. En modern marina 
i dag har redan ett eluttag vid varje plats.”

Den stora prislappen bromsar giss-
ningsvis många från att köpa elbåt i klass 
med Eelex 8000 i dag. Men väger man in 
både inköpspris och driftspris i kalkylen 
är dagen då X Shores elbåtar kostar lika 
mycket som motsvarande fossilbåt inte 
långt borta, enligt Elias Wästberg

En mindre, mer normalutrustad eldri-
ven motorbåt till samma kostnad som en 
förbränningsmotorbåt tror han finns på 
plats om sju till tio år. Det är svårt att säga 
exakt, menar han, för flera saker talar för 
att omställningen till sjöss kan komma 
snabbt när den väl kommer.

– Det finns två fördelar som båtindu-
strin har jämfört med bilindustrin när det 
gäller elektrifiering. Det ena är att vi har 
bilindustrin, och kan titta på omställning-
en som är gjord där och ta efter. Vi behö-
ver inte uppfinna laddteknik och standar-
der utan vi kan ta teknik som redan finns. 
Det andra är att laddinfrastruktur är inte 
samma problem för båtar. En modern 
marina i dag har redan ett eluttag vid 
varje plats. Du har redan en grundläggan-
de infrastruktur. Sen använder du inte 
en båt på samma sätt som en bil. Du kör 
några timmar, sen lägger du till. Behovet 
av snabbladdning är inte detsamma.

Miljöaspekten är ytterligare en faktor. 
I Sverige är utsläppen till sjöss fortfarande 
ganska oreglerade, trots att utsläppen 
bara från fritidsbåtarna är stora. Men 
ute i världen börjar strängare miljöregler 
komma.

– Om tio år har jag svårt att se att det 
säljs förbränningsmotorer på sjön, däre-
mot kommer det finnas många båtar kvar. 
Som båtägare behåller man i regel sin båt 
betydligt längre innan man byter ut den 
än vad man gör med en bil, vilket ger en 
seghet i omställningen.

Enligt Elias Wästberg driver X Shore 
nu tre förändringar parallellt. Dels 
till elektrifiering, dels när det gäller 
användar upplevelsen av att köra båt.

– Det är en helt annan upplevelse 
jämfört med att vara ute i en traditionell 
båt, säger han och syftar bland annat på 
hur man bytt ut traditionella spakar och 
knappar med en modern touchskärm. 

Det tredje handlar om tillverknings-
processen, industrialiseringen av båttill-
verkningen.

– Vi gör tre resor på samma gång, och 
det är nog nödvändigt för att få till en 
omställning. Vi tror ju att den produkt 
som vi levererar måste vara minst lika bra 
som de befintliga båtarna som är ute för 
att vi över huvud taget ska ha en chans. 
Det är ingen som kommer byta ner sig för 
att köpa en elbåt. Du byter inte teknik för 
att få något som är sämre. 

ELBÅT II X SHORE
En vattentät låda i en vattentät låda 
rymmer växelriktaren.

Rejäla säkringar. Båt- och fabriksbygge sker nu samtidigt.



Elektrisk drift, båtar!
Inombordare för segelbåtar och snipor

ELECTRO-MOBILE AB  I  018-34 17 01  I  070-645 32 44
info@electro-mobile.se  I  www.electro-mobile.se

”Marknadsledande och tillverkat i Sverige”S-drev

Rak axel

Klassiska Träbåtar
från

Snickeri Träbåten

Elmotorsnipa 16 fot

Mer info? trabaten.com
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  Q Yachts Q30
När finska Q Yachts var på väg att lansera 
sin första eldrivna modell Q30 hymlade de 
inte om ambtionen att bli ”havets Tesla”. 
Med det kommer spjutspetsteknik, lång 
räckvidd – och en hög prislapp. Fokus har  
legat på att ta fram en så tyst elektrisk  
drivlina som möjligt. För elmotorn med en 
effekt på 20 kW står företaget Oceanvolt  
och det var också den Q30 kom att  
utvecklas kring.

Resultatet är en 9,3 meter lång men  
endast 2,2 meter bred stilig och öppen  
daycruiser med en toppfart på 15 knop.  
Med en marschfart på 9 knop med batteriet 
på 30 kWh tar du dig 42 sjömil på en ladd-
ning. Det går även att välja ett större batteri 
på 60 kWh som då ger en räckvidd på 80 
sjömil. Priset då? Med ett startpris från  
183 000 euro, alltså omkring 1,85 miljoner 
kronor, lägger den sig lite över en välutrustad 
Tesla. 

www.q-yachts.com

  Candela C-7/C-8
Att det finns utrymme för innovation på sjön visar svenska Candela. Vatten  
bjuder på mer motstånd än luft. Det löser Candela C-7 genom att i hastigheter 
över 17 knop bli en hydrofoil, eller bärplansbåt, som lyfter upp över vattenytan.  
Du behöver inte ha pilotlicens heller, utan allt sköts automatiskt. 

Motorns effekt är på 55 kW, men väl ur vattnet ska det räcka med 16 kW  
för att driva båten framåt. Toppfarten är 30 knop och håller du en marschfart  
på 20 knop räcker batteriet på 40 kWh till 50 sjömil. Som väntat hittas en del  
flygplansteknik i designen. Skrovet är av vakuumbehandlat kolfiber som både  
sänker vikten och bidrar med styvhet.  

Konceptet har nu förfinats med modellen C-8. Den ska till skillnad från föregång-
aren masstillverkas och bli världens mest effektiva fritidsbåt – oavsett drivlina.

Under skalet hittas också en autopilot och möjligheten att ladda ned uppda-
teringar over the air, OTA. C-8 ska börja levereras under våren och kostar från 
omkring 3 miljoner kronor. Candela C-7 börjar på 2,7 miljoner kronor.

www.candela.com

  Rand Escape 30
Fler elbåtar ger renare vatten. Danska Rand tar miljötänket ett  
steg längre och bygger sina eldrivna båtar delvis av återvunna  
plastflaskor. Enligt företaget själva kräver deras båtar därför  
endast hälften av mängden material jämfört med andra tillverkare. 

Rand Escape 30 är en öppen elbåt på nio meter med plats för 
tolv personer. Men däckets uppdelning i fem ”zoner” gör att båten 
rymmer fler när den ligger i hamn. Under däck gömmer sig en  
övernattningshytt för två personer samt toalett. 

Spannet i utbudet av både motoreffekt och batteristorlek är stort. 
Från den minsta motorn med en effekt på 105 kW och ett batteri-
paket på 47 kWh upp till en effekt på 460 kW som då kommer med 
ett batteripaket på 234 kWh. Priset börjar på 1,8 miljoner kronor. 

www.goelectric.se

Utbudet av elbåtar ökar stadigt och flera svenska företag ligger 
långt fram i utvecklingen. Båtfolket har också upptäckt fördelarna 
med eldrift, och allt talar för att vi kommer se fler elbåtar i svenska 
hamnar de närmsta åren. För även om inköpspriset tycks högt kan 
en elbåt ändå bli billigare i längden. Driftkostnaden för en elbåt är 
lägre, både vad gäller drivmedel och underhåll. Känslan av att  
ljudlöst glida fram över vattnet och uppleva naturen är också 
svår att sätta ett pris på. Här är ett axplock av vad som finns på 
marknaden – vilken vill du helst kasta loss i till sommaren?

Text: 
Carl Undéhn

Foto: 
Tillverkarna

Kasta loss i sommar!
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  Nimbus Bella Zero
Nimbus Group var redan 2009 ute med 
sin första eldrivna modell, konceptet Nova 
27 E-Power. Sedan dess har flera eldrivna 
modeller lanserats. I sommar är det dags 
för Bella Zero från finska Bella Boats,  
som ingår i Nimbus. Med en prislapp från  
599 000 kronor är den ett prisvärt alterna-
tiv som erbjuds i två versioner. Bella Zero 
6.3 har en toppfart på 11 knop och nya 
Bella Zero 6.1 klarar 20 knop. 

Oavsett vilken du väljer handlar det i 
grunden om en båt för lite lugnare turer 
på sjön. Drivlinan kommer från svenska 
Stream Propulsion och motorn har en 
kontinuerlig effekt på 33 kW, men går att 
pressa upp till 47 kW. Håller du dig kring 5 
knop ska batteriet på 29,5 kWh räcka till 
en tur på omkring sex timmar. 

Batteriet laddas via ett vanligt uttag på 
6, 10 eller 16 A. Det tar mellan 9 och 17 
timmar att ladda fullt och statusen går att 
kontrollera på en skärm. Bella Zero mäter 
6,3 meter på längden och har plats för 
upp till åtta personer. 

bellaboats.fi/zero

  Seven Seas Yachts  
Hermes Speedster
Klassisk design måste inte innebära en 
sparsmakad och enkel träbåt. Det kan lika 
gärna bjuda på en doft av förra seklets flärd, 
med inslag av krom och rejäla hastigheter. 
Det är precis vad brittiska Seven Seas Yachts 
eftersträvade vid utvecklingen av elbåten 
Hermes Speedster. Modellen fanns redan 
med förbränningsmotor, men erbjuds nu 
med eldrift och en effekt på 100 kW. 

Det betyder en toppfart på 30 knop och 
det här är en båt som ska köras så att  
vinden känns i håret. Inspirationen har  
hämtats från 1950-talets sportbilar och inte 
minst klassiska Porsche 356 Speedster. 
Interiören går därför i krom och läder med 
klassiska nålmätare samt träratt. 

Båten är i alla fall mer rymlig än sport-
bilarna som inspirerat den. Upp till fem  
personer kan åka med i den 6,75 meter 
långa Porschen, förlåt båten. Kör du inte  
för fort ska batteriet på 30 kWh räcka för  
upp till nio timmar på sjön. Priset börjar  
på 2,7 miljoner.

www.sevenseasyachts.euKasta loss i sommar!

  Snickeri Träbåten – ”Snipan”
Var det bättre förr? Knappast, men vackra båtar kunde snickras ihop 
även förr i tiden. Och att eldrift på sjön går bra att kombinera med 
en mer klassisk och tidlös känsla är Snipan ett exempel på. Snickeri 
Träbåten bygger den 16 fot långa (4,9 meter) Snipan i furu och ek efter 
ritningar av Tore Herlin från 1933. För den rätta doften är den traditionellt 
behandlad med en blandning av tjära, linolja och balsamterpentin. 

Motorn kommer från Electro-Mobile Scandinavia AB och är på 
blygsamma 3 kW som ger en marschfart på 4 knop. Hastigheten följer 
båtens utseende i spåren kan man säga.  

Snipan kan utrustas med fyra stycken seriekopplade bly- eller  
litiumbatterier på 12V/90ah var. Priset beror på vad kunden önskar,  
men ett riktpris är 340 000 kronor inklusive batterier. 

www.trabaten.com
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TEMA II ELBÅT

Text: 
Lotta Hedin

Foto: 
Aqua  

Superpower

Aqua Superpower har snabbladda-
re för elbåtar på plats både i Med-
elhavet, längs de amerikanska 

kusterna och på de brittiska öarna. I som-
mar invigs de första i Sverige, närmare 
bestämt på västkusten. Utbyggnaden sker 
tillsammans med Brandt Båt, ett dotter-
bolag till Brandt Bil. 

Fem orter med ungefär tjugo sjömils 
mellanrum är klara, från Göteborg i söder 
till Strömstad i norr.  Exakt på vilken 
brygga snabbladdarna kommer stå har 
dock inte offentliggjorts än, berättar Leo 
Ekbom på Brandt Båt.

– Vi samarbetar med ett antal olika 
värdar som förbundit sig att upplåta mark 
för laddarna. Lejonparten av investerings-
kostnaden står sen Aqua Superpower för.

Brandt Båt är återförsäljare av både X 
Shores och Stranas elbåtar, och ser hur 
intresset för eldrift växer bland kunderna.

