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Bilen som visas är ett koncept som inte är tillgänglig för produktion. 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. 

 Se morgondagen. 
En eldriven och exklusiv Avant är nära. Audi A6 Avant e-tron concept byggs på vår nya 

plattform Premium platform electric och tar begreppet familjebil till en helt ny nivå. När 
den lanseras 2024 kommer den bland annat erbjuda en större och rymligare komfort, en 
elegant aerodynamisk kaross med ett unikt lågt luftmotstånd, upp till 70 mil i räckvidd  

och laddning för 30 mil på 10 minuter. Det är det som är Vorsprung durch Technik.
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Kommer Porsche 911 
som elbil eller inte? Det 

är frågan. 

+

–

Trafikverket har 
testkört ett 1 km långt 
godståg. Det är längre 
än vad som är tillåtet 
i dag. Tanken är att 
man ska öka kapa-

citeten på tågen. Det 
låter fantastiskt; ju färre 
långtradare på vägarna 

desto bättre. 

Handgemängd.  
I Rotebro utanför  

Stockholm hamnade fyra 
personer i handgemäng 

över vems tur det var 
att ladda. Polisen fick 
komma till platsen. 

Snabbladdarna är så få 
så att folk har börjat slåss 
om att få ström. Det här 

måste bli bättre.  

Efter halvledarbristen 
väntar nya utmaningar

LEDARE II FREDRIK SANDBERG

Åsikter eller tips? Mejla fredrik@elbilen.org

Årets Elbilsmässa i Stockholm, eCarExpo, 
blev en succé. Flera nya lanseringar och 
premiärer visar på en sprudlande energi i 
omställningen från fossildrift till eldrift. 

Att vi fick så många premiärer till Stock-
holm var glädjande. Audi premiärvisade 
upp sin kombiversion av A6 e-Tron, Polestar 
stoltserade med sitt koncept O2, ytterligare 
ett kinesiskt bilmärke var på plats, flera här-
liga konverterade klassiker syntes, en flygan-
de bil från Xpeng och flera stora europeiska 
bilmärken var där med sina nya modeller, 
som BMW och Volkswagen. Visst, några bil-
företag saknades. 

Men vad som saknas mest just nu är  
möjligheten att beställa och få sin nya bil i 
rimlig tid. Det är flaskhalsar överallt. 

Exempelvis: vill man köpa BMW:s nya 
i4 – vi testar den bakhjulsdrivna versionen i 
det här numret – får man vänta minst ett år 
innan man får den. 

De flesta elbilar väntas inte komma ut till 
kund förrän tidigast nästa år. Det är bara 
några få biltillverkare som kan leverera bilar, 
som exempelvis Nissan som har fått fart på 
försäljningen av sina Leafar. 

Det är halvledarbrist, kabelbrist (på 
grund av kriget i Ukraina) och andra hinder 
som bromsar utrullningen, fartyg står stilla 
i Shanghai där kinesiska staten har gått in 
med drakoniska nedstägningar på grund av 
covid. 

Ett annat problem tornar upp sig vid 
horisonten när väl de här sakerna har rett 
ut sig – halvledarbristen beräknas vara över 
om ett eller ett par år – nämligen bristen på 
batterier. 

2030 kommer det att finnas batterifa-
briker i Europa – om allt går som planerat, 
vilket det som bekant inte brukar göra alla 
gånger – som producerar tillräckligt mycket 
batterier för att de årliga 18 miljoner bilarna 
som tillverkas här ska kunna gå på eldrift. 

Men kommer råvarorna räcka? Vi har i 
det här numret tittat närmare på tre spän-
nande tekniker, som dels kan lösa råvarupro-
blematiken, men som också kan ge elbilar 
med oanad räckvidd. 

De flaskhalsar vi nu upplever i omställ-
ningen tror jag är temporära. Det har trots 

allt aldrig investerats så 
mycket i batteriteknik 
som nu. Jag förutspår att 
vi kommer att få en riktig 
ketchupeffekt när fabrikerna väl 
är på plats och börjar massproducera 
batterier. Då lär batterier sippra ut i allt fler 
sektorer och det blir även billigare att konve-
tera fossila bilar till eldrift. Men vi är inte där 
ännu. 

Och bilar i all ära, de tvåhjuliga fordonen 
behöver också bli elektrifierade. Vi har som 
traditionen bjuder tagit ut ett gäng mopeder, 
dragit på oss läderjackorna och hårdtestat 
årets nykomlingar. 

Det är nära nog årets höjdpunkt, det är 
fantastiskt roligt att köra elmoped – där vri-
det från elmotorn och tystnaden ger en extra 
dimension till upplevelsen. Vi har även tagit 
ut en tung MC på el från BMW, för att se vad 
den går för. 

För övrigt anser jag att mopeder med  
bensinmotorer bör förbjudas. Nu finns en  
teknik som kan ersätta dem, och som är  
bättre. Dessutom börjar flera modellvarianter 
dyka upp – vi testar till och med en tvåhjuls-
driven moped. 

Vi har också provkört en ID 5, som döljer 
en liten laddhemlighet, och Xpeng P5 som nu 
lanseras på svenska marknaden. 

Vi har dessutom kikat närmare på nya 
köpregler och intervjuat Porsches vd, Oliver 
Blume – som har lite dubbla budskap, och 
mycket mer.

Det är helt enkelt ett välmatat nummer 
som du håller i din hand.   



Energiförbrukning vid blandad körning från 15,5 – 17 kWh/100 km.
C0₂-utsläpp vid blandad körning 0 g/km. Miljöklass Euro 6 AX. Bilen på bilden är extrautrustad. *Nr 45 nov -21.

Så skrev Teknikens Värld om ID.3 när de testade åtta elbilar i kompaktklassen.* 
Välkommen att göra ditt eget test. Upptäck rymligheten och komforten. Prova 
den underhållande körupplevelsen. Undersök de uppkopplade möjligheterna 
och hur den hjälper dig att köra. Observera också att ID.3 är koldioxidneutralt 
tillverkad och att den uppdateras online med den senaste mjukvaran och funk-
tionerna. Välkommen att provköra den. 

Tillsammans elektrifierar vi Sverige.

Volkswagen ID.3

”Laddning och räckvidd 
är bäst i test. Liksom 
resten av bilen.”
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Aktuellt
SKRIBENTER:  
CARL UNDÉHN (CU)  
FREDRIK SANDBERG (FS)
LOTTA HEDIN (LH)

– succé för elbilsmässan

Skoda Enyaq Coupé RS iv avtäcktes på 
mässan. 

Nordens största elbilsmässa  
eCarExpo öppnade upp för 
besökare under valborgshelgen. 
Nästan 14 000 besökare var på 
plats för att ta del av nya bil
modeller, ny teknik och lyssna  
på seminarier och debatter. 

För första gången fick en mässpublik 
se konceptbilen Audi A6 Avant e-tron. 
Det var Europadags för en ovanligt 
läcker vision av framtidens hållbara 
elektriska sportbil i form av Polestar 
O2. Och världens kanske första flygan-
de elbil som ska komma i produktion, 
kinesiska Xpeng2.

Många fler elbilar premiärvisades. 
Totalt omkring 20 nyheter presentera-
des varav 13 rena bilpremiärer. FS

eCar Expo

Avtäckning av Audis 
kombiversion av A6 

e-tron. 70 mils  
räckvidd och ny 

plattform utlovas. 
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Polestar O2 var mässans höjdpunkt, 
en sportbil för två med ny grund
arkitektur som delvis har återvin
ningsbara aluminiumdelar och som 
ska vara lättare och bättre anpassad 
för prestandabilar. Och så har den en 
drönare som kan flyga upp och filma 
dig när du glider fram på vägen. 
Du får en film direkt in i bilen, som 
sedan kan postas på sociala medier. 
Vi träffade Maximilian Missoni som 
är designchef på Polestar. 

– O2 är ett koncept där vi vill visa upp 
vilka olika typer av bilar vi kan göra på 
vår nya plattform. Man kan göra extrema 
sportbilar som denna, eftersom det är en 
arkitektur med mycket hög prestanda. 
Vi ville också skapa ett uttryck för vårt 
designspråk för att visa att detta är en 
Polestar och inte en Volvo, säger han. 
Ändå ser jag Tors hammare här i lyktorna. 