– Än så länge är antalet elbåtar som 
kan nyttja snabbladdning ganska få i våra 
vatten, men om vi vänder på det är snabb-
laddning en förutsättning för att de ska bli 
fler, säger Leo Ekbom.

Snabbladdarna som nu byggs kommer 

kunna leverera en effekt på upp till 75 kW. 
Det kan till exempel fylla ett tomt batteri 
på X Shores Eelex 8000 på drygt två tim-
mar. Det ökar inte bara sträckorna man 
kan ta sig på en dag, utan också hur man 
kan nyttja båten. 

– Om man till exempel ägnar sig åt 
vattensport på förmiddagen kan man fylla 
batteriet under lunchen för att sedan fort-
sätta på eftermiddagen, säger Leo Ekbom.

Jämfört med Stockholms skärgård 
är det förhållandevis lätt att etablera ett 
snabbladdningsnätverk, eller en snabb-
laddningskorridor som Leo Ekbom säger, 
på västkusten.

– Här färdas nio av tio båtar inom en 
sex sjömil bred korridor, och det är aldrig 
särskilt långt till landström, säger han. 

Trots det vågar han inte räkna med att 
alla fem stationer man skrivit kontrakt på 
kommer kunna öppna i sommar.

– Det är ambitionen, men det är 
mycket att göra. Man måste bryta väg för 
att lägga kabel och ledtiderna med våra 
eldistributörer är ganska långa, så det är 
nog mer realistiskt att säga att två eller tre 
av dem blir klara denna sommar.  

Sex snabbladdare placerade  
på tjugo sjömils avstånd ska  
koppla ihop sträckan Göteborg– 
Strömstad–Oslo för västkustens  
växande antal elbåtar. 

Bakom ladd korridoren står  
ladd operatören Aqua Superpower 
och båtförsäljaren Brandt Båt.  
De första laddstationerna i nät-
verket öppnar redan i sommar.

Västkusten får Sveriges första 
snabbladdningsnätverk för elbåtar 

Text: 
Lotta Hedin

Foto: 
Aqua  

Superpower

Snabbladdarna från Aqua  
Superpower ska kunna  

leverera en effekt på 75 kW.
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Ett test utfördes av studenterna på 
Luleå tekniska universitet (LTU) 
med två eldrivna bilar varav en var 

en Volvo XC40 och en Volvo C40, varav 
Volvo C40 kördes med en mellanstor släp-
vagn tillkopplad. Släpvagnen hade kåpa 
och var olastad. Testet gjordes i syfte att se 
hur mycket mer effekt en elbil drar när en 
normal släpvagn är tillkopplad.

Släpet var mellanstort och vägde runt 
420 kilo. 

– Slutsatsen blev att bilen som drog 
släp drog i snitt 65 procent mer ström 
än den utan släp, räknat över hela testet. 
Detta gör att räckvidden i bilen skulle bli 
cirka 24 mil istället för 39 mil om vi räk-
nar med förhållandena från testdagen och 
för en bil med 80 kwh batteri, säger Emil 
Eriksson, student vid LTU.

Testet gjordes på en sträcka på cirka 87 
km med mycket varierande vägtyper och 
hastigheter.

Hur fungerar det här då i verkligheten?
Vi träffade Mats Simonsson från 

Stockholm vid en snabbladdare i Ulrice-
hamn. Han hade ett släp bakom sin Skoda 

Enyaq. Släpet var tomt och ingen tung-
viktare. 

För trippen mellan Stockholm och 
Göteborg fick han ladda bilen fyra gånger. 
Istället för en förbrukning på 1,8 kWh per 
mil som en resa utan släp drar blev det 3 
kWh per mil. 

– Vi är supernöjda med bilen, men 
det här med släp är ingen lek. Nu är det 
dessutom tomt, sen ska vi hem också, med 
full last. 

Här finns med andra ord en utmaning, 
och tänker man köra båt långt, får man 
vara beredd på högre förbrukning än 
brukligt. 

En som kört båt många gånger är  
Gordon Strömfelt. 

Han har tagit båten Strana bakom sin 
Tesla Model X många gånger. 

– Båten väger 800 kilo vilket gör att jag 
kan köra den på mitt släp, men det här ska 
man tänka på innan man köper båt, att 
släpet inte väger för mycket. 

– Jag drar inte båten så långt, jag är 
ingen fiskegubbe som åker runt med 
båten, men man får räkna med dubbla 
förbrukningen mot normalt. Men det går, 
man får ju bara köra 80 km/h. Sen beror 
det på väglaget: Är det snustorrt, eller 
slask? Det där med räckvidd är lite som 
frågan om hur långt ett snöre är.   

Kan man dra sin båt med elbil?
Självklart, om man har dragkrok 
och vikten inte är för hög. Men 
hur långt kommer man då?

Dra båt med släp – så funkar det

Mats Simonsson
Skoda Enyaq-ägare

”Det där med  
räckvidd är lite 
som frågan om 

hur långt ett  
snöre är.”

TEMA II ELBÅT

Gordon Strömfedt har kör båten Strana som väger 800 kilo med sin Tesla model X.

Text: 
Fredrik  

Sandberg

Foto: 
Peter  

Gunnars
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Så hur har det gått sedan dess? När 
vi får tag i Arne Lindström på 
Orust e-Boats är det bråda dagar 

med mässor, uppvisningar – och tillverk-
ning. 

– Vi producerar en båt per vecka så nu 
är vi verkligen igång, säger han. 

Helt problemfritt har det däremot inte 
varit sedan vi träffades senast. Oavsett om 
du tillverkar eldrivna bilar eller båtar har 
halvledarbristen satt käppar i hjulet. 

– Inte bara Volvo utan även vi små 
drabbas ju av det här. Så det har varit en 
utmaning, säger Arne Lindström.

Redan från början var intresset stort 
från grannarna i Norge. Precis som med 
elbilar har de kommit längre än oss även 
vad gäller eldrift till sjöss. 

– De första tio båtarna går till Norge 
och det är de som verkställs nu. Sen går de 
upp till Stockholmsområdet så det kom-
mer finnas båtar där, här på västkusten 
och på sydkusten. För det är ju inte bara i 

Norge man kan åka elbåt. Det går ju i  
Sverige också, säger han. 

Med dagens produktionstakt räknar 
de alltså med att kunna bygga 50 båtar i 
år. Antalet intressenter är däremot betyd-
ligt fler. Enligt Arne Lindström har de fått 
in flera hundra skriftliga förfrågningar på 
Strana och många av dem kommer från 
Norge. 

– Det är jättestort där. Norge har för-
stått det här med elbilar och därför även 
nyttan med elbåt. Så elbåtarna har också 
de bästa platserna mitt inne i hamnarna. 

Strana erbjuds med ett batteri på 14 
eller 28 kWh. För att visa på båtens räck-
vidd kördes den hela Göta kanal på en 
laddning. 

– I dag är standard 28 kWh, men det 
visade sig att 14 kWh också räcker gott 
väl. Så för den som vill ha en instegsmo-
dell och inte kör mer än tio timmar om 
dagen räcker det, säger han. 

De flesta kunder väljer ändå det större 
batteriet – kanske inte alltid för att det är 
vad de behöver på sjön. 

– Vill man ha det även som energilager 
är det jättebra. Folk som redan har elbil 
och solceller behöver kanske det och då 
köper de en Strana som energilager och 
får båten på köpet!

Orust e-Boats har även fått återförsäl-
jare för sin Strana, som dessutom erbjuder 
leasing. Det är Brandt Båt i Fiskebäckskil 
som säljer båtarna.   

För ett år sedan var Elbilen på 
västkusten och provkörde Orust 
e-Boats modell Strana. Med lång 
räckvidd på upp till 200 sjömil och 
en tillhörande app för att styra 
laddning och kunna dela båten i 
båtpooler såg Strana ut att vara 
ett intressant alternativ för den 
som letar elbåt. 

Bråda dagar för Orust e-Boats

Arne Lindström
Orust e-Boats

”Nu är vi  
verkligen  

igång”

Gordon Strömfeldt och 
Arne Lindström.

Text: 
Carl Undéhn

Foto: 
Peter  

Gunnars
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Test
MERCEDES 
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44

EQE – både 
lyxigt och  
elbilssmart
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Mercedes EQE har allt en elbilsälskare drömmer om, 
smart teknik, liten förbrukning, aerodynamisk elegans, 
men också en körupplevelse av rang. Den tysta bilen är 
en ren njutning på autobahn, i skogen och i stan. Vi har 
provkört Mercedes nya designspråk och faller pladask. 

Text: 

Fredrik  

Sandberg

Foto: 

Mercedes



PROVKÖRNING II MERCEDES EQE

De som jobbar på den aerody-
namiska utvecklingsdelen på 
Mercedes har fått ökad makt på 

företaget. 
Det säger Alexander Ott, som har varit 

ansvarig för aerodynamiken i den nya 
elbilen, EQE, som nu lanseras. Jag träffar 
honom i Frankfurt i samband med prov-
körningen av bilen. 

De har filat på allt för att få ner luft-
motståndet och därmed uppnå en längre 
räckvidd. Det finns gummiflärpar i hjul-
huset som nästan går ner i backen som 
ska styra undan luft från däcken, lyktorna 
bak har en liten skarv som ska göra bak-
partiet lite – och då menar jag lite – boxig 
något som är bra för luftens rörelse över 
bilen. Man har jobbat på alla detaljer man 
kan för att få EQE att spara på strömmen. 

EQE är en mindre variant av bjässen 
och lyxbilen EQS. Den är till designen lik 
storasyskonet, men den är kortare och 
det är inte bara hjulbasen som är 9 cm 
kortare, även överhängen bak och fram 
har dragits in. Det gör att den inte är lika 
strömlinjeformad och får ett cW-värde på 
0,22, till skillnad från EQS som ligger på 
0,19 cW. 

Denna förändring ger också ett 
annat utseende. Jag har hört många som 

uttryckt besvikelse över EQS, att den inte 
är estetiskt tilltalande. Jag håller inte med, 
den växer på en. Men EQE är direkt snygg 
vid första anblicken. Den har ett kraftfullt 
och sportigt utseende som drar blickar 
till sig. 

Att Mercedes har siktat in sig på att 
göra förbrukningen så låg som möjligt är 
positivt. Om resultatet är så här attraktivt 
gör det inte heller någonting. 

När man slår sig ner finner vi samma 
ombonade miljö som i EQS. Den stora 
skärmen som går från A-stolpe till A-stol-
pe (som egentligen är tre skärmar) finns 
att få i vissa modeller. Den ”billigaste” 
varianten, som heter 350+ har den inte, 
endast en skärm i mitten och en bakom 
ratten. 

Det är den modellen som vi först kör. 
EQE 350+ är bakhjulsdriven med en 

elmotor på 215 kW (292 hk). Den har en 
WLTP-räckvidd på 639 km (något kor-
tare än grundmodellen som säljs nere på 
kontinenten, vilket beror på att de svenska 

bilarna är högre specade med exempel-
vis luftvärmepump något som gör dem 
tyngre). 

Försa intrycket är att bilen är tyst. 
Verkligt tyst. På förarsidan hittar vi dub-
belglas, vindrutan är nedsänkt och gör 
att ljudet från vinden tränger ner i förar-
sidan. 

Drar man på med hastiga acceleratio-
ner hör man dock elmotorns vinande, 
svagt. 

Styrningen är underbar, korrekt, dyna-
misk och känslig. 

Accelerationen i EQE 350+ är bra, 
men inte chockerande. Den tappar lite 
kraft över 110 km/h när vi rullar ut på 
autobahn. 

Vi åker tillbaka och kör ut med den 
modell som heter EQE 500. Den har 
dubbla motorer på sammanlagt 300 kW, 
402 hk. 

Nu blir bilen betydligt roligare att dra 
ut på autobahn med. Kraften är inte över-
väldigande här heller men definitivt till-

”Att Mercedes har siktat in sig 
på att göra förbrukningen så 
låg som möjligt är positivt.”



räcklig för att kunna plocka långtradare 
smidigt. Vi kommer upp i 170 km/h utan 
större ansträngning, vad man nu ska 
med den kapaciteten till i Sverige. Det 
kommer också en AMG-version med 350 
kW för den som verkligen har bråttom. 

Snabbladdningen är på pappret bra, 
om man skulle få för sig att pressa bilen 
nere i Tyskland – det går åt rejäla mäng-
der ström i de hastigheterna. EQE laddar 
med 170 kW som mest och på 15 minu-
ter ska man kunna fylla det 90 kWh stora 
batteriet för 25 mils körning (WLTP). 
Till 80 procent tar det en halvtimme. 

Mercedes har fortfarande 400-volts-
system vilket inte ger samma laddhastig-
heter som hos konkurrenterna Porsche 
och Audi, men det kommer i nästa gene-
ration får vi gissa då konceptbilen EQXX 
är bestyckad med ett sådant. 

Plug-and-charge kommer direkt med 

Rymligt baksäte för tre personer. 

Tre kartor på tre skärmar, dessutom har jag 
kartan i Head-up-displayen. Svårt att köra fel. 

”Vi kommer upp i 170 km/h utan  
större ansträngning, vad man nu ska 
med den kapaciteten till i Sverige.”

bilen. Det innebär att man kan koppla sitt 
kontokort till sin användarprofil som man 
sedan är inloggad på i bilen. När man 
stannar för att ladda känner stolpen av 
det och debiterar dig direkt. Mercedes har 
också tagit fram flera olika betalmodeller 
med abonnemangslösningar i botten. 
Inget krångel med RFID-taggar, appar 
eller kontokort med andra ord. Bara att 
plugga in och börja ladda. Det fungerar 
på Ionity främst, men även andra statio-
ner som har samma lösningar. Exakt vilka 
kedjor det rör sig om fick vi inte veta. Men 
det är fler än Ionity. 

Förbrukningen är låg, även om det 
inte är så att man ramlar av stolen. Vi kör 
med EQE 350+ i regn, med en del auto-
bahn-körning, stadskörning och lugnare 
motorvägar och landar på 2,1 kWh per 
mil. Förbrukningen med EQE 500 landar 
på 2,3 kWh per mil, då har vi inte kört 
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MERCEDES EQE 
350+  

 
Pris: från 798 000 

kronor.

Batterikapacitet:  
90 kWh netto.
Deklarerad  

räckvidd: 639 km 
(WLTP)

Snabbladdning:  
170 kW

Ombordladdning:  
11 kW trefas
Drivning:  

Bakhjulsdrift.
Max motoreffekt  
och vridmoment:  

215 kW.
Acceleration  
0-100 km/h:  

6,4 sek.
Topphastighet:  

210 km/h
Antal platser: 5

Yttermått,  
L x B x H, mm:  

4946 x 1906x 1492
Garantier,  

batteri/nybil:  
Ingen uppgift

 
Köregenskaper, effektiv, 

komfort.

–

+

Metallicgrå gör sig bra på EQE. 

Spolarvätska fylls på vid sidan av 
bilen. Huven är svår att få upp.

Laddlucka höger bak. 

”Mercedes EQE  
är en av de bättre 
elbilarna på  
marknaden.”

motorväg. Temperaturen ligger kring 13 
grader. Det ger en räckvidd på 43 mil för 
350+ och 39 mil för 500-modellen. 

Det når väl inte upp till WLTP direkt, 
men den körcykeln körs inte heller i häll-
regn. 

Efter att ha rattat bilen på tyska vägar, 
uppe i bergen, i stadstrafik, på autobahn, 
är saken tämligen enkel. Mercedes EQE är 
en av de bättre elbilarna på marknaden. 
Vid sidan av plastdetaljer i interiören är 
det här en elbil som tronar bredvid stora-
syskonet EQS i premiumsegmentet. Det 
beror naturligtvis på vad du vill göra med 
din bil, den kanske inte lastar bäst, det är 

ingen suv etcetera. Men rent körmässigt 
är det oerhört lyxigt, komfortabelt med 
en stor dos av körglädje. 

Men smakar det så kostar det. Instegs-
priset ligger på 798 000 kronor. Utan 
några som helst tillval. Villl man exem-
pelvis ha det fina ljudet som vi upplevde 
från Burmester surround-systemet ligger 
det i ett utrustningspaket som kostar 125 
000 kronor. Då får man också den otroliga 
head-up-displayen som Mercedes kallar 
augmentet reality, 360 graders kamera 
etcetera. 

För den som är bilintresserade och 
gärna lägger pengar på en lyxig bil ska 
man definitivt titta hitåt och ta en tur. 
Mitt initiala intryck är att det inte blir så 
mycket bättre än så här. Visst finns kon-
kurrens från andra tillverkare som kan 
matcha, men det är en hård kamp. Och få 
har satsat lika mycket på att få ner ener-
giförbrukningen som Mercedes – med 
ett helt nytt designspråk är de redo för 
framtiden.    

PROVKÖRNING II MERCEDES EQE

Responsiviteten på  
skärmen kunde ha varit 

bättre.



STOCKHOLM-SMISTA
Smista Allé 42 •  Kungens Kurva
Tel: 08-410 30 400 • vehobil.se

ÖREBRO
Nastagatan 16 • Aspholmen
Tel: 019-30 50 00 • vehobil.se

BROMMA  [serviceverkstad]
Ranhammarsvägen 4 • Bromma
Tel: 08-517 893 80 • vehobil.se

KARLSTAD
Körkarlsvägen 7 • Bergvik
Tel: 054-777 00 00 • vehobil.se

Del av Veho Group 
- störst i Norden
på Mercedes-Benz

NYA EQE.
 SPORTIG LYX FÖR ALLA SINNEN.

EQE är skapad för att tala till alla sinnen. Estetisk harmoni på utsidan, och på 
insidan får du all information du behöver från MBUX Infotainment. Medan Energizing 

Comfort-systemet sätter stämningen med lugnande ljud, färger och dofter. 

EQE 350+ pris från 759.900 kr

PrivatLeasing fr. 9.095 kr/mån
BusinessLeasing fr. 7.395 kr/mån

EQE strömförbrukning i kWh/100 km (blandad körning enligt WLTP): 15,9 – 18,7; koldioxidutsläpp i g/km (blandad körning): 0. 0. Högre utrustningsnivå, större däckdimension och högre vikt kan ge högre 
förbrukning. Den certifierade elektriska förbrukningen avgörs generellt vid maximal AC laddningskapacitet genom att använda en Mode 3-kabel. Det är därför nödvändigt att fordon med ett HV-batteri laddas 
via en laddbox eller en AC laddningsstation med en Mode 3-kabel för att uppnå en kortare och mer effektiv laddning. Utrustning på bilen som visas kan skilja sig från vad som är tillgängligt. Månadskostnaderna 
gäller både 36 och 24 månader. *Angiven månadskostnad är baserad på att Mercedes-Benz Finans Sverige AB erhåller klimatbonus för bilen enligt förordningen om klimatbonusbilar (2017:1334). Klimatbonusen 
är preliminär för 2022, se www.transportstyrelsen.se. Om utbetalningen uteblir eller förändras på grund av regeringsbeslut påverkas månadskostnaden och kan komma att bli högre eller lägre än angivet här. 
Mercedes-Benz Finans Sverige AB kan ej hållas ansvarig för utebliven eller förändrad klimatbonus som kan komma att påverka månadskostnaden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.

Läs mer 
om nya EQE
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Volvo, 
villa, MG?

MG5 är den första elbilskombin  
på marknaden riktad till massorna. 
Men kombidelen är inte det mest 
iögonfallande med den här bilen, som 
faktiskt inte är någon jättepackare. 
Hur mycket elbil man får för det  
offensivt låga privat leasingpriset är 
mer intressant. Elbilen har testat.

Text: 

Lotta Hedin

Foto: 

Peter Gunnars
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XXX II XXXX

När kinesiska MG släppte sin 
första elbil ZS EV på den svens-
ka marknaden för ett år sedan 

väckte det en hel del uppmärksamhet. Det 
handlade inte så mycket om själva bilen, 
utan om det för elbilar rekordlåga privat-
leasingpriset som erbjöds vid introduktio-
nen: från 1 995 kronor i månaden. 

Sedan dess har MG legat i, och hunnit 
med att släppa dels en uppdaterad version 
av ZS EV med längre räckvidd, och dels 
premiummodellen MG Marvel R. Och så 
nu elbilskombin MG5, även den med ett 
rasande lågt privatleasingpris. 

För MG har bestämt sig: de tänker ta 
en rejäl bit av den svenska elbilsbilmark-
naden. De vill in under radhusområdenas 
carportar och stanna där. Och mycket 
talar också för att de kommer lyckas. 

Privatleasingpriset för MG5 är inte 
fullt lika lågt som den var för ZS EV i 
början. Men jämför man med den första 
versionen av MG ZS EV så är MG5 en 
betydligt bättre bil.

I det här fallet börjar månadskostna-
den på 2 690 kronor för 36 månader och 1 
000 mil om året. Vill man köra 1 500 mil 
per år får man plussa på 150 kr i månad-
en. Behöver man ytterligare mil, eller vill 
korta leasingperioden till 24 månader får 
man lägga till några fler hundralappar. 

Hur länge det priset kommer gälla vill 

TEST II MG5

”MG har bestämt sig: de tänker ta en rejäl 
bit av den svenska elbilsbilmarknaden.  
De vill in under radhusområdenas  
carportar och stanna där.”

inte Hedin Bil som är generalagent för 
MG lova. Men det är det som gäller nu 
och det avser den fullutrustade Luxury- 
versionen som än så länge är den enda 
MG5-versionen som erbjuds i Sverige. I 
den ingår förarstödsystem med filhåll-
ningsassistent, adaptiv farthållare, döda 
vinkel-varnare och 360 graders kamera.

Det finns en app som kan användas för 
att förvärma bilen och styra laddning. Det 
finns Apple CarPlay och Android Auto 
via USB-sladd. Och för den som köper 
till en särskild kabel går det att plocka ut 
ström ur bilens batteri via laddporten för 
att driva eller ladda till exempel verktyg, 
ett batteri till en elcykel, eller vad som 
helst. Vehicle to load som det kallas är en 
möjlighet som hittills bara erbjudits hos 
ett fåtal andra bilmodeller, som Kia EV6 
och Ioniq 5.

Men vissa kompromisser får man 
också vara beredd på. Batteriet på 61,1 
kWh (brutto) ska ge MG5 en räckvidd på 
38 mil enligt WLTP. Men det är som för 

många modeller väl optimistiska siffror, 
särskilt när det är kallt ute, och särskilt 
iom man kör i högre hastigheter. Cirka 25 
till max 30 mil är mer realistiskt. Mer om 
detta längre fram.

Vi hämtar MG5:an vi ska testköra i 
Tollered, några mil nordöst om Göteborg. 
Där möter Hedin MG upp med några av 
de allra första MG5:orna som nyss rullat 
av lastfatyget i Malmö. Från Tollered kör 
vi sedan bilen upp till Stockholm, där vi 
en vecka senare ska lämna den till återför-
säljaren.

(För att förtydliga: undertecknad 
har trots det gemensamma namnet inga 
kopplingar till Hedin bil. Det är ett van-
ligt namn i Sverige.)

När jag sätter mig i bilen har jag den 
senaste versionen av MG:s crossoversuv 
ZS EV ganska färskt i minnet, eftersom 
vi testade den i förra numret av Elbilen. 
I kupén ger MG5 spontant intryck av att 
ligga ett snäpp högre i kvalitet än ZS EV. 
Skärmen känns mer alert, stolarna är 

TEST II MG5

Skattereduktion  
för grön teknik

50 % bidrag för  
arbete och material.