– Ja! Det är medvetet. Vi har tagit Tors 
hammare och separerat delarna längre 
från varandra. När du ska in på detta 
sportbilsterritorium måste du ha en  
ganska lång front, vilket gjorde det natur-
ligt att dela på dem. Det skapade också 
denna mycket nya mycket kraftfulla 
signatur, och det jag gillar med det är att 
Polestars logotyp består av två olika seg-
ment, så det finns en lite fin koppling där.
Så kan du se ett slags nytt formspråk från 
Polestar i den här bilen?

– Polestar 2 har redan tagit det steget, 
och det här är en tydlig utveckling av det 
dna som finns i Polestar. 

– succé för elbilsmässan

Polestars succékoncept 
– vi träffade designern

Över 13000 besökare  
på årets stora elbilsmässa  

i Stockholm.

– Vi har i den bakre delen kombinerat ljus-
signaturen med ett luftblad så att ljuset är 
inuti ett blad. Men du vet, från aerodynamis-
ka bilar finns det ett blad där för att ta bort 
luftvirvlar från kroppen. Design och aerody-
namiska delar kan integreras, säger  
Maximilian Missoni, designchef på Polestar.

Maximilian Missoni framför 
mässans höjdpunkt,  
Polestar O2. 

En ny variant av 
Tors hammare.

ID Buzz var på plats.

Kul i snön. 

Energieffektivitet har blivit på modet, en 
tävling om vem som kan göra snålaste 
bilen. Hur tar du som designer hänsyn till 
det?

– Det är en mycket bra fråga eftersom 
detta är en utmaning för alla bildesigners. 
Först av allt är det här en sportbil, så det 
finns andra saker som är lika viktiga, 
som körningen, downforcen, prestandan. 
Det är inte bara räckvidden som är cen-
tral. Dock måste vi alla arbeta för detta, 
aerodynamik är plötsligt högst upp på 
agendan igen. Det är en balans, och det är 
viktigt. 
Ni har onekligen skapat en buzz kring den 
här bilen, kommer den att gå i produktion?

– Den här bilen är ganska realistisk, 
men det är inte upp till designern att avgö-
ra om ett koncept går till produktion. FSeCar Expo

Flygande bil från Xpeng.
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Kia EV6 tilldelas den prestigefyllda utmärkelsen Årets Bil 2022, och fortsätter att markera en ny standard i en laddbar 
rörelse. Den dedikerade elbilsplattformen i Kia EV6 möjliggör ultrasnabb laddning av batteriet från 10 – 80 % på ned till 
18 minuter med en >250 kW snabbladdare. Det kallar vi ovanligt snabbt. På Kia vill vi att fler ska ha möjlighet att ställa 
om till att köra på el och idag är 83 % av vår försäljning laddbar. Kia EV6 är ett viktigt steg på vår resa mot 100 % laddbar 
försäljning till år 2024. Förmånsvärde fr. 2 302 kr/mån.* 

Energiförbrukning blandad körning: EV6: 16,5 kWh/100 km; EV6 GT Line: 17,2 kWh/100 km enligt körcykeln WLTP. *Förmånsvärde: kostnaden för 
föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50 %. Lokala prisavvikelser kan förekomma. 
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel. Källa statistik: Vroom Q1, 2022.

Kia EV6 med  
ultrasnabb laddning.
Utsedd till Årets Bil 2022.

Kia_EV6_Elbilen_Fleet_april_210x273.indd   1Kia_EV6_Elbilen_Fleet_april_210x273.indd   1 2022-05-02   15:462022-05-02   15:46

När BMW lanserar en ny generation av 
sin lyxiga 7-serie betyder det premiär för 
BMW i7, tillverkarens nya eldrivna flagg-
skeppsmodell.

i7 xDrive60 kommer med fyrhjulsdrift 
från två elmotorer som ger en total effekt 
på 544 hästkrafter och ett vridmoment på 
745 Nm. 0–100 km/h går då på 4,7 sekun-
der och sen kan du fortsätta upp till topp-
farten som är satt till 240 km/h.

Om det inte räcker kan det löna sig att 
vänta. Nästa år kommer nämligen i7 M70 
xDrive som ska bjuda på omkring 660 
hästkrafter och ett vridmoment på 1 000 
Nm.

I lanseringsversionen i7 xDrive60 
sitter ett stort batteripaket på 101,7 kWh 
som ger en räckvidd på upp till 62,5 mil. 
Batteriet klarar snabbladdning på 195 kW 
och laddar då till 80 procent på 31 minu-
ter. BMW säger att i7 har en ”uppdaterad 
laddkurva” som ska göra det möjligt att 
ladda 17 mils räckvidd på tio minuter. 
Ombordladdaren är på 11 kW och hemma 
tar det 9,5 timme att ladda till 100 pro-
cent.

Bortsett från de tekniska detaljerna ska 
en 7-serie naturligtvis bjuda på en kör- 
och åkupplevelse utöver det vanliga. Luft-
fjädring är såklart standard och BMW har 
inför lanseringen talat om modellen som 
”världens första helelektriska lyxsedan”. 

BMW visar flaggskeppet i7  
– eldriven lyx i stort format

Gott om plats och bio i baksätet.

Bakgrundsbelysta ”Interaction 
Bar” sträcker sig över hela 
instrumentbrädan.

Även baktill har i7 markant 
design med tydliga linjer.

Lanseringen av BMW i7 xDrive60 
är planerad till november, men 

går att förbeställa redan nu.  
Priset börjar på 1 580 000 kronor.

AKTUELLT II BMW

Det håller nog en del andra tillverkare 
som Mercedes inte med om. Men säkert 
är att i7 är en bil där ingen behöver sitta 
trångt.

BMW i7 mäter hela 5,39 meter vil-
ket framför allt ska märkas i baksätet. 
Där går det att hissa ned en 31 tum 
stor ”Theater Screen” från taket med 
8K-upplösning för att kolla på film. 

Den som ändå vill köra sin i7 möts av 
en avskalad miljö med en bred mittkon-
sol mellan framsätena. Bakom ratten 
hittas samma välvda ”Curved Display” 
som i BMW i4 och iX.

Under den hittas nyheten ”Inter-
action Bar”, en bakgrundsbelyst och 
tryckkänslig yta hela vägen mellan 
dörrarna. På den går det att ställa in kli-
matanläggningen och ytan anpassar sig 
efter det färgschema som valts för bilens 
insida. När det är dags att kliva ur bilen 
kan den lysa upp för att visa att det är 
säkert att öppna dörren. 

Exteriören har hämtat inslag från 
elsuven iX. I fronten sitter smala strål-
kastare som ger BMW i7 en något 
kisande blick. Under dem hittas BMW:s 
omdebatterade kännetecken: jättegril-
len. Den har BMW behållit, och går att 
få bakgrundsbelyst och fylld med sen-
sorer som gör att bilen är förberedd för 
självkörning i nivå 3. CU
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18 minuter med en >250 kW snabbladdare. Det kallar vi ovanligt snabbt. På Kia vill vi att fler ska ha möjlighet att ställa 
om till att köra på el och idag är 83 % av vår försäljning laddbar. Kia EV6 är ett viktigt steg på vår resa mot 100 % laddbar 
försäljning till år 2024. Förmånsvärde fr. 2 302 kr/mån.* 

Energiförbrukning blandad körning: EV6: 16,5 kWh/100 km; EV6 GT Line: 17,2 kWh/100 km enligt körcykeln WLTP. *Förmånsvärde: kostnaden för 
föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50 %. Lokala prisavvikelser kan förekomma. 
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel. Källa statistik: Vroom Q1, 2022.

Kia EV6 med  
ultrasnabb laddning.
Utsedd till Årets Bil 2022.

Kia_EV6_Elbilen_Fleet_april_210x273.indd   1Kia_EV6_Elbilen_Fleet_april_210x273.indd   1 2022-05-02   15:462022-05-02   15:46
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CO2-NEUTRAL 
PRODUKTION

ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV fr. 691 700 kr 
Förmånsvärde 2 828 kr/mån vid 50 % marginalskatt*

Räckvidd för ENYAQ COUPÉ iV upp till 497 km (WLTP). Räckvidd och elförbrukning baseras på uppskattade värden från körcykeln WLTP. Vald utrustning kan påverka räckvidd och energiförbrukning. 
*Indikativt förmånsvärde per månad vid 50% marginalskatt baserat på bilens förmånsgrundande pris och fordonsskatt. Bilen på bilden är extrautrustad.