Läs mer på  
skatteverket.se

Laddbox för elbilar

Den högpresterande laddboxen
Elbilsladdaren witty start laddar alla elbilar säkert, enkelt  
och effektivt. Den är anpassad för en eller tvåfamiljshus  
och kan monteras på vägg eller stativ.  Den höga  
kvaliteten, kapslingsklassen och stöttåligheten gör  
witty start lika lämplig för inom- och utomhusbruk. 
Dessutom är den lättinstallerad, låsbar och har  
variabel laddeffekt.

Läs mer på hager.se

och säkert med 
witty start

Ladda enkelt

Hager_EVCS_Elbilen-nr4-inlaga_210x273.indd   1Hager_EVCS_Elbilen-nr4-inlaga_210x273.indd   1 2022-03-31   12:452022-03-31   12:45

Komforten är det inget fel på. Vår 
längste testförare (1,90 meter) 
upplever dock att han inte kan 

komma ner tillräckligt med stolen, 
så att sikten framåt skyms av 

backspegeln.
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snyggare. Här finns inget glastak, men å 
andra sidan har kardantunnel-klumpen 
i golvet mellan sätena i bak förvunnit, 
vilket gör MG5 rymligare. Lite plastigt är 
det, men det är det i många bilar.

Körmässigt är MG5 lite styvare och 
mindre svampig än sitt syskon ZS EV. 
Mycket beror det förmodligen på att bilen 
är lite lägre, och att man som förare ham-
nar närmre vägen. Det ger mer vägkänsla. 
Någon fantastisk körupplevelse är det 
inte, men det funkar bra. Förarstödssyste-
men fungerar faktiskt riktigt bra.

Som hos de flesta elbilar finns det tre 
körlägen att välja mellan: Eco, comfort 
och Sport. I ärlighetens namn kan jag inte 
känna någon avgörande skillnad mellan 
sport- och komfortläget.

Med plattan i mattan ska bilen kunna 
accelerera från 0-100 på 8,3 sekunder, och 
det räcker för nödvändiga omkörningar 
på motorvägen. Det finns också tre olika 
nivåer av regenerering att välja mellan, 
med tydliga skillnader. 

Resan mot Stockholm förlöper såhär: 
Jag startar med 77 procent i batteriet 
och kör 14 mil till Ionity Mariestad, dit 
jag kommer fram med 29 procent kvar. 
Utomhustemperaturen ligger på cirka fem 
plusgrader. På 48 minuter laddar jag till 
89 procent. Sen kör jag ytterligare 21 mil 

Körläge och grad av enpedalskörning/mo-
torbromsstyrka väljs med knapparna över 
växelvredet. 

Ratten går att justera både i höjdled och i 
djupled.

”MG5:ans svagheter: lite begränsad räckvidd 
och lite begränsad snabbladdning.”

TEST II MG5

till Västerås, dit jag kommer fram med 
16 procent i batteriet. Där laddar jag i 36 
minuter till 70 procent. 

På pappret ska bilen kunna ta emot en 
effekt på 87 kW vid snabbladdaren, men 
när vi loggar hela laddförloppet (se ladd-
kurva på nästa uppslag) kommer vi  som 
mest upp och touchar 70 kW. Det är inte 
särskilt snabbt för en modern elbil, men 
helt okej för den här prisklassen.

Batteriet som består av NMC-celler 
rymmer 61,1 kWh brutto. Hur mycket av 
det som är disponibelt att använda och 
hur mycket som sparas som säkerhets-
marginal avslöjar inte MG.

Av någon anledning har MG5 fått ett 
mindre batteripack än ZS EV, som har 
en bruttokapacitet på drygt 70 kWh. Det 
är synd. För många går det en praktisk 
och känslomässig gräns någonstans runt 
30 mils räckvidd på motorvägen. Men så 
långt kan man inte räkna med att ta sig 
med MG5:an, särskilt inte när tempera-
turen sjunker mot nollan. Kanske hade 
en värmepump hade fått ner energiför-
brukningen, så att räckvidden kunnat bli 
längre under de kyliga månaderna. Men 
någon sådan finns tyvärr inte, och ener-
giförbrukningen under vår resa norrut 
ligger runt på 1,9-2 kWh milen. Det räcker 
till 25-milakliv mellan laddstoppen. 



Sen beror det förstås också lite på hur 
mycket byggmaterial, hockeyutrustning,  
hundfoder och annat kul man stuvat i 
bilen. MG5 är ju en kombi! Den första 
riktiga elkombin, som marknadsföringen 
gör gällande. 

Porsche har förvisso redan gjort 
anspråk på att ha släppt den första elkom-
bin, i form av Taycan Cross Turismo och 
Sport Turismo.  Men det är inte den typen 
av kraftpaket med sportbilsprestanda och 
en prislapp på över miljonen de flesta ser 
framför sig när någon säger kombi. 

MG5 liknar mer en kombi av klassiskt 
snitt, fast en liten sådan. Någon jättepack-
are är den inte. Skuffen sväljer 479 liter, 
fäller man sätena får man in 1 376 liter.

Det kan jämföras med VW Golf Sport-
kombi, som rymmer 611 liter innan sätena 
fällts.

Jämför man yttermåtten skiljer det 
bara dryga tre centimeter på längden mel-
lan de två modellerna. 

Ett minus är MG5:s höga lasttröskel. 
Golvet i lastutrymmet går att höja upp 
en bit, men inte hela vägen. Det blir långt 
ifrån i höjd med luckan och det kan fresta 
på ryggen för den som till exempel ska 
lasta i och ur med en barnvagn flera gång-
er om dagen.

”MG5 liknar mer en kombi av mer 
klassiskt snitt, fast en liten sådan. 
Någon jättepackare är den inte. 
Skuffen sväljer 479 liter.”

Kombibakdel. 

Den som beställer en MG5 när den 
här artikeln skrivs ska enligt Hedin Bil få 
sin bil i början av fjärde kvartalet i år. Till 
skillnad från flera andra biltillverkare är 
MG inte beroende av några komponen-
ter från vare sig Ryssland eller Ukraina, 
men indirekt påverkas även de av kriget. 
Bilarna är tillverkade i Kina och skeppas 
via belgiska Zeebrugge till Sverige. Han-
delsrestriktionerna mot Ryssland har 
ändrat flödet av varor i väldens stora ham-
nar, med extra förseningar som följd. Men 
trots det ska alltså kunderna kunna få sina 
bilar i god tid före årsskiftet. 

Det är av stor vikt för den som tänker 
köpa sin bil, eftersom klimatbonusen för 
elbilar med stor sannolikhet sänks från 
70 000 till 50 000 vid årsskiftet. Ska man 
få det högre beloppet gäller det at bilen 
hinner registreras före nyår.

Men precis som med ZS EV, där 98 
procent av privatköparna leasar, räknar 

företaget med att minst 95 procent av 
MG5-köparna kommer göra likadant.

I en undersökning som eCarExpo 
och YouGov nyligen genomfört om hur 
svenskarna tänker kring sina framtida 
bilköp svarade bara hälften att de kunde 
tänka sig en bil från diktaturen Kina. Om 
de svarande även räknar in Volvo och 
Polestar i ”bilar från Kina” är mer än jag 
vet.

MG, som ingår i det statsägda bolaget 
Saic lär med all sannolikhet inkluderas. 
Men om jag ska tippa tror jag ändå plån-
boken kommer styra för väldigt många 
som nu ska välja sin första elbil. Trots 
kompromisser får man så pass mycket 
elbil för pengarna i MG5 att det blir svårt 
att bortse från den, särskilt om man inte 
i första hand är ute efter körupplevelse, 
utan en duglig elbil som funkar i varda-
gen. Villa vovve volvo kan bli villa vovve 
MG snarare än vi kanske tror.    
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BETYG 
Köregenskaper: 
En ganska anonym upplevelse 
av en klassisk framhjulsdriven, 
mellanstor bil. Känns lite styvare 
och ger något mer vägkontakt än 
suv-syskonet MG ZS EV.   

 
Komfort: 
Helt ok säten med god sittkom-
fort och gott om plats för benen. 
Vår längsta testförare har dock 
svårt att hitta en bra ställning. 
Han upplever att sikten skyms 
av den stora och lågt sittande 
backspegeln, då sätet inte går att 
sänka tillräckligt. Hög lasttrös-
kel till bagaget drar också ned 
betyget.

 
Säkerhet:  
MG5 har ännu inte krocktestats 
av Euro NCAP. MGZS EV fick 
dock fem 5 stjärnor och vi gissar 
på samma. Dessutom fungerar 
förarstödsystemen bättre i MG5. 

 
Miljö: 
MG ger inga utfästelser om 
klimatneutral tillverkning som 
vissa europeiska tillverkare. Att 
batteriet inte är jättestort och 
förbrukningen ganska låg är dock 
positivt ur miljöhänseende. 

 
Autonomi: 
Förarstödsystemen ger bekväm 
åkning utan ryck. Lane assist 
funkar bra, liksom adaptiva 
farthållaren och kollisionsvarna-
ren. Bra hjälp av 360-graders 
kameran vid parkering.  

 
Utrustning: 
Välutrustad från start, men 

saknar värmepump. I Priset ingår 
17-tums fälgar. Vehicle to load 
funktion med möjlighet att ta 
ström från högspänningsbatteriet 
för att driva annan elutrustning 
ger pluspoäng. Pluspoäng även 
för appen som var lättmanöv-
rerad och anslöt till bilen utan 
mankemang.

 
Utrymmen: 
Rymlig både i fram- och 
baksätet. Skönt med plant golv i 
baksätet. För at vara en kombi är  
lastutrymmet inte jättestort, men 
här finns ändå gott om plats för 
packning. Takrails ingår på bilen, 
och det går att lasta 75 kg på 
taket.  Tillåten dragvikt 500 kg.

 
Ekonomi:  
Med privatleasing som startar 
på 2 690 kr i månaden är MG5 
svårslagen. Vill du köpa den är 
priset 420 000 före bonusen. Det 
är riktigt konkurrenskraftigt och 
mycket elbil för pengarna.

 
Räckvidd:  
Det 61 kWh stora batteriet 
räcker för att ta oss 25 mil på 
en laddning när temperaturen 
ligger på några plusgrader. MG5 
är lägre än sitt syskon ZS EV och 
drarnågot mindre, men den har 
utrustats med ett mindre batte-

ripack och har därmed kortare 
räckvidd. Synd.     

 
 
Laddning:  
Bra med 11 kW AC-laddning. 
Snabbladdningen hade dock 
gärna fått gå fortare. På pappret 
ska bilen klara 87 kW, vi kommer 
som mest upp i 70 kW men 
ligger mest runt 50 kW. Att fylla 
batteriet från 20 till 80 procent 
tar 40 minuter. Många nya elbilar  
laddar snabbare, men deras 
prislappar är också högre.

 
Utseende:  
Fin, men ganska anonym. Sticker 
inte ut. Man har vant sig vid 
större fälgar på bilar i den här 
storleksklassen, sjuttomtumsfäl-
garna ser ovant små ut.

Testfakta
MG  
5

SUMMA SUMMARUM
MG5 är ett mycket prisvärt 
alternativ för den som är ute 
efter en funktionell elbil med 
goda lastmöjligheter, och 
inte tycker att körkänsla är 
viktigaste egenskapen hos en 
bil. Bra förarstödsystem.

TOTALT: 

39/50 

POÄNG

TEST II MG5

Skärmen på  10,25   
tumhar blivit piggare 
och mer responsiv 
än i ZS EV. Bra mix 
av touch och vanliga 
knappar i förarmiljön.

SNABBFAKTA 
MG5 

Pris: 419 990 kr.  
Privatleasing från  

2 690 kr/mån
Batterikapacitet:  
61,1 kWh (brutto)

Deklarerad  
räckvidd: 380 km 

(WLTP)
Snabbladdning:  

87 kW
Ombordladdning:  

11 kW trefas
Drivning:  

Framhjulsdrift
Max motoreffekt  
och vridmoment:  
115 kW, 280 Nm

Acceleration  
0-100 km/h:  

8,3 sek.
Topphastighet:  

185 km/h
Antal platser: 5

Yttermått,  
L x B x H, mm:  

4 600 x 1 818 x 1 543 
(inkl takreling)

Garantier,  
batteri/nybil:  
7 år/15 000 mil
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Batteri % (SoC) JOBBIG LASTTRÖSKEL. Golvet i skuffen kan höjas, men 
inte nog mycket.

Att ladda 11–85% tog 52 minuter.

FÖRBRUKNING OCH RÄCKVIDD: Temperaturen låg mellan 2 och 5  
plusgrader. WLTP-räckvidd: 380 km. Räckvidd på provkörningen,  
motorvägskörning: 25 km. Snittförbrukning: 1,9-2 kWh/mil.  
Snittförbrukning i 90 km/h: 1,8 kWh/mil. 110 km/h: 2,4 kWh per mil. 

MED APPEN  
MG iSMART 
kan man kolla 
batteristatus, 
starta och stoppa 
laddnig och 
förvärma bilen 
föra avfärd.

LADDNING I 
NOSEN. Luckan 
fram är smidigt, 
den går lätt att 
komma åt när det 
är trångt.

LADDKURVA MG5 Att ladda 20 till 80 procent tog 40 minuter

Bredd: 1 818 Hjulbas: 2665 mm.
Totallängd: 4 600 mm.

Höjd:  
1543 mm.
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Fulladdat batteri 
på fem minuter

Text: 

Lotta Hedin

Foto: 

Peter Gunnars
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Fulladdat batteri 
på fem minuter

Vi åkte till Norge för att 
testa batteribyten på fem 
minuter och för att få 
en genomgång av Nios 
planer för den svenska 
marknaden. Och vad före-
tagets planer är. Grundare 
William Bin Li brukar kallas 
Kinas Elon Musk. Och nog 
är det Tesla-vibbar alltid. 
Nio kan bli en vass konkur-
rent på den europeiska 
bilmarknaden. 

Av de kinesiska biltillverkarna 
som nu en efter en lanseras i Sve-
rige och Europa är Nio kanske 

den mest intressanta. Inte minst på grund 
av sin batteribytarteknik. Nio har i Kina 
byggt en ansenlig mängd sådana stationer. 

När du behöver mer ström i batterierna 
ställer du dig inte och laddar bilen, du kör 
in den i en station, eller bilen kör in sig 
själv, och på fem minuter har ditt batteri 
skruvats loss, och sedan skickats undan 
till ett batterilager, ett nytt fulladdat bat-
teri kommer åkande på rullbandet under 
bilen och fästs på plats. Sedan kan du köra 
vidare. 

I Norge kostar tjänsten 2 000 kronor i 
månaden, då ingår tre byten per månad 
därefter kostar de 100 kronor per gång. 

Det låter smidigt. 
Och det är det. 
Vi var i Norge och testade den enda 

stationen som är på plats i Europa. 
Vi stannade bilen utanför, tryckte på 

en knapp i bilen och in åkte den. Man 
kan inte själv köra in bilen, det måste ske 
automatiskt. 

Det krävs inte många knapptryck-
ningar i bilen för att det ska fungera. Är 
man ute och kör kan man boka en slot 
i bytesstationen, och när man kommer 
fram väljer man att starta bytet, kör fram 
till en ruta, bilen tar över och backar in. 
Därefter plockas batteriet ut och ersätts 
med ett nytt. Voilà, dags att köra vidare 
med fullt batteri, eller helt fullt är det inte. 
Det är laddat till 90 procent, för att spara 
på livslängden. 

Än så länge är stationerna manuella, 
det vill säga att det finns en person på 
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Liten. Smart. 
Full av kraft.

plats som övervakar proceduren, men 
sedan sker allt automatiskt. Stationen i 
Norge är generation två. Nästa generation, 
alltså tre, ska vara helt automatisk. 

Nio planerar att bygga 20 stycken  
stationer i Norge i år. I Sverige blir det nio 
stycken som kommer att ställas upp på 
olika platser efter de stora vägarna mellan 
Stockholm, Malmö och Göteborg. 

På en fråga om inte de bästa platserna 
är i norra Sverige, där köerna är långa på 
loven, blir svaret att det först handlar om 
att knyta ihop de stora städerna. 

För att få tillgång till batterbytarsta-
tionerna kan man välja att abonnera på 
tjänsten, i Norge kostar det som sagt 2 000 
norska kronor i månaden, då ingår tre 
byten, sedan kostar bytena 100 kronor. 
Nio kallar detta för BaaS, Battery as a 
Service. Man behöver aldrig oroa sig för 
batteriets status, och kan få senaste tek-
nologin när den kommer. Dessutom, om 
man köper en bil med det lilla batteriet 
kan man uppgradera till det stora batte-
riet om man är ute på långtur. 

Vill man köpa batterierna kostar de 
160 000 kronor extra för 100 kWh-packet. 
90 000 norska kronor kostar 75 kWh, som 
i sin tur kostar 1 399 kronor att leasa. 

Nio har som synes en helhetslösning 
på elbilsägandet. De tar det hela ett steg 
längre än Tesla som också har samma 
angreppssätt, genom att erbjuda bat-
teribyten. Det finns fler gemensamma 
nämnare. Nio vill skapa en kultur, en 
varumärkestillhörighet. Det gör de bland 
annat genom att öppna vad de kallar Nio 
House. I Norge ligger detta ”House” på 
den kanske mest exklusiva adressen det 
går att hitta, på Karl Johans gate, ett sten-
kast från kungliga slottet. Lokalen som är 
ett showroom men också en mötesplats, 
med scen, mötesrum, kafé, bibliotek och 
sköna soffor är hela 1 800 kvadratmeter 
stor. Här kan Nioägare mötas och det 
arrangeras träffar, whiskyprovning och 
allt möjligt. Dessutom är centret öppet för 
alla, inte bara Nioägare. 

Den Nioägare vi träffar vid batteri-
bytarstationen berättade också att han 
besökt centret flera gånger, och att det 
finns en viss community kring märket. 

Stockholm kommer också att få ett 
Nio-center. Exakt var avslöjas inte, men 
med tanke på placeringen i Oslo är cen-

trala Stockholm en ganska säker gissning.
Nio har också en långsiktig plan. 

Grundaren William Bin Li, som brukar 
kallas Kinas Elon Musk (Teslas vd), kallar 
bilbranschen för ett maraton och inte en 
sprint. 

Förra året levererade Nio 91 429 bilar 
och gjorde en förlust på 16 miljarder kro-
nor. Men förlusten beror enligt Nio på att 
man hårdinvesterar för framtiden, precis 
som Tesla gjorde under många år. 

Och kanske blir batteribytarsystemet 
en succé; i Norge har 92 procent av de 
första cirka 300 kunderna valt att inte äga 
batteriet, utan leasa det så att de kan byta 
det. 

Med rätt prisbild i Sverige, där bytena 
ingår, kan det också bli attraktivt. Det 
återstår att se. 

Men vad Nio påpekar vara en fördel är 
att batterierna tillhör Nio och att de där-
med kan återvinna dem. De hamnar i ett 
slutet kretslopp. 

Samtidigt kommer snabbladdningen 
att bli snabbare. Med bättre batterier kan 
tiderna minskas med ner till 15 minuter 
och konkurrensfördelen med byten blir 
då mindre. Men kanske inte i Sverige, där 

de kalla vintrarna ger sega laddstopp. Att 
glida in och byta sitt batteri när det är 
minusgrader lär vara attraktivt en lång tid 
framgent. 

Nio påpekar också att effekttillgången 
kan bli ett problem för supercharging – 
batteripacken i bytarstationen laddas med 
40 kW och kräver inte samma mängd 
effekt. 

Nio ES8 kommer inte initialt till den 
svenska marknaden. Istället är det model-
lerna ET7 och sedan ET5 som ska dyka 
upp i Nios butiker. 

De får tre batteristorlekar, 75, 100 
och 150 kWh. Den senare ska då ge en 
räckvidd på 100 mil enligt kinesiska kör-
cykeln. Motorvägskörning i Sverige lär 
snarare handla om 60–75 mil. Även dessa 
modeller får batteribytartekniken. 

Intressant här är att ET5, som är en 
mindre bil än lyxkärran ET7 som är fem 
meter lång, också kan bestyckas med 150 
kWh-batteriet. 

Det rör sig alltså inte om något till 
volym gigantiskt batteri, utan om en ny 
typ av battericeller med högre energität-
het. 

Jag frågar Nios Europachef Hui Zhang 

Ingen hatchback. 

Här har vi ET7, 
som blir första 
Nio-bilen som 

kommer till 
Sverige. 

ES8 byter batteripack. 

”När man kommer 
fram väljer man att 
starta bytet, kör 
fram till en ruta, 
bilen tar över och 
backar in.”
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PROV II NIO ES8

vad han kan berätta om den nya batteri-
tekniken. 

– Det är ett mellanting mellan 
solid-state-batterier och vanliga batterier. 
Det är definitivt en ny teknik, som går 
mot solid-state, men som inte är det heller. 
Ni har sagt att ni ska lansera det i år, har ni 
tekniken på plats?

– Vi utvecklar det med en partner och 
har olika delmål, olika faser av validering. 
Men vi är på rätt spår. 
Vilken status på validering är det nu?

– Jag kan inte säga exakt vilken status 
vi befinner oss på. Vi förväntar oss att det 
kommer att finnas i bilar som når våra 
kunder i år. Först på den kinesiska mark-
naden, sedan resten. 
Är batteriet dyrare per kWh än andra bat-
terier?

– Det är detaljer jag inte kan avslö-
ja, jag är heller inte expert på celler. Vi 
kommer inte alltid att vara först med ny 
teknik, men vi försöker att vara först på 
många områden. 

Jag lämnar Nio med en känsla av att 
de är någonting på spåret. Initialt var jag 
skeptisk till batteribyten, men blir priset 
rätt är det nog många som kan tänka sig 
ett femminutersstopp på väg till Malmö 
från Stockholm och på så sätt välja friare 
var de ska ta sina raster.   

Även om Nio ES8 inte, vad det ser 
ut som, kommer till Sverige note-
rade jag några saker på en kort 

provkörning. Först lite data: 
Bilen är en rejält tilltagen suv med två 

batteristorlekar, 100 kWh eller 75 kWh. 
Den kommer med sex eller sju säten. 

Räckvidden med stora batteriet är 50 
mil enligt WLTP, den kan dra 1,5 ton och 
gör 0–100 på 4,9 sekunder. 33,8 meters 
bromssträcka från 80 km/h. 

Topphastigheten är 200 km/h. Kraften 
kommer från dubbla induktionsmotorer 
på sammanlagt 534 hästkrafter. 

Karossen är till 96 procent byggd i 
aluminium. En responsiv display på 11,3 
tum sitter mellan sätena. Röststyrnings-
funktionen är egenutvecklad, men vad vi 
märker hör den inte riktigt vad man säger. 
Ett vanligt problem i dagens bilar. 

Bilen är uppkopplad via 4g. 
Som ni säkert har sett är den här typen 

av specifikationer hemmahörande i vad 
som brukar kallas premiumsegmentet. 
Det är inga tvivel om att Nio ES8 hör till 
den kategorin baserat på den hårdvara 
som följer med. 

Men med kinesiska bilar har vi sett att 
det som på papperet ser bra ut inte alltid 
är det när man väl slår sig ner bakom 
ratten. 

Så är det inte i det här fallet. Upplevel-
sen matchar specifikationerna. Den rör 
sig utmärkt på vägen, har ett bra chassi, 
följsam styrning och komfortabla säten. 
Materialvalen känns gedigna, och Nio är 
definitivt med i matchen i jämförelse med 
sina europeiska konkurrenter. Prestandan 
är bättre än exempelvis Volkswagen ID5. 
Däremot verkar energiförbrukningen inte 

ES8 – en kort provkörning

ES8 är sex, eller sjusitsig. 