NU KAN DU BESTÄLLA DIN 
ENYAQ COUPÉ RS iV.
Möt vår främsta modellnyhet i år, ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV. 
Uppföljaren till ŠKODAs framgångsrika ENYAQ iV är denna elektriska 
och sportiga SUV som har en innovativ fyrhjulsdrift, unik aerodynamisk 
design och en utökad räckvidd på upp till 497 km (WLTP). Upplev 
körglädjen och trivsamma bilresor för hela familjen med 299 hästkrafter, 
570 liter i bagageutrymme, fällbara baksäten samt takräcke och 
dragkrok som tillval. Välkommen in och provkör!

De två elbilarna XC40 och C40 som Volvo 
säljer i dag kan som bäst snabbladdas med 
150 kW. Med det tar det drygt en halvtim-
me att ladda batteriet till 80 procent. Men 
med teknik från batteriutvecklaren Store 
Dot är det något som kommer gå betydligt 
snabbare i kommande modeller. 

Israeliska Store Dot utvecklar batterier 
med så kallad XFC-teknik – Extreme Fast 
Charging. Med det vill företaget 2024 
lansera batterier som kan ladda 16 mils 
räckvidd på fem minuter. Tester visar att 
cellerna hade kvar 80 procents kapacitet 
efter över 1 200 snabbladdande cykler.

Volvo Cars Tech Fund går nu in och 
investerar i Store Dot. Hur stor summa det 
handlar om meddelas inte. Men enligt Volvo 
får de tillgång till ”all teknik som utvecklas 
som en del av samarbetet”.

– Vi siktar på att bli den snabbaste förny-
aren i vår bransch, och Tech Fund spelar en 
avgörande roll för att etablera partnerskap 
med framtida teknikledare, säger Alexander 
Petrofski som är chef för Volvo Cars Tech 
Fund.

Någon tidsplan för när vi får se modeller 
från Volvo med XFC-batterier meddelas 
inte. Men enligt Store Dots tidsplan ska 
masstillverkning komma igång hos deras 
kinesiska partner EVE Energy om två år.

Sedan tidigare samarbetar Volvo med 
svenska batteritillverkaren Northvolt. Till-
sammans öppnar de ett forskningscenter i 
Göteborg nästa år för utveckling av ”skräd-
darsydda” batterier till Volvos och Polestars 
kommande elbilar. 2025 ska också en 
gemensam batterifabrik stå färdig i Göte-
borg. CU

70 mils räckvidd redan 
med dagens teknik från 
Volkswagen
Med lanseringen av Trinity 2026 och 
nästa generation av Volkswagens elbilar 
lovar tillverkaren ett steg upp med allt. 
Längre räckvidd, snabbare laddning och 
mer självkörning.

Men redan med dagens elbilsplatt-
form MEB – som används för ID 3, 
ID 4, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq och 
Cupra Born – finns det utrymme för 
förbättringar.

Genom uppdateringen till mjukvara 
3.0 kan modeller med det större batteri-
paketet ladda med 150 eller 135 kW, mot 
tidigare 125 kW. Enligt Silke Bagschik, 
marknadsföringschef för Volkswagens 
ID-modeller, kan det höjas ytterligare 
till 200 kW. De fyrhjulsdrivna GTX-ver-
sionerna av Volkswagens ID-modeller 
ska i framtiden också komma iväg 
snabbare från ett rödljus. Acceleratio-

nen från 0–100 km/h ska sänkas till 5,5 
sekunder, jämfört med de 6,3 sekunder 
som kommande ID 5 GTX klarar i dag.

Volkswagen uppges också utveckla 
modeller på MEB-plattformen som 
har en räckvidd på 70 mil. Om det ska 
bli möjligt genom uppdateringar av 
mjukvara är oklart. Mer troligt är att det 
handlar om ett räckviddsmål för den 
kommande sedanen Aero B – en modell 
som beskrivs som en eldriven Passat.

Med mindre luftmotstånd tack vare 
en låg och slank sedankaross är en räck-
vidd på 70 mil för Aero B ingen omöj-
lighet. ID 3 S Pro kommer i dag drygt 
55 mil på en laddning med ett batteri-
paket på 77 kWh, men den kommande 
sedanen kan eventuellt också få ett ännu 
större batteripaket. CU

AKTUELLT II MIX

”Klart för laddplats” 
ska göra det enklare för 
hyresgäster att ladda

Snabbladdande teknik 
från Store Dot i Volvos 
kommande elbilar

Siffrorna för nybilsregistreringar i mars 
visade att elbilar ökade med 250 procent 
jämfört med samma månad året innan. 
Även april visade en ökning på 11 procent 
och det är tydligt att fler väljer att köra med 
el. 

Men om fler hade möjlighet att ladda vid 
sin bostad skulle ökningen möjligen vara 
ännu högre.

Att kunna ladda bilen hemma hamnar 
ofta högt på önskelistan för de som kan 
tänka sig att köpa elbil. På uppdrag av 
regeringen ska Elektrifieringskommissionen 
skynda på omställningen till elektrifierade 
transporter.

Till exempel genom att göra det enklare 
att ladda hemma. 

Det är också idén bakom initiativet ”Klart 
för laddplats” tillsammans med bostads-
bolagen Lunds Kommun Fastighets AB, 
Örebrobostäder, Stena Fastigheter, Kop-
parstaden, Stockholmshem och Halmstads 
Fastighets AB.  

Planen är att det ska bli lättare för hyres-
gäster att kunna ladda sin elbil – och det 
snabbt. Det är i alla fall tanken. ”Klart 
för laddplats” innehåller 
inga bindande löften utan 
ambitioner från de sex 
fastighetsbolag som del-
tar i initiativet.

Fler bolag är välkomna 
att delta i satsningen för 
en snabbare utbyggnad 
av laddinfrastruktur vid 
hyreslägenheter. CU

Namnet säger allt: XFC = Extreme Fast 
Charging!



CO2-NEUTRAL 
PRODUKTION

ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV fr. 691 700 kr 
Förmånsvärde 2 828 kr/mån vid 50 % marginalskatt*

Räckvidd för ENYAQ COUPÉ iV upp till 497 km (WLTP). Räckvidd och elförbrukning baseras på uppskattade värden från körcykeln WLTP. Vald utrustning kan påverka räckvidd och energiförbrukning. 
*Indikativt förmånsvärde per månad vid 50% marginalskatt baserat på bilens förmånsgrundande pris och fordonsskatt. Bilen på bilden är extrautrustad.

NU KAN DU BESTÄLLA DIN 
ENYAQ COUPÉ RS iV.
Möt vår främsta modellnyhet i år, ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV. 
Uppföljaren till ŠKODAs framgångsrika ENYAQ iV är denna elektriska 
och sportiga SUV som har en innovativ fyrhjulsdrift, unik aerodynamisk 
design och en utökad räckvidd på upp till 497 km (WLTP). Upplev 
körglädjen och trivsamma bilresor för hela familjen med 299 hästkrafter, 
570 liter i bagageutrymme, fällbara baksäten samt takräcke och 
dragkrok som tillval. Välkommen in och provkör!
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Längre räck-
vidd, snabbare 
laddning och 
nya färger 
för Polestar 2 
Standard Range 
Single Motor

Polestar 2 har fått sig en genomgång som 
lett till flera uppdateringar som är kos-
metiska, tekniska samt produktionstek-
niska för att sänka bilens miljöavtryck.

Motoreffekten i instegsversionen 
Standard Range Single Motor höjs till 
231 hästkrafter och batteriet har fått en 
ny cellkemi. Tack vare det höjs kapacite-
ten från 64 till 69 kWh vilket också ökar 
räckvidden från 44 till 47,4 mil enligt 
WLPT.

Ändringarna i kemin bidrar också 
till något kortare laddstopp. Tidigare 
klarade Polestar 2 Standard Range Sing-
le Motor att ladda med som mest 116 

kW. Det höjs nu till 130 kW, men det är 
oklart hur många minuter du sparar vid 
laddstolpen med det. 

Även värmepumpen, som ingår i 
Plus-paketet, ska ha förbättrats för att 
arbeta optimalt mellan temperaturer på 
7 minusgrader och 25 plusgrader.

Exteriörfärgerna Void och Moon 
ersätts av Space – som är svart – och 
den beiga kulören Jupiter. Fälgarna på 
både 19 och 20 tum får en något ändrad 
design. 

Polestar har också sett över utsläp-
pen som orsakas vid produktionen. För 
att minska det köps nu aluminium till 

batteriramen in som tillverkats med för-
nyelsebar energi. Enligt Polestar innebär 
det att koldioxidutsläppen minskar med 
750 kilo per tillverkad bil.

Även aluminiumet i fälgarna ska 
bytas ut till ett alternativ tillverkat med 
förnyelsebar energi. Tillsammans räk-
nar Polestar då med att minska koldiox-
idavtrycket per bil med 1 350 kilo.

Priset för Polestar 2 Standard Range 
Single Motor börjar på 509 000 kronor.
CU

Polestar 2 får större batteri 
och snabbare laddning

Volkswagenkoncernen har lovat att sätta 
upp 18 000 snabbladdare i Europa fram till 
2025. Biltillverkaren ska inte göra det på 
egen hand utan i samarbete med flera olika 
bensin- och energibolag, som brittiska BP 
och spanska Iberdrola. 

För att lyckas med den snabba utbyggna-
den har Volkswagen utvecklat en ny laddstol-
pe som kan installeras snabbt. Stolpen kallas 
”Flexpole” och har två laddpunkter med en 
effekt på 150 kW var. 

Tack vare batterilagring kan den installe-

ras direkt i lågspänningsnätet utan att  
behöva en transformator.

De integrerade batterierna laddas genom 
det vanliga nätet och balanserar upp effekten.

Enligt Volkswagen ska Flexpole bidra till 
att snabbare kunna bygga ut infrastrukturen 
med snabbladdare.

I Tyskland har Flexpole redan börjat sättas 
upp. I sitt samarbete med BP ska Volkswa-
gen sätta upp 4 000 snabbladdare runt om 
i Europa till 2024. När det året är slut ska 
siffran ha fördubblats till 8 000. CU

Volkswagens nya laddstolpe både laddar och installeras snabbt

AKTUELLT II MIX

Flexpole har två laddpunkter med en 
effekt på 150 kW var.



Ett okomplicerat 
erbjudande.
Med vårt smidiga företagskort kan du ladda 
din tjänstebil hemma, på jobbet och på fritiden. 
Oavsett var du väljer att ladda samlas allt 
på samma faktura.

Hur enkelt kan det va?

Läs mer på OKQ8.se/ladda-bilen

* www.OKQ8.se/supersnabbladdning



AKTUELLT II MIX
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Mercedes kan lansera modell med 
effektiv teknik från EQXX 2024

Enligt Mercedes utvecklingschef Markus 
Schäfer är ”effektivitet den nya valutan”. 
I framtiden ska tillverkarens elbilar 
förbruka 1 kWh per mil, jämfört med 
genomsnittet på omkring 2 kWh per 
mil i dag.

I början av april kördes därför kon-

Efter Skysphere och Grandsphere kom-
mer nu den tredje delen i Audis senaste 
konceptserie: Urbansphere. ”Urbana” 
bilar brukar betyda små skapelser för 
att smidigt ta sig till jobbet och kunna 
parkera i stan. 

Med sitt senaste koncept väljer Audi 
att göra tvärtom.

Urbansphere kan bäst beskrivas som 
en minibuss, vilket innebär ett nytt seg-
ment för tillverkaren. På längden mäter 
den hela 5,51 meter och på bredden över 
två meter. Trots storlek och form är de 
tänkta kunderna inte svenska familjer 
på jakt efter en praktisk bil för att köra 
barnen och kompisarna till fotbollsträ-
ningen.  

Urbansphere har nämligen plats för 
endast fyra personer. Konceptet riktar 
sig i stället till de som bor i kinesiska 
megastäder med fler invånare än hela 
Skandinavien tillsammans.

Tanken är att bilen ska erbjuda en 
gnutta privatsfär och lugn i den kaotiska 
betongdjungeln. Just därför har Audi 
fokuserat på insidan och designat bilen 
inifrån och ut. 

De fyra loungestolarna kan roteras 
för att kunna se sina medpassagerare i 
ansiktet. När det är dags att koppla av 
går det att luta ryggstödet upp till 60 
grader. En genomskinlig oled-skärm 

ceptbilen EQXX en sträcka på över 100 
mil på en laddning – från södra Tysk-
land över Alperna till Medelhavet. Om 
EQXX mynnar ut i någon produktions-
färdig bil är oklart. Men den effektiva 
tekniken kan vi få se redan om två tre år 
i andra modeller.

Kring 2025 ska Mercedes lansera 
modeller i kompakt- och mellanklas-
segmentet som använder sig av den nya 
plattformen MMA. Den är speciellt 
framtagen för elbilar, men bara i första 
hand. Mercedes lämnar också en dörr 
öppen för att kunna använda MMA till 
modeller med förbränningsmotorer.

Den första modellen på den nya 
plattformen ska lanseras 2024. Det ska 

då handla om en C-klasskupé som med 
den effektiva tekniken från konceptet 
EQXX ska få en räckvidd på 85 mil. 
Under turen på 100 mil från Tyskland 
till Medelhavet med EQXX låg den 
genomsnittliga förbrukningen på 
endast 0,87 kWh per mil.

Med det vill Mercedes visa att det 
finns utrymme för förbättringar hos 
elbilens redan idag höga verkningsgrad. 
Tillsammans med nya konstruktioner 
för lägre vikt hoppas Mercedes kunna 
använda mindre batteripaket med bibe-
hållen räckvidd i framtida bilar. Det 
kan eventuellt innebära lägre priser för 
kunden – men ska också spara pengar åt 
Mercedes.  CU

Mercedes EQXX med spjutspetsteknik – 
snart också i en bil i ditt garage?

kan hissas ned från taket när det är dags 
att kolla på film eller delta i en video-
konferens.

Urbansphere bygger på Audis nya 
elbilsplattform PPE, som även används 
till kommande Audi A6 e-tron och 
kombin A6 Avant e-tron. Det betyder 
ett 800-voltssystem, och batteripaketet 
på hela 120 kWh kan snabbladdas med 
270 kW. Från 5 till 80 procent ska då 
kunna laddas på under 25 minuter och 
räckvidden anges till 75 mil. CU

En bil för avkoppling i storstan är natur-
ligtvis självkörande så att du kan njuta av 
loungestolar och bioskärm. 

Audi Urbansphere är din privata 
bubbla i storstadsdjungeln



Med Fortum Smartladdning laddas din bil  
automatiskt när elpriset är som lägst, vilket  
kan reducera dina kostnader med upp till 50 %. 

Läs mer och teckna elavtal med Smartladdning  
på fortum.se/bli-kund/smartladdning.  
Är du redan kund hos oss kan du välja  
Smartladdning i Mitt Fortum. 

Att ladda smart 
är inte så dumt. 

SMART- 
LADDNING 
49 KR/MÅN
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AKTUELLT II MERCEDES

Bakhjulsdrivna EQS SUV 450+ har upp till 66 
mils räckvidd.

 
Insidan känns igen från sedanen EQS. 
Men den nya karossformen ger ännu 
mer plats i baksätet. 

Mercedes EQS växer till 
sjusitsiga EQS SUV

instegsversionen EQS SUV 450+ anges 
också att den kan ladda 25 mils räck-
vidd på 15 minuter.

För att göra bilen smidigare kan 
bakhjulen svänga med 4,5 grader från 
fabrik. Det ger EQS SUV en vändradie 
på 11,9 meter. Den som vill sänka den 
till 11 meter kan boka till möjligheten 
att svänga bakhjulen upp till 10 grader 
till en ännu en inte avslöjad kostnad.

Bortsett från mer plats bak känns 
insidan igen från sedanen EQS. Den 
som vill kan också här välja till Merce-
des jätteskärm MBUX Hyperscreen  
som sträcker sig hela vägen mellan 
A-stolparna. 

Svenska priser och datum för plane-
rad leverans har ännu inte meddelats. CU

Den lyxiga sedanen EQS är Mercedes 
eldrivna flaggskeppsmodell. Nu växer 
den på höjden och lanseras som minst 
lika lyxiga EQS SUV i tre utföranden. 
Med en längd på 5,12 meter är suv-ver-
sionen hela tio centimeter kortare än 
EQS. 