Inne i bytescentralen, ur golvet kommer nytt batteripack. Några tryck på skärmen 
och processen startar. 



Eirik Sand
Nio ES8-ägare

”Jag har inte  
laddat hemma 

sedan jag köpte 
bilen”

Erik Vik
Nio ES8-ägare

”Jag laddar  
mest hemma då 

jag har en timme 
till stationen”

Eirik Sand var tidigt ute och fick 
en av de första bilarna som kom, 
vilket innebär att han också 
kunde byta batteri sex gånger per 
månad för priset av 2 000 kronor 
i månaden. 

– Jag har inte laddat hemma 
sedan jag köpte den här bilen. 
Jag åker hit tre–fyra gånger per 
månad och byter batteri istället, 
säger han. 
Är du nöjd med bilen, vid sidan om 
batteribytet?

– Ja, den är riktigt bra. 
Varför valde du en Nio?

– Spännande teknik, bilen är 
stor, jag får på en skibox. Jag är 
supernöjd. Räckvidden är bra, 
den klarar 40 mil. 
Blir det långturer nu?

– Det finns inte så många sta-
tioner uppe ännu, men när de är 
på plats ska det bli spännande att 
ta en tur ner på kontinenten. 

Vi träffar två Nio ES8-ägare 
vid batteribytarstationen.

Två ägare berättar

Erik Vik stod vid sidan om batte-
ribytarstationen och fick service 
av Nio-anställda. Någonting var 
fel med mjukvaran han hade, han 
fick inte till batteribytet. Istället 
stod han och laddade från en av 
två superchargers som Nio instal-
lerat vid sidan om batteribytar-
stationen, något de kommer att 
installera vid alla bytesstationer. 

– Jag laddar mest hemma, då 
jag har en timme till stationen. 
Är du nöjd med bilen, vid sidan om 
batteribytet?

– Ja, den är väldigt go, väldigt 
premium med ventilerade säten 
och massage. 
Varför valde du Nio ES8?

–Det är ett spännande kon-
cept, vi behöver en stor bil och 
möjlighet att packa. Vi körde en 
Skoda Kodiaq innan, den här är 
bättre. 
Blir det långturer nu?

– Ja, vi planerar en tripp till 
Danmark till sommaren, men 
bytesstationerna har nog inte 
kommit upp till dess. 

vara av det bättre slaget. Som lök på laxen 
finns OTA, det vill säga over-the-air-up-
dates. Bilen får regelbundet ny mjukvara. 
Exempelvis klagade norrmännen på att 
batteriet var för kallt när de skulle snabb-
ladda, vilket Nio meddelade huvudkon-
toret som fixade förvärmning av batteriet 
via en uppdatering. 

Vad kan vi vänta oss av de två modeller 
som kommer till Sverige, ET7 och ET5? 
En hel del faktiskt. Kvaliteten ska vara 
ännu bättre, och trådlösa uppdateringar 
kommer att finnas på plats redan vid start. 
Dessutom får den rejält tilltagen räckvidd 
med 150 kWh-batteriet, som fysiskt ska 
vara lika stort som 100 kWh-batteriet, 
tack vare ny semi-solid-state-teknik. 

Nio kan vara den vassaste konkurren-
ten från Kina.   

Batteriet lossas och förs 
iväg. 
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Elbilens långtestbil Tesla Model 3 
fyller tre år i vår. Som för de fles-
ta bilar innebär treårsdagen att 

vagnskadegarantin upphör, och att man 
som ägare behöver teckna en helförsäk-
ring för att ha ett fullt skydd. 

Sedan Elbilen hämtade ut M3:an har vi 
haft en märkesförsäkring för Tesla genom 
Trygg-Hansa. Det har funkat bra. Vi har 
visserligen varit ett antal gånger på verk-
stan, och dragit på oss en rad stenskott 
och rutbyten. Men vi har ändå skött oss 
tillräckligt bra för att försäkringsbolaget 
skulle beteckna det som tre skadefria år.

När räkningen för följande års helför-
säkring damp ner i brevlådan fick vi dock 
en smärre chock: 31 268 kronor skulle det 
kosta. Slår man ut det på de 1 500 mil vi 
räknar med att köra på ett år hamnar vi 
på en milkostnad på 20,84 kr, enbart för 
försäkringen.

Vi bestämde oss för att kolla vad andra 
försäkringsbolag hade att erbjuda, och 
kontaktade totalt sju olika. 

Här är några av erbjudandena vi fick på 
helförsäkringar till bilen, baserade på en 
årlig körsträcka på 1500 mil.

Vad kostar en 
helförsäkring för en 
Tesla Model 3? Allt 
mellan 13 000 och 
65 000 kronor för ett 
år, blev svaret när 
vi kontaktade olika 
försäkringsbolag och 
bad om ett prisförslag 
för Elbilens långtestbil. 
En försäkringsflytt mer 
än halverade premien, 
jämfört med priset  
vi fick från vårt  
ursprungliga 
försäkringsbolag.

Text: 
Lotta Hedin

Foto: 

Peter Gunnars

Försäkringsflytt  
mer än halverade 
premien för Teslan

• PayDrive: 65 500 kr/år
•  Folksam: Mellan 29 700 och  

35 300 kr/år beroende på tillägg
•  If: Mellan 12 000 och 15 000 kr/år 

(körsträcka upp till 2 000 mil)

Generellt sett är försäkringspremien 
högre för företagsägda bilar (som vår) än 
privatägda, säger en av de många försäk-
ringshandläggare vi talar med.

– Med privatägda bilar vet vi vem 
föraren är och vad den personen har för 
skadestatistik, säger han.

Vilken självrisk man väljer och vilka 
tillägg man klickar i påverkar förstås 
också priset. Men det kan inte förklara 
så stora prisvariationer som ovan. Så hur 
kan priserna skilja sig så mycket mellan 
olika bolag?

– Exakt hur bolagen beräknar risk 
och räknar ut sina premier är affärs-
hemligheter, det avslöjar de inte, säger 
Helen Bernerfalk, jurist och specialist på 
fordonsförsäkringar på Konsumenternas 
försäkringsbyrå.

– Men en premie på 65 000 kronor om 
året, det låter som att det bolaget inte vill 
försäkra den typen av bilar, säger hon.

Försäkringsbolagen har normalt avtal 
med olika verkstäder, där man fastställt 
vilka timpriser som gäller och kostnaden 
för olika reparationer.

– Har bolaget inte avtal för reparatio-
ner av den bilmodellen kan man ta ut en 
högre premie för att täcka upp för den 
osäkerheten, säger Helen Bernerfalk.

Trygg Hansa ville ha 31 268 kronor för att  
helförsäkra vår Tesla Model 3 under ett år.  
Det fick oss att börja leta efter alternativ.



Att byta försäkringsbolag kan vara 
ett effektivt sätt för en bilägare att få ner 
premien.

– Bolag ger ofta stora rabatter första 
året, för att locka till sig nya kunder. De 
vet att de flesta inte orkar byta varje år, 
och stannar kvar även om premien höjs 
sen.

När det gäller barnförsäkringar och 
personförsäkringar kan det vara vansk-
ligt att byta försäkringsbolag. Finns det 
risker med att byta försäkringsbolag för 
bilen också?

– Nej, det brukar inte vara några pro-
blem. Det vi brukar råda konsumenter 
om är att se upp om man betalar med 
autogiro, så att man inte fortsätter betala 
för den gamla försäkringen. Ibland kan 
det ta ganska många månader innan man 
upptäcker att man betalat för två, och det 
är ju onödigt, säger Helen Bernerfalk.

För Elbilen blev valet lätt. Vi valde Ifs 
helförsäkring, med lägsta möjliga självrisk 
för vagnskada och extra kontantbelopp 
vid personskada som tillägg. Priset lan-
dade på 13 086 kr för ett år, alltså 18 189 
kr billigare än det pris vi fick från Trygg-
Hansa.

Vi har granskat och jämfört försäk-
ringsvillkoren efter bästa förmåga men 
kan inte se några avgörande skillnader. 
Och nästa år kommer vi ha ögonen på 
skaft när det är dags att förnya försäkring-
en. Kanske lönar det sig att byta bolag igen 
då. 

Tredje rutbytet på tre år
I mars var det återigen dags att byta 
vindruta på vår Model 3. En 30–40 
centimeter lång spricka i glaset 
precis ovanför ratten, mitt i förarens 
synfält, gav oss just inget val. 

Det är tredje gången på tre år som vi 
får byta vindruta på bilen. Mellan rutby-
tena har vi också varit inne och lagat flera 
stenskott. 

Det är betydligt fler glasskador än vad 
någon av oss på redaktionen haft med 
tidigare bilar. Är det en slump? Eller är 
vindrutorna en svaghet hos Tesla Model 3 
generellt?

Det är svårt att veta, även för Tesla 
själva. Stenskott och glasskador kan bero 
på flera faktorer, som var bilen körs och 
hur bra föraren är på att hålla avstånd till 
bilen framför.

Skadestatistik från försäkringsbolaget 
Trygg-Hansa visar att antalet stenskott 
och byten av vindrutor ökar kraftigt just 
under mars månad, jämfört med årets 
andra månader. Men antalet stenskotts-
reparationer och rutbyten har också ökat 
över tid. Enligt försäkringsbolaget är en 
förklaring att vindrutorna på bilarna 
generellt blivit tunnare än vad de var för 
ett antal år sedan.

– Det beror bland annat på nya mate-
rialval och den teknik som är inbyggd 
i moderna vindrutor. Parallellt med att 
rutorna har blivit tunnare har de också 
blivit större, säger Stefan Brala, motor-
expert på Trygg-Hansa.

Ytterligare faktorer som bidrar till det 
ökande antalet stenskott och rutbyten är 
enligt Trygg-Hansa att trafiken har blivit 
tätare, att man slopat kravet på stänk-
skydd och att de moderna gummibland-
ningarna i våra däck lättare gör att grus 
följer med upp från vägen och skickas iväg 
genom luften.

Trygg-Hansa skiljer inte ut några sär-
skilda bilmodeller i glasskadestatistiken 
utan talar i generella termer. Om Tesla 
Model 3 är mer drabbad av stenskott och 
trasiga rutor än andra avslöjar alltså inte 
siffrorna. Men kanske kan designen spela 
roll.

– Vissa bilmärken har ju större vind-
rutor nu än vad som var vanligt tidigare, 
och det borde rimligen öka risken efter-
som det blir en större träffyta. Men andra 
parametrar som vinkeln på rutan och 
bilens höjd spelar också in, säger Stefan 
Brala.   

”Vissa  
bilmärken 

har ju större 
vindrutor nu 
än vad som 
var vanligt 

tidigare, och 
det borde 
rimligen 

öka risken 
eftersom det 
blir en större 

träffyta.”
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Rutan sprack mitt framför 
ratten. Surt, men vi är inte 
ensamma att drabbas. 
Antalet rutbyten har  
ökat över tid, visar  
försäkringsstatistik.  

Helen Bernerfalk,  
Konsumenternas  
försäkringsbyrå

”Bolag ger ofta 
stora rabatter 
första året, för 
att locka till sig 

nya kunder.”
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Efter 500 mil i sin första elbil 
Kia EV6 håller redaktörens 
perspektiv på bilkörning lång-
samt på att modifieras. Det är 
kvaliteterna hos bilen som gör 
det möjligt även för ett riktigt 
petrolhead att omvändas.

För första gången i mitt långa billiv 
blev jag personligen drabbad av 
Årets bil-utmärkelsen. Ha, där 

valde dom rätt, för en gångs skull, for det 
genom mitt huvud och jag tog det som en 
personlig komplimang till mitt bilval.