Taket är däremot 20 centimeter 
högre och då blir det möjligt att klämma 
in en tredje sätesrad för att göra plats för 
sju personer.

Då ryms det 565 liter i bagaget, men 
den som nöjer sig med fem platser kan 
i stället lasta 645 liter. EQS SUV kan 
också dra släp på upp till 1,8 ton.

Bågar för takbox finns däremot inte. 
För att sänka luftmotståndet så gott det 
går är de bortplockade.

Förbrukningen anges till 1,86 kWh 
per mil, vilket är lågt för en elsuv i den 
här storleksklassen. Men räckvidds-
siffrorna är ännu inte officiella enligt 
WLTP. Som mest anges den till 66 mil 
med ett batteripaket på 107,8 kWh. 

Det handlar då om den bakhjuls-
drivna versionen EQS SUV 450+ som 
kommer med 360 hästkrafter och ett 
vridmoment på 568 Nm.

Övriga två versioner har båda fyr-
hjulsdrift. EQS SUV 450 4Matic har 
också en effekt på 360 hästkrafter men 
ett högre vridmoment på 800 Nm och 
något kortare uppskattad räckvidd på 
61,3 mil.

Toppversionen är EQS SUV 580 
4Matic med 544 hästkrafter, ett vrid-
moment på 858 Nm och även den en 
uppskattad räckvidd på 61,3 mil.

Alla tre klarar snabbladdning på 200 
kW som gör det möjligt att ladda bat-
teriet till 80 procent på 31 minuter. För 



Skattereduktion  
för grön teknik

50 % bidrag för  
arbete och material.

Läs mer på  
skatteverket.se

Laddbox för elbilar

Den lättinstallerade laddboxen
Witty start laddar alla elbilar. 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 låsbar  
och har variabel laddeffekt.

Läs mer på hager.se

och säkert med 
witty start

Ladda enkelt
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Porsches vd till Elbilen: 
Ingen eldriven 911

Oliver Blume under sitt Stockholmsbesök.

AKTUELLT II PORSCHE
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WATTARIDE - 100% ELEKTRISKT, 100% ATTITYD, ALLTID! GOLFHOJAR, HOJAR & SCOOTRAR. 
BESÖK VÅRT SHOWROOM I LÖDDEKÖPINGE. BOKA TID PÅ 046-55 400 I WWW.WATTARIDE.SE   

Beachmad! Beställ 

 din EU-moppe hos oss.

I förra numret skrev vi att den klassiska 
sportbilen 911 från Porsche planeras att 
komma med eldrift. 

Hittills har Porsche sagt att det inte 
blir någon elbil av 911, då den är så pass 
ikonisk. Men i en intervju med en tysk 
affärstidning sa Porsches vd att 911 
skulle kunna bestyckas med solid- state-
batterier från Quantumscape – som 
Volkswagen investerat tungt i, och som 
anses ligga långt framme med denna 
batteriteknik som lovar överlägsen pre-
standa jämfört med dagens batterier. 

Efter detta träffade Elbilen Oliver 
Blume när han var på besök i Stockholm 
i regi av tyska handelskammaren i maj. 

Och då fick vi chansen att fråga om 
just detta med en eldriven 911 med 
solid-state-batterier från Quantumsca-
pe. 

Nu lät det annorlunda. 
– Nej, Porsche 911 blir inte eldriven. 

Det vi tänker på är en hybridversion 
av 911 och denna hybridversion är inte 
en plug-in-hybrid, vi tänker oss mer en 
sportigare version, med teknik från 919. 

På frågan om inte solid-state-batte-
rier skulle möjliggöra en 911 svarar han: 

– Vi har en väldigt snabb utveckling 
med dessa batterier, därför bestämde vi 
oss för att själva investera i tekniken och 
produktionen av dem. Men vi jobbar 
fortfarande med en flytande bas.

 – Jag tror att vi under andra halvan 
av det här decenniet får se solid-state- 
batterier i våra bilar. Men dagens batte-
rier har också stor potential. Vi siktar på 
att man ska kunna ladda på tio minuter 
vilket då blir nära tiden det tar att fylla 
upp en bensinbil. 
Kommer ni fortsätta utveckla era egna 
snabbladdarstationer? 

– Ja, till att börja med har vi  
investerat i Ionity som nu är det största 
snabbladdningsnätverket i Europa, men 
vi har också bestämt oss för att starta 
vår egen laddningsverksamhet för att 
addera på det, ett nätverk som är till för 
Porsches kunder. De kan få en exklusiv 
laddningsupplevelse, som vi kallar det, 
där du har speciella förutsättningar som 
att till exempel ta en kaffe och en liten 
paus medan din bil laddar. 
Är det i hela Europa eller bara i Tyskland 
eller bara i vissa delar?

– Idén är att göra det i hela Europa, 
men vi kommer börja med enstaka  
stationer redan i slutet av det här året. 
Det är många nya bilföretag som satsar 
på supersportbilar, som exempelvis 
Rimac och Pininfarina. Är du rädd för  
konkurrensen? 

– Nej, jag är inte rädd för konkur-
rens, vi ser fram emot det – vi gillar 
tävlingar. Vi kommer trots allt från 
racingvärlden.  FS

”Jag är inte rädd 
för konkurrens,  
vi ser fram emot 
det – vi gillar  
tävlingar. Vi kom-
mer trots allt från 
racingvärlden.”
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OPINION II PUBLIKA LADDBOXAR

Iprincip samtliga biltillverkare ställer nu 
om från fossilt drivna bilar till elbilar. 
Om vi utgår från att Sveriges fem mil-

joner bilar i en nära framtid ska köras på el 
kommer det uppskattningsvis krävas 12 TWh 
årligen för att ladda dem. Det motsvarar en 
åttondel av den årliga elförbrukning som  
Sveriges har i dag.  

 Här faller det sig naturligt att göra en jäm-
förelse med tankning med bensin och diesel. 
I båda fallen handlar det om att ”tanka” sin 
bil och få korrekt debitering för det. När det 
gäller landets alla drivmedelsstationer ställs 
krav på att pumparna kontrolleras vartannat 
år. Som mest accepteras en avvikelse på 0,5 
procent från det värde som pumpen visar och 
vad bilister får i tanken. Om en bilist tankar 
50 liter får det alltså som mest avvika med 
2,5 dl.

 I dag är det svårt att få en klar bild av hur 
stora avvikelserna är det gäller tankning av 
el, då elmätarna inte kontrollmäts på samma 
sätt. Laddboxarna har heller inte något räk-
neverk, så det går inte att se hur mycket ladd-
ning de levererat till bilen. Elbilsägarna får 
helt enkelt lita på att debiteringen stämmer, 
men har ingen möjlighet att själva kontrollera 
den. 

 Även om avvikelserna i laddstationerna 
kan vara små så blir det sammantaget mycket 
stora summor. Ett räkneexempel: En elbils-
ägare som kör 3 000 mil under ett år och 
laddar sin elbil i publika laddboxar betalar 
sammanlagt omkring 20 000 kronor för 
laddningarna. Då har vi räknat med 
ett elpris på 3 kr per kWh och att 
elbilen drar 2,5 kWh per mil. 

Om det i räkneexemplet är 
en mätavvikelse på 5 procent i 
laddboxarna och elbilisterna går 
miste om denna el så motsvarar det 
omkring 1 000 kr i rena pengar på ett 
år – bara för en elbilsägare. Sådana 
stora avvikelser skulle alltså aldrig 
accepteras när det gäller tankning 
med fossila drivmedel. 

Slår vi ut detta på landets mer 

än 300 000 laddbara fordon blir det mycket 
stora summor varje år, mer än 100 miljoner 
kronor. Och samtidigt beräknas antalet ladd-
bara fordon i Sverige öka till hisnande 2,5 
miljoner redan 2030. 

 Det är dags att vi börjar ställa högre krav 
på elmätarna i laddboxarna. Nyligen presen-
terade den statliga myndigheten Swedac en 
rekommendation när det gäller installation 
av publika laddboxar. Förutom Sverige står 
motsvarande myndigheter i Norge, Finland, 
Danmark och Schweiz bakom förslaget, i ett 
gemensamt projekt kallat Nordcharge. Det 
föreslås att elmätarna i laddboxarna ska vara 
godkända enligt en MID-klassning (Mete-
ring Instrument Directive). Ett sådant god-
kännande innebär att mätaren ska uppfylla 
de krav på kvalitet och mätnoggrannhet som 
myndigheterna ställer på mätare som ska 
användas för debitering. 

Det föreslås också att mätnoggrannheten 
i laddboxarna ska kunna kontrolleras efter 
installation, alltså på samma sätt som sker 
när det gäller pumpar för fossilt drivmedel.

 Det är ett förslag i rätt riktning men 
Sverige bör gå längre än så. Det finns ingen 
anledning att ha lägre krav på mätare för 
elbilsladdning än för mätare för bensin och 
diesel. Sveriges elbilister ska inte behöva 
betala extra för att vi har mätare som inte har 
en kontrollerad mätnoggrannhet. I Tyskland 
har politikerna gått före EU:s lagstiftning och 
infört strängare krav på elmätare i laddboxar. 
Sverige bör gå samma väg. Regeringen bör 
under året ge Swedac i uppdrag att utreda 

hur en lagstiftning kan se ut, där 
vi värnar elbilsägarna och 

inför högre krav på mätnog-
grannhet i Sveriges laddin-
frastruktur. 

Ställ krav på elmätare 
i publika laddboxar

Thomas Ericson, 
styrelseordförande  

Infometric

Vinterns höga  
elpriser och kriget i  
Ukraina har satt fokus  
på energifrågorna och 
vårt beroende av el.  
Infrastrukturen för  
laddning av elbilar  
byggs nu ut i snabb  
takt och det ökar efter
frågan på el ytterligare. 
Förvånande nog finns 
det i dag inga krav på 
elmätarna i de publika 
laddboxar som installeras 
runt om i landet,  
vare sig när det gäller 
funktions krav eller  
mätnoggrannhet. 

De mätare som  
används är oftast av en  
förhållandevis enkel typ 
och mätnoggrannheten är 
inte garanterad. Det finns 
därmed inga garantier för 
att elbilsägarna får den 
laddning som de betalar 
för, skriver Thomas  
Ericson och Henrik 
Nygård från Infometric.

Henrik Nygård, 
marknadschef 

Infometric
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MOTOCR E-LIBRA
Fullvuxen EL-moped för längre pendlingar.

Med avtagbart Litium batteri. 
2 Års Garanti.

45 km/h
RÖD  ELLER  VIT

För mer information: www.motocr.se -CITY drive
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19 995 kr
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MOTOCR E-COMET 
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ENERGI II SOLAR ENERGY INITIATIVE

En gigantisk solcellspark som 
genererar elektricitet dygnet 
runt och oberoende av väder kan 

bli verklighet redan 2040 – det är i alla 
fall förhoppningen bakom det brittiska 
projektet Solar Energy Initiative som vill 
bygga en rymdbaserad anläggning på 3,4 
GW. Energin skickas till jorden i form 
av mikrovågor som sedan omvandlas till 
elektricitet.

Den som tycker att det hela låter 
bekant har kanske läst en av den 
rysk-amerikanske science fiction- 
författaren Isaac Asimovs noveller där 
han redogör för en värld där liknande 
teknik existerar.

Åtta decennier efter att novellen skrevs 
har teknikutvecklingen sprungit ifatt  
Asimovs fantasi. Solpaneler har visserli-
gen länge försörjt satelliter med energi, 
men nu finns även tekniken för att skicka 
energin till jorden.

USA:s försvarsdepartement har redan 
bevisat att det fungerar. Förra somma-
ren meddelade de att en satellit med en 
solpanel på 30 gånger 30 centimeter hade 
skickat mikrovågor med en effekt på 10 
watt till jorden.

Även UN-Habitat, FN:s program för 
boende och bebyggelse, anser att det 
brittiska projektet är så intressant att de 
stöder det.

– Vetenskapliga och teknologiska 
framsteg har gjort det möjligt för oss att 
ta detta gigantiska steg mot att utnyttja 
och överföra solens kraft för att förse vår 
planet med ren energi, sa dess högste chef 
Maimunah Mohd Sharif när projektet 
lanserades i London i mars.

Hon betonade också att tekniken inte 
får vara förbehållen rika länder, utan att 
den måste komma alla till godo.

Även andra länder har planer på 
rymdbaserad solenergi, bland annat Kina 
som siktar på att driftsätta en anläggning 
under mitten av 2030-talet.

Solar Energy Initiative har planer på en 
testanläggning på 40 MW i låg omlopps-
bana som kan vara igång redan 2027. En 

anläggning på 500 MW skulle kunna vara 
i omloppsbana under första halvan av 
2030-talet.

Förutom potentialen att producera 
stora mängder förnybar energi – de tre 
reaktorerna i Forsmark har en samman-
lagd effekt på omkring 3,3 GW – finns 
även andra fördelar. Eftersom solen kan 
belysa solpanelerna dygnet runt fungerar 
tekniken dygnet runt. I rymden finns 
dessutom inga moln som skymmer sollju-
set. Eftersom man också kan kontrollera 
solljusets infallsvinkel kör anläggningen 

Det är en gammal science
fictiondröm att skörda el från 
solpaneler i rymden och sedan 
skicka ner elen till jorden i form 
av mikrovågor – nu kan den bli 
verklighet. 

Solcellspark i rymden  
kan bli verklighet 

Text: Patrick Ekstrand
Foto: 

Solar Energy  Initiative

Här fångas mikrovågorna upp. 

Solpanelerna i rymden skickar ner energin  
i form av mikrovågor. 

Uppsamlingen sker till havs. 

hela tiden på maximal effekt. Solcells-
parker i rymden skulle dessutom frigöra  
markyta som skulle kunna förbli  
oexploaterad eller användas till annat.

Samtidigt finns flera tekniska utma-
ningar – det skulle till exempel krävas en 
mängd raketuppskjutningar för att levere-
ra de komponenter som behövs till bygg-
arbetsplatsen. Planen är att använda sig av 
återanvändningsbara raketer, alltså såda-
na som Elon Musks Space X har utvecklat, 
för att få ner transportkostnaden.

Allt sammantaget handlar det ändå om 
en gigantisk investering. Solar Energy Ini-
tiative menar dock att det är ekonomiskt 
försvarbart då beräkningar visar att kost-
naden per producerad megawattimme 
under anläggningens livstid skulle hamna 
på omkring 50 pund, cirka 600 kronor. 
Enligt en rapport från konsultföretaget 
Frazer-Nash skulle tekniken vara 50 
procent dyrare än el från storskaliga tra-
ditionella solcellsparker och kosta ungefär 
hälften så mycket som el från den senaste 
generationen av kärnkraftverk.  

”Vetenskapliga  
och teknologiska 
framsteg har gjort 
det möjligt för oss 
att ta detta  
gigantiska steg.”



Ett år är
7 månader.

Skanna koden för att läsa mer 
om hur vi laddar din elbil när 
elpriset är som lägst.

Översatt i laddningskostnadsår för våra kunder 
alltså. Under 2021 minskade dom i genomsnitt 
sina laddningskostnader med 42 % genom att 
smartladda med oss – en kostnad motsvarande 
att ladda en elbil i 5 hela månader. 

Tillhör
person som

helt klart
smartladdar

med Tibber
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STÄRKT SKYDD FÖR KONSUMENTEN

Nya köpregler 
från första maj  
– så påverkas 
du som köper bil

Text: 
Lotta Hedin

Foto: 

Peter Gunnars
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Från den första maj i år börjar en ny konsumentköplag 
gälla i Sverige. Samtidigt införs också ändringar i den 
bransch överenskommelse som Konsumentverket har  
med Motorbranschens riksförbund, MRF. Över lag 
stärks skyddet för konsumenten, men handlare kommer 
också kunna höja ett avtalat pris mer än tidigare innan 
kunden har rätt att häva ett köp.