Annars har jag mest fnyst lite åt den 
europeiska juryns tyngdpunkt kring den 
sydeuropeiska bilindustrin, och skrattat 
skadeglatt när någon riktig kalkon har 
fått priset. Kanske har någon bitterhet 
över att jag själv aldrig har ingått i juryn 
färgat bilden…

Kia EV6 GT-Line är en ganska tyst 
upplevelse, självklart från drivningen 
men också påtagligt dämpad från vind-
brus. Kollegan Joakim klagade på högt 
vägljud när han lånade LOA, men jag tror 
att upplevelsen i första hand kommer av 
att den är så väl ljuddämpad i övrigt, så att 
däckljudet är det som tränger igenom.

Men visst finns det bilar som är tystare 
invändigt.

Och bekvämare. Fjädringen på GT- 
Line är stram och fungerar bäst när det 
börjar rulla på i över 100 km/h, och de 
snygga tvåfärgade stolarna passar inte 
min rygg på långresan. Men ingen annan 
som har åkt med har klagat.

Jag gillar generellt den lite stramare 
körupplevelsen, som ger bra feedback till 
mig som förare. Jag har koll på bilen, och 

även om styrningen är något artificiell är 
den betydligt bättre avstämd än de flesta 
andra elbilar jag har provat. 

De flesta av de 500 första milen har 
rullat i närområdet från hemmet, och 
därmed laddats långsamt ett par gånger i 
veckan med 11 kW. En enda långtur har 
det blivit till västkusten, utan ett enda 
mankemang med Kias laddkort vid Ioni-
tys och Mer:s snabbladdare. Det enda jag 
inte riktigt har fått uppleva är den riktigt 
snabba laddning som 800-voltssystemet 
ska medge, med noteringar på drygt 160 
kW som bäst vid temperaturer runt 10 
grader. Positivt är dock att laddnivån 
hänger i över 100 kW ända upp mot 90 
procent av batterikapaciteten.

Räckvidden är vid landsvägskörning 
cirka 35 mil, och runt stan cirka 40 mil. 
Och detta utan att använda Eco-läget eller 
ägg under skon. Förbrukningen har  
pendlat mellan 1,8 och 2,2 kWh per mil.

Kollegan Håkan Matson köpte en 
närmast identisk bil (han fick en omgång 
snyggare fälgar) som levererades någon 
vecka före min bil i december, men till 
skillnad från mitt exemplar har inte fjärr-
kontrollen av klimatanläggningen fung-
erat i Håkans bil. Efter en uppdatering 
ska det dock vara fixat nu, lagom till att 
värmen kommer. 

Efter lite sökande i menyerna har jag 
lyckats stänga av den automatiska recirku-
lationsfunktionen som skapade blixtsnabb 
imma i bilen när man äntrade en tunnel 
(hellre dålig luft än obefintlig sikt), och 
möjligen kan man någonstans stänga av 
filhållningsassistenten som alltid går i när 
bilen startas om. Visst funkar det, liksom 
självkörningsfunktionen när man använ-
der farthållaren, men här är jag konserva-
tiv; antingen kör man bilen, eller inte. 

Matrix-ljuset är så magiskt att man 
nästan tappar koncentrationen på fordo-
net framför när man studerar hur det söker 
sig ut i alla kanter och hörn som inte blän-
dar någon. Faktum är att det verkar störa 
framförvarande bilister, som ett par gånger 
har kört åt sidan och släppt om mig när 
jag har valt autofunktionen som omsluter 
bilen framför i någon slags halo. 

Text: 
Gunnar 

Dackevall

Foto: 

Peter Gunnars

Jag tog  
Årets bil- 
utnämningen  
personligt!

Långtest
KIA EV6
HYUNDAI IONIQ5

Handtagen har en förmåga att frysa fast. 
Eller att snö fastnar bakom handtagen när 
det är öppet.

Fjädringen på GT-Line är stram och fungerar 
bäst när det börjar rulla på i över 100 km/h.

Räckvidden är vid landsvägskörning cirka  
35 mil, och runt stan ca 40 mil. Och detta 
utan att använda Eco-läget eller ägg under 
skon. Förbrukningen har pendlat mellan  
1,8 och 2,2 kWh per mil.

Om man tycker Kia EV6 är för tyst finns 
elbilsljud av olika stil. 

Matrix-ljuset är magiskt och söker sig ut i 
alla kanter och hörn utan att blända mötande 
trafik.
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Efter ett halvår med Hyundai 
Ioniq 5 flyter det mesta på.  
Det är en rejäl familjebil  
som är komfortabel och  
skön på alla sätt, även med  
sin anonyma styrning. Men  
vi saknar uppdateringar.  
Det finns saker att åtgärda. 

Har man väl vant sig vid något är 
det svårt att backa bandet. Vem 
samlar på VHS-kassetter när det 

finns filmer som man kan streama direkt 
i tv:n? Några entusiaster gör det säkert. 
Men jag minns knappt hur man kunde 
överleva utan en smartphone, som stän-
digt blir bättre. Det går inte att återvända, 
eller det går, men hur fasiken ska man 
hitta någonstans utan Google Maps? 

Efter att ha kört Tesla Model 3 i över 
två år bytte jag till Hyundai Ioniq 5. Bil-
mässigt finns här inte mycket att anmärka 
på. Efter ett drygt halvår med bilen är den 
fortfarande problemfri, med några ska-
vanker som jag skrev om i nr 1/2022. 

Jag är nyss hemkommen från en resa 
till Göteborg med ett laddstopp på vägen, 
som tog 25 minuter. Vid 10 plusgrader 
laddade bilen inte lika snabbt som när det 
är 10 grader varmare, vilket är aningen 
irriterande. Samtidigt är det ingen jätte-
katastrof, det är värre när det blir minus-
grader då laddtiderna blir långa. 

Det här beror på att bilen inte förvär-
mer batterierna före laddning. 

När man nu har införskaffat en topp-
modern elbil, exotisk med spjutspetstek-
nik som 800-voltsbatteripacket ändå är, 
växer förväntan även på andra områden. 
Som det där med uppdateringar av mjuk-
varan. 

Det är någonting som jag har vant mig 
vid med Tesla Model 3. En digital miljö 
som bara fungerar, och där funktioner 
ständigt läggs till och bilen bara blir bätt-
re. 

Förvärmning av batterierna har fun-
nits länge i trean. Den kom som en uppda-
tering en dag. Likt många andra funktio-

ner och förbättringar. Hyundai har känt 
till problemet med den sega laddningen 
vintertid i över ett halvår. 

Snart kommer en uppdatering som ska 
lösa problemet, på den här sidan halvåret, 
meddelar Hyundai. Och då ska man in i 
verkstan för att få den nya mjukvaran. 

Jojo. 
Det kommer att bli fler mjukvaruupp-

dateringar, säger Tobias Joelsson på 
Hyundai. 

– Jag har dock ingen mer information 
om vad dessa uppdateringar blir. Men det 
kommer att innefatta förvärmning av bat-
teriet inom det här halvåret. 

Blir det även en uppdatering så att 
man sedan kan få uppdateringar utan att 
åka in till verkstaden?

– Det har varit snack om det, man kan 
dock uppdatera bilens navigationssystem 
med en sticka, som man laddar ner mjuk-
varan på via datorn. 

Usb-sticka alltså. Jag håller tummarna 
att de har satt fart på sin mjukvaruavdel-
ning på Hyundai. För bilen är det inget fel 
på. Och så var det det där med bakrutan 
som saknar vindrutetorkare, vilket leder 
till noll sikt på vintern. Här finns ingen 
mjukvara i världen som kan råda bot 
på det. Men nästa års modell av Ioniq 5 
kommer att få digital backspegel så att 
det ändå löser sig. Den får också ett något 
större batterpack och digitala sidoback-
speglar – som i dag finns i Sydorea. 

Den som beställer en fabriksbyggd 
Ioniq 5 kommer att få nästa års modell. 
Den nuvarande är slutsåld hela året. 

– Det kan dock finnas enstaka exem-
plar ute hos handlarna, hälsar Tobias 
Joelsson. 

Text: 
Fredrik 

Sandberg

Foto: 
Peter 

Gunnars

Bilen går  
bra – men  
jag vill ha  
digitala  
lösningar

Var är mina uppdateringar? Jag vill ha digitala lösnignar på mina problem, det är jag van vid 
sedan tidigare. 

Snyggaste lyktorna i stan. Fungerar 
också bra i mörkerkörning. 
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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

Solceller och elbilar 
är en bra kombo

Många elbilsägare är också 
solcellsägare och det är en 
riktigt bra kombination att 
både producera el till sig 
själv och till andra. Men fler 
borde satsa, då solceller är 
en bra elkälla och solpane-
lerna blir allt effektivare.  
Potentialen är mycket stor 
då vi har många tak i  
Sverige utan solceller ännu. 
Det har många bra effekter 
att sprida ut produktionen. 
Att kanske skaffa ett  
batterilager och en modern 
hybrid-inverter för ö-drift 
(både on-grid och off-grid) 
borde uppmuntras ännu 
mera, då vi har ett sårbart 
samhälle om elen försvinner. 
Men vi kan göra något åt 
detta om vi hjälps åt och 
tänker till.

Vi ses på årsmötet i  
Göteborg – se din mail eller 
vår hemsida.

Vi ses också på eCar 
Expo i Stockholm.

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

EL för alla – alla för EL 
20–21 aug 2022

Ett samarbete mellan Scandinavian Raceway, Solar 
Team vid Chalmers Tekniska Högskola, Halmstad 
Universitet och Elbil Sverige. 

”Save the date” för en helg med eldrivna 
fordon, solpaneler, laddboxar, intressanta före-
läsningar och annat spännande – för hela famil-
jen. Med lite tur finns även e-sportbussen från 
Bilsportförbundet på plats, en trollkarl som gör 
oss alla förbryllade och ett fantastiskt prisbord i 
vårt lotteri! Eftersom eventet äger rum på Skan-
dinavien Raceway finns det även möjlighet till 
någon form av uppvisning. 

Idén till denna dag föddes 17 augusti 2021 när 
två av högskolorna visade upp sina solelbilar kon-
struerade för Bridgestone World Solar Challenge, 
att färdas 3 000 kilometer endast drivna av solen 
från Darwin till Adelaide.

Teamen från Chalmers Tekniska högskola och Halmstad Universitet visar bilarna som 
endast drivs av solen.

El från vatten, vinden och solen – för vår miljö

Läs mer om
EL för alla – alla för EL 

Bridgestone World 
Solar Challenge



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

NYHET! GENER
- MOPEDKLASS 2, 25 KM/TIM 
FÅR KÖRAS PÅ CYKELVÄG

LX01 32 995krGener 19 995kr LX02 31 995kr LX04 27 995kr LX05 35 995kr

25

25

45 45 45 45
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5.0 är toppmodellen av serien 
Specialized Turbo Vado. Den har 
ett rejält batteri, urstark motor och 
finesser som är sällsynta på elcyk-
lar. Den kan passa för cyklister 
som delar väg med bilar.

I hård motvind eller bullrig miljö 
märks inte när bilarna kommer 
bakifrån. Men en liten radar baktill 
på Turbo Vado 5.0 varnar för fordon 
som närmar sig bakifrån. Vilket gör 
färden lite tryggare på bilvägar.

Turbo Vado 5.0 är tekniktung. 
Elsystemet tillsammans med mobil-
appen Mission Control ger funktio-
ner som man sällan ser på elcyklar. 

Det är många extra plus på 
denna cykel. En tyst mittmotor med 
kraft utöver det vanliga. Ett ramin-
tegrerat batteri på 710 Wh. Den har 
ett systemlås som larmar om någon 
försöker bära iväg cykeln.

MOTOR 

Mittmotorn kan ge upp till 90 Nm 
i vridmoment. På högsta Turbo är 
den nästan ostoppbar. Vi svingar 
oss upp för tuffa motlut. Redan på 
mellanläget Sport är det ordentligt 
drag, så egentligen räcker oftast 

Eco. Batteriet i nedre ramröret var 
enkelt att båda lossa och sätta 
tillbaka. Den informationshungri-
ge kan käka sig mätt. Displayen 
centralt placerad på styret kan visa 
mängder av data. Till detta kommer 
mobilappen Mission Control. 