En av de största förändringarna i 
den nya konsumentköplagen som 
börjar gälla den 1 maj gäller bevis-

bördan vid ett fel på en vara.
Om en köpare klagar på en vara, till 

exempel en bil, och menar att det fanns 
fel på den redan vid köpet, har det under 
de första sex månaderna efter köpet varit 
upp till säljaren att bevisa att felet inte 
fanns där från början. Med den nya lagen 
förlängs tiden då säljaren har bevisbördan 
till två år. För att neka konsumenten repa-
ration eller ersättning måste alltså säljaren 
bevisa att felet inte fanns vid köpet i 24 
månader efter köptillfället.

– Med den här ändringen stärker man 
konsumentskyddet ytterligare eftersom 
det blir en längre bevislättnad för konsu-
menten, säger Charlotte Söderlund, jurist 
på Konsumentverket.

– Bakgrunden till lagen är att man 
anser att konsumenten har en svagare 
ställning än näringsidkaren, och för att 
jämna ut den obalansen ger man konsu-
menten en bevislättnad som nu utökas. 

Det här gäller om du köper en bil av 
en handlare, oavsett om den är ny eller 
begagnad. Det gäller dock inte om du 
köper en bil av en privatperson. Sådana 
köp täcks inte av konsumentköplagen, 
utan av köplagen.

– I de fallen anser man att båda par-
terna är jämnbördiga, så där finns ingen 
bevislättnadsregel. Där är det alltid köpa-
ren som ska bevisa att felet fanns från bör-
jan, säger Charlotte Söderlund.

Konsumentverket har en bransch-
överenskommelse med Motorbranschens 
riksförbund, MRF. Leveransvillkoren, 
som överenskommelsen kallas, har alla 
medlemsföretag i MRF åtagit sig att följa. 
Syftet med branschöverenskommelsen är 
att förtydliga hur konsumentköplagen ska 
tillämpas, och vad som ska gälla för just 
bilar. I samband med ändringen av kon-
sumentköplagen införs också ändringar i 
leveransvillkoren. 

Bland annat skärps kraven på tydlighet 
i den varudeklaration som en konsument 
har rätt att få vid köp av en bil. I den ska 
eventuella fel eller ”avvikelser” på bilen 
stå, till exempel repor eller andra defekter 
vid ett begagnatköp. Allmänna friskriv-

ningar som ”säljes i befintligt skick” god-
känns inte – bilhandlaren måste tydligt 
lista vilka fel bilen har, annars kan köpa-
ren klaga senare. Nytt är också att kon-
sumenten uttryckligen måste godkänna 
avvikelserna för att de ska gälla, det räcker 
inte med ett signerat köpekontrakt.

En annan förändring gäller vilka pris-
ändringar som en bilhandlare får göra 
efter att ett köpeavtal har tecknats. Vissa 
prishöjningar är tillåtna, om de beror på 
omständigheter utanför säljarens kon-
troll. Tidigare tilläts ändringar upp till 
2 procent. Det har nu justerats upp till 4 
procent innan konsumenten har rätt att 
häva köpet. 

Orsaker till en sådan prishöjning skul-
le till exempel kunna vara komponentbrist 
på grund av kriget i Ukraina, eller höjda 
råvarupriser.

– Det avgörande är om det är 
omständigheter som säljaren inte kunnat 
räkna med vid köpet eller inte. I början 
av coronapandemin skulle effekterna 
av pandemin till exempel kunnat vara 
godtagbart skäl, men inte senare under 
pandemin när produktionsstörningar och 
annat kunde förutses i större omfattning, 
säger Charlotte Söderlund.

Även om handlaren nu kommer kunna 
höja priset mer än tidigare innan köparen 
har rätt att häva köpet, menar hon att 
kraven på när prishöjning får ske blivit 
hårdare.

– Och det är alltid företaget som har 
bevisbördan och måste kunna visa vilka 
omständigheter som gjort att priset höjts. 
Huvudregeln är trots allt att avtalat pris 
inte kan ändras.
Det vanligaste konsumentklagomålet under 
förra året handlade om köp av begagnad bil. 
Tror du att det kommer ändras i och med de 
nya reglerna?

– Jag hoppas det. Framför allt tror jag 
att fler konsumenter kommer få rätt när 
tvisterna väl prövas. Hittills har det varit 
vanligt att företag använt allmänna fri-
skrivningar, som ”säljes i befintligt skick”, 
och det kommer inte godtas längre.  
Generellt ökar förutsättningarna för  
kunden att få rätt i och med att man 
ställer högre krav på näringsidkaren till 
fördel för konsumenten. 

Chefredaktör Fredrik Sandberg 
med pannan i djupa veck vid  

införskaffandet av Elbilens  
testbil Hyundai Ioniq 5.

”Jag tror att fler 
konsumenter 

kommer få rätt 
när tvisterna 
väl prövas.”
Charlotte Söderlund

jurist på Konsumentverket
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Teknik
BATTERIER

Nya versioner av ett litiumjärn
fosfat batteri visar att räckvidden  
kan matcha dagens elbilar med  
lång räckvidd och att det tidigare 
hindret från tekniken kan vara  
historia. Kemin har flera fördelar,  
de viktigaste handlar om att de här 
batterierna är billigare att tillverka 
och att de inte innehåller kritiska 
metaller som nickel och kobolt. 

Efterfrågan på batterier är gigantisk. Det 
är en central komponent i omställningen 
till elbilar, och med tanke på att både sta-
ter och biltillverkare ska lämna det fossila 
bakom sig och satsa allt på eldrift är efter-
frågekurvan minst sagt brant. 

Det ger stora utmaningar i form av 

råvarutillgång. De batterier med högst 
energitäthet behöver både nickel och 
kobolt – två metaller som det spås bli brist 
på i takt med att batterifabrikerna blir fler. 
Dessutom är nickel toxiskt och kobolt är 
en metall som främst bryts i Kongo, där 
barnarbete har förekommit. 

Nya kemier minskar behovet av fram-
för allt kobolt, men nickelefterfrågan kan 
däremot bli ett problem. 

Här finns ett recept som kringgår 
detta. Det är en kemi som kallas litium-
järnfosfat. Den innehåller inget kobolt 
och ingen nickel. Den är också billigare 
att tillverka. 

Problemet har varit att dessa batterier 
inte är lika energitäta som nickelbaserade 
batterier, vilket innebär kortare räckvidd 
på bilarna. Men ny packningsteknik, där 

JÄRNBATTERIER

Litium-järnfosfat –  
framtidens volymbatteri  
får högre energitäthet

Text: 
Fredrik  

Sandberg

Litium-järnfosfat-batterier. 

I det här numret fördjupar vi 
oss i tre teknikspår som alla 
lovar storverk för framtidens 
batterier. Först ut är en gammal 
teknik, som har förbättrats 
radikalt med åren. Därefter 
två framtidsteknologier med 
svavelbatterier och solid 
statebatterier. Häng med! 
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Li Zhen, vd på batteriföretaget Li Zhen som 
Volkswagen delvis äger. Till höger på nedre 
bild ser vi Volkswagen-gruppens vd Herbert 
Diess i samband med att de nyligen  
tecknade avtal om utökat samarbete. 

man skalar av delar i batteripacket, har 
gjort att exempelvis Tesla använder sig av 
batterierna i sina standard-range-bilar. 

Nära nog hälften av Teslas bilar som 
säljs i dag innehåller batteritekniken. 

Men ny teknik, som presenterats av 
det kinesiska bolaget Gotion High-Tech 
(som Volkswagen investerat tungt i), visar 
att energitätheten går att öka. Företaget 
har nu börjat serietillverka ett batteri med 
210 Wh/kg som ska ökas till 230 Wh/kg i 
slutet av året. 

Det innebär, enligt sajten Electrive, 
att man i en Tesla Model 3 kan få samma 
mängd energi med litiumjärnfosfat som 
man hittade i den första long-range- 
modellen av Model 3. 

En medelstor sedan kan alltså bestyck-
as med 76 kWh – vilket är tillräckligt för 
de flesta. 

Den nyss nämnda energitätheten är på 
cellnivå. Cellerna packas sedan i moduler 
som blir batteripacket, då minskar också 
energitätheten. Det beräknas att Tesla i 
sina standard-range-bilar med litiumjärn-
fosfat från CATL har en energimängd på 
125 Wh/kg. 

Gotion High-Techs batterier skulle då 
nå 180 Wh per kilo på packnivå och alltså 
kunna ge elbilar med längre räckvidd 

utan att i sina batterier använda vare sig 
nickel eller kobolt. 