Displayen kan visa beräknad 
körsträcka på batteri, effekt motor/
effekt cyklist, kaloriförbrukning med 
mera. En färgsignal visar om du 
trampar i lagom kadens.

BYGGKVALITET 

Ingen cykel varar för evigt. Men 
kvalitetsintrycket av Turbo Vado 5.0 
är högt så den lär hålla många år.

UTRUSTNING
 

Pakethållare för sidhängda väskor.
Hydrauliska skivbromsar. Utan-
påliggande 11 växlar. Fäste för 
vattenflaska. Fram- och baklyse.
Inget ramlås.

CYKELKÄNSLA 

Turbo Vado 5.0 är en elcykel som till 
och med kan framkalla elcykelleen-

det på en erfaren cykelredaktör. Vi 
uppskattar den finstämda motorn 
som reagerar tydligt. Färden går 
mest på Eco, för det räcker långt, 
även i en del backar. 

Framdämparna gör stökigt 
underlag lite mindre stökigt. Den 
dämpade sadelstolen passar nog 
bättre för en tyngre cyklist.

Bromshandtagen är ganska 
små, vilket inte ger så mycket fing-
erkraft. Men det räcker, för brom-
sarna är väldigt känsliga.

Frontlampan är en av de abso-
lut bästa vi sett. Det går att få en 
ordentligt upplyst yta 30–40 meter 
framför cykeln.

PRISVÄRDE

Det krävs en rejäl summa för att bli 
ägare av denna elcykel. Men så får 
du en elcykel utöver det vanliga.

UTSEENDE/DESIGN
Tack och lov så är Turbo Vados 
yttre inte så uppseendeväckande. 
Det yttre signalerar inte riktigt den 
lyxcykel vi har att göra med.

Lyxig, urstark och tekniktung

FAKTA
SPECIALIZED TURBO 

VADO 5.0
Pris: Cirka 57 000 kr

Vikt: Cirka 26 kilo
Motor: Specialized 2.2, 

90 Nm vridmoment.
Batterikapacitet:  

710 Wh
Testcykeln från:  

Specialized Sverige

Motorn är tyst och stark.
Radarn.

Bra front- och bakljus.
Stort batteri, långa  

körsträckor.

Prislappen (men den är  
nog cykeln värd)

+

–

TOTALT

23/25

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

Prislappen är cirka 58 000 
kronor, men så är det också 
toppmodellen i Specializeds 
serie Turbo Vado. Det finns 
betydligt billigare varianter.



Lyxig, urstark och tekniktung

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 382 100 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 kW

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

 

Bra Miljöval är landets enda riktiga 

miljömärkning på el. Den utgår 

från Naturskyddsföreningens tuffa 

krav på miljöpåverkan. 

Gör en insats du med!

falkenberg-energi.se 

0346-88 67 00

Sveriges  
enda!

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

1 300 passagerare
får plats på 
världens största 

elektriska kryssningsfartyg som nyligen gjort 
sin jungfruresa i kinesiska Hubei-provinsen.  
Det kinesiska fartyget är 100 meter långt, och 
ska kunna köra 100 kilometer på en laddning.
Källa: Electrek

1 865 
elbilar exporterades
från Sverige till utlandet under 2021. Antalet 
ökade med 3 procent jämfört med 2020. 
Källa: Trafikanalys

– det är var som måste byggas i EU för  
att klara målet att minska personbilarnas  
koldioxidutsläpp med 55 procent till 2030. Det 
konstaterar en rapport från McKinsey och och 
europeiska bilbranschorganisationen ACEA.

14 000
laddstationer per vecka

310 048 Teslor
levererades från Teslas fabriker under första 
kvartalet 2022. Det är en ökning med 69 
procent jämfört med samma period förra året.
Källa: Tesla

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



78

Elbilen_nr1_2019.indd   90-91 2018-12-20   13:58

Analys

De gamla tvåtaktsmotorerna är  
extraordinära miljöbovar, men även 
nya fossilbåtsmotorer förorenar.
FOTO: UNSPLASH

Sverige är ett av världens båttätaste länder, 
och såhär på vårkanten rustar hundratusen-
tals svenskar sina fritidsbåtar för en ny som-
mar. Både enskilda medborgare och politiker 
här i landet anser sig generellt hålla miljö och 
friluftsliv högt, och många tycker att Sverige 
är ett föregångsland i miljöfrågor. Men trots 
det är reglerna kring utsläpp från båtmotorer 
blygsamma.

Fortfarande tuffar uppskattningsvis 
100 000 gamla tvåtaktsmotorer runt på 
fritidsbåtar i våra vatten, med så usel för-
bränning att cirka en fjärdedel av bensinen 
går rakt ut i vattnet, tillsammans med avga-
serna. Efter att frågan diskuterats i åratal 
presenterade Havs- och vattenmyndigheten 
tidigare i år ett åtgärdsprogram där man krä-
ver ett förbud eller aktiv utfasning av dessa 
tvåtaktsmotorer. Exakt hur det ska ske och 
när gav man dock Transportstyrelsen i upp-
drag att lösa. De gamla tvåtaktsmotorerna 
är extraordinära miljöbovar, men även nya 
båtmotorer förorenar. De har inte samma 
krav på avgasrening som bilar. På längre sikt 
vill Havs- och vattenmyndigheten också se 
krav på avgasrening på nya fritidsbåtar med 
moderna motorer, rapporterade TT i sam-
band med att myndighetens åtgärdsprogram 
presenterades. På längre sikt alltså. Inte nu.

Förutom att våra vatten smutsas ner, att 
växthusgaserna ökar i luften (koldioxidut-
släppen från fritidsbåtarna motsvarar en 
tredjedel av utsläppen från inrikesflyget) och 
havslevande djur skadas av buller, så bidrar 
bristen på miljökrav på båtmotorerna till att 
elektrifieringen till sjöss sinkas. Hur många 
av de traditionella biltillverkarna hade satsat 
på elektrifiering om inte skärpta miljökrav 

tvingat dem i den riktningen? Samma sak 
behöver hända till sjöss. 

En vanlig småbåtsägare som vill köpa ett 
litiumjonbatteri till sin el-utombordare får 
i dag betala cirka 10 000 kronor per kilowat-
timma. Det är vad batterierna som vi har i 
våra bilar kostade för tio år sedan, nu är de 
nere på ungefär en tiondel av det. I takt med 
att konkurrensen inom elbilstillverkningen 
ökat, produktionsvolymerna ökat och sys-
temen trimmats in och blivit effektivare har 
priserna gått ner. Samma sak behöver hända 
på båtsidan, och politiken behöver hjälpa till 
att sätta saker i rullning. 

Lotta Hedin 
är redaktör på Elbilen. 

Slappa miljöregler  
sinkar elektrifieringen 
till sjöss
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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

Gnaak! Gnaaak! Ja, så började det låta från 
höger framhjul varje gång jag vred på ratten 
på min Tesla Model 3. Och varje gång jag 
körde över minsta lilla gupp. Ett plastigt gni-
dande beklagande läte som började ungefär 
när vårsolen tittade fram. Lät ungefär som 
när två ballonger gnids mot varandra. Eller 
som när du ska åka vattenrutschkana men 
det är för lite vatten.

En snabb googling gav svaret att det var 
förseglingen runt övre kontrollarms kulled 
som lossnat och släppt in lite vatten. Som fått 
bilen att låta som om den inte var tre utan 
trettio år gammal.

Det påverkade inte själva funktionaliteten 
men lät fruktansvärt hemskt. Inne i bilen 
kunde man bara vrida upp stereon (beprö-
vad åtgärd mot de flesta missljud i bilar) men 
utifrån lät det så illa att folk började vända 
sig om på gatan och leta efter den där antika 
Volvo Sonetten som rimligtvis borde vara 
källan till ljudet. Det blev plötsligt pinsamt 
när man gnisslade sig förbi grannarna på 
gatan.

Jag bokade verkstadstid via Teslas app 
men första lediga tiden de hade var drygt 
två veckor senare. Till och med efter besikt-
ningstiden jag redan hade bokat sedan 
tidigare. ”Inga problem att besiktiga”, tyckte 
Teslas servicetekniker när jag frågade, och 
han hade rätt: trots gnissel och gnak gick 
bilen igenom besiktningen utan anmärk-
ning.

Grannar, kollegor och bekanta var dock 
inte lika förlåtande. ”Se där! Vad var det jag 
sa! Elbilar är bara sk-t!” var det allmänna 
omdömet man fick höra.

Konstigt nog var det inte en endaste 
person som tyckte att nåja, grejer kan väl gå 
sönder då och då på alla bilar. Speciellt med 
tanke på att detta var det första rejält stora 
felet med stort F som jag haft på tre år.

Som vissa av er minns berättade jag för 
två år sedan om verkstadsbesöket som inte 
behövdes: plötsligt fick jag då problem med 
att ta loss sladden från bilens ladduttag. 
Behövdes flera försök innan den släppte. 

Efter några veckors 
kämpande gav jag upp och 
bokade service. Men innan 
det blev dags att lämna in bilen 
skickade Tesla trådlöst ut en ny mjuk-
vara som fixade problemet! Plötsligt fungera-
de allt igen.

Men nu krävdes det ett riktigt verkstads-
besök. Inte ens Tesla kan laga kulled via 
mjukvara. De tog in bilen och bytte på båda 
sidorna på en gång. Allt gick på garanti, jag 
slapp betala en enda spänn. Nu är bilen åter-
igen lika tyst och fin som förut. Men även-
tyret med gnisslande oljudet belyste gemene 
mans inställning till elbilar:

Medan jag själv betraktar min elbil som 
”En. Bil.” är det snarare de som är mest skep-
tiska som oftast sätter den på piedestal. En 
sån där elbil kan väl aldrig gå sönder? Den 
är ju framtiden och miljö och tipptopp och 
allt! Minsta lilla fel på den uppfattas som Det 
Totala Katastrofet.

”Ha! Se där! Efter bara tre år råkade din 
elbil ut för ett i och för sig ofarligt litet fel 
men som gjorde att den lät illa! Vad var det 
jag sa! Elbilar är bara sk-t!” Nä, sådär var 
det ingen som sa, men jag undrar om en 
avgasbil som råkar ut för lite gnissel skulle 
fått samma totalsågning av omgivningen. 
Om man ens skulle ha hört det bland alla 
motorljud.

Samma personer som utan att blinka 
betalar tusentals kronor för lite oljebyte 
varje år, lämnar in bilen för årlig service på 
verkstad trots att det inte är några fel på den, 
för att inte tala om betalar tusentals kronor 
varje månad för nöjet att åka och tanka den 
med brandfarlig cancerogen fossil vätska 
(”Se där, efter att jag åkt en kvart 
till macken så tankar jag bilen 
på bara tre minuter! Och det 
kostade mig bara 1 500 kronor!”) 
tycker att minsta lilla gnissel från 
en elbil är klara symptom på att 
den är ”bara sk-t”.

Och så är det vi elbilister och 
Teslaägare som är ”sekt”...  

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.

Gnaak!



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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NÄSTA NUMMER II ELBILEN 5/2022

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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UTE 31/5

MOPEDSPECIAL: 
Test av Cake och andra moppar

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

Skattereduktion  
för grön teknik

50 % bidrag för  
arbete och material.

Läs mer på  
skatteverket.se

Laddbox för elbilar

Den högpresterande laddboxen
Elbilsladdaren witty start laddar alla elbilar säkert, enkelt  
och effektivt. Den är anpassad för en eller tvåfamiljshus  
och kan monteras på vägg eller stativ.  Den höga  
kvaliteten, kapslingsklassen och stöttåligheten gör  
witty start lika lämplig för inom- och utomhusbruk. 
Dessutom är den lättinstallerad, låsbar och har  
variabel laddeffekt.

Läs mer på hager.se

och säkert med 
witty start

Ladda enkelt
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