– Om de kan visa sådana sådana här 
siffror så är det jättebra. Det kan ge billi-
gare batterier och kemin är inte giftig, så 
de är bättre för miljön, säger batteriexper-
ten Helena Berg. 

Hon höjer dock ett varningens finger: 
– Nackdelen med de här batterierna 

är återvinning. Det är ingen vinst att 
återvinna järn. Med andra celler som 
innehåller kobolt och nickel är det ekono-
miskt försvarbart. 
Kommer det krävas att fler tillverkare över-
går till järnfosfat-batterier i framtiden med 
tanke på bristen på nickel och kobolt?

– Det är viktigt att vi får en differentie-
ring. Det är inte märkligare än att vi har 
diesel eller bensin i bilarna. 

Teslas vd, Elon Musk, håller dock inte 
med om att återvinning är ett problem 
när det kommer till litium-järnfosfat. I en 
interjuv med Financial Times nyligen sa 
han att batterierna är återvinningsbara till 
100 procent. 

– Jag vet inte var du får din infor-
mation ifrån, sa han till reportern som 
påstod att de inte gick att återvinna. 

Om det är lönsamt är dock en annan 
fråga.   
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TEKNIK II BATTERIER

Flera biltillverkare lägger stort hopp 
till solidstatebatterier. Med det ska 
vi få se en ny generation av elbilar 
med längre räckvidd, snabbare  
laddning och mer säkerhet. Frågan  
är bara vem som blir först att få  
i gång kommersiell tillverkning. 

En tillverkare som i alla fall anser sig vara 
på god väg att lyckas är japanska Nissan. 
Tillsammans med Renault och Mitsubishi 
ska de lansera 35 nya elbilar till 2030. För 
det investerar de tre tillverkarna över 340 
miljarder kronor i utveckling av elbilar 
och batteriteknik. Under ledning av Nis-
sans strategi ”Ambition 2030” är fokus då 
på utveckling av billiga solid-state-batte-
rier. 

Prototyptillverkning för hand har 
redan startat hemma i Japan. Men att gå 
från det till masstillverkning och samti-
digt sänka priserna på batterier jämfört 
med i dag är ingen enkel sak.

Ändå är Nissan säkra på att det är pre-
cis vad de kommer lyckas med till år 2028. 
För att förstå hur kunde Elbilen som enda 
svenska magasin delta i en genomgång av 
Nissans batteristrategi med Kazuhiro Doi, 
vice vd för Nissan och ansvarig för arbetet 
vid Nissan Research Center.

Under den tekniska presentationen 
stod det klart att nyckeln för att lyckas lig-

ger i valet av material. Nissan samarbetar 
därför med både universitet i flera världs-
delar och med amerikanska Nasa.

– Det huvudsakliga ingenjörsarbetet 
kommer att ske i Japan. Men när det gäller 
materialteknik har vi ett partnerskap med 
Nasa. Faktum är att både Nasa och Nissan 
har gemensamma behov av att söka efter 
liknande batteriegenskaper som hög ener-
gidensitet, låg vikt, hög effekt och framför 
allt ett säkert batteri, sa Kazuhiro Doi.

En fördel med solid-state är enligt 
honom möjligheten att undvika dyra 
metaller som används i dagens litiumjon-
batterier. Problemet är å andra sidan att 
det är en tidskrävande process att testa 
användbarheten hos olika material. 

Nissan och deras partners använder 
sig därför av en stor databas med material. 
Genom simuleringar med superdatorer 
utförs tester för att se hur de agerar till-
sammans. Först efter det byggs prototyper 
av batterier – och då har redan mycket tid 
sparats in.

Vid lanseringen av ”Ambition 2030” 
presenterades konkreta mål för priset på 
batterier. När tillverkning av solid-sta-
te-batterier startar 2028 ska också priset 
ha sänkts till 75 dollar per kWh. På sikt 
ska det pressas ytterligare till 65 dollar per 
kWh. 

Det är en bra bit under de 100 dollar 
per kWh som anses vara brytpunkten 

SOLID-STATE-BATTERIER

Lyckas Nissan knäcka 
nöten med solid-state?

Text: 
Carl Undéhn

Foto: 
Nissan



Utvecklingsarbetet med solid- 
state-batterier hos Nissan. 

Kazuhiro Doi.

för när elbilar kan konkurrera pris-
mässigt med fossilbilar. Förra året var 
genomsnitts priset för tillverkning av 
batteripaket 132 dollar per kWh, enligt en 
sammanställning från BloombergNEF.

Efter tio år av sjunkande priser väntas 
batterier i år bli dyrare på grund av stigan-
de råvarupriser. Nissans materialforsk-
ning kan kringgå det om de lyckas hitta 
billigare alternativ.

Elbilen frågade därför Kazuhiro Doi 
om 75 dollar fortfarande är en del av stra-
tegin och hur det ska uppnås.

– För det första kommer batteriernas 
energidensitet fördubblas. Så om vi kan 
förbättra det kommer kostnaderna natur-
ligtvis att sjunka, svarade han och menade 
att det finns flera kostnadsfördelar med 
solid-state-batterier.

– Bland annat har vi större möjligheter 
att välja material för både katod och anod. 
Katoden är den största kostnadsdrivande 
faktorn som vi kan minska, sa Kazuhiro 
Doi. 

Nissan vill tillverka koboltfria batterier 
och som exempel på billigare katodmate-
rial nämner han alternativet svavel.

Ytterligare en fördel med solid-state 
är att det behöver mindre kylning. Enligt 
Nissan kan batteriet fungera även vid en 
temperatur på 100 grader.

– Vi kan inte helt eliminera behovet av 
kylning. Men vi kommer inte att behöva 
kyla lika mycket och kortare jämfört med 

nuvarande litiumbatterier, förklarade 
Kazuhiro Doi som menar att det ytterliga-
re sänker priset per batteripaket.

Allt tillsammans gör att Nissan är 
övertygade om att nå målet med ett pris 
på 75 dollar per kWh till 2028.

Då återstår bara frågan om de lyck-
as lösa ekvationen med tillverkning av 
solid-state-batterier, något som alla andra 
hittills gått bet på.

Också det är något Nissan är övertyga-
de om att klara av tack vare sin erfarenhet. 

– 2010 startade vi massproduktion av 
Leaf och med det tillverkning av batterier 
inom vår organisation. Vi såg hela proces-
sen och vad det innebär, säger Kazuhiro 
Doi och fortsätter:

– Flera andra biltillverkare bygger 
elbilar. Men de designar en bil och ser vad 
som behövs. Det är få som också tillverkar 
batterier, men vi har den erfarenheten.

Tillsammans med den avancerade 
forskningen med olika partners som  
Nasa följer ”Ambition 2030” den utstaka-
de tidslinjen som enligt Nissan ser ut att 
hålla. 

Prototyptillverkning är i gång. År 
2024 ska en pilotanläggning för solid-
state- batterier starta i Yokohama – och 
2028 masstillverkning med lägre priser än 
dagens litiumjonbatterier.

– Vad gör oss så säkra på att vi lyckas? 
Det är svårt att säga en enda sak. Men vi 
tror på det, avslutar Kazuhiro Doi.   

”För det första kommer batteriernas 
energidensitet fördubblas. Så om vi kan 
förbättra det kommer kostnaderna  
naturligtvis att sjunka.”



TEKNIK II BATTERIER

Tre gånger räckvidden med svavel
batterier lovar ett tyskt startup 
företag. Det lovar gott, men hur  
rimligt är det? Tekniken är het och 
flera företag forskar kring tekniken. 

Ett tyskt startupföretag hävdar att de har 
utvecklat ett billigt litium-svavelbatteri 
som redan 2024 ska ge elbilar omkring tre 
gånger så lång räckvidd.

Batteriet ska redan i år kunna använ-
das för att driva pumpar i rymdraketer 
och nästa år expanderar användningsom-
rådet till mobiltelefoner och annan bärbar 
teknik, samt små eldrivna luftfarkoster. 
Därefter är det dags för elbilar och eldriv-
na flygplan.

Theion, som det Berlin-baserade före-
taget heter, utlovar även ”Gigafactories” i 
såväl Europa, som i Asien och USA.

I en värld där såväl obskyra startup-
företag som självaste Elon Musk har tagit 
för vana att göra utfästelser som senare 
visar sig vara alltför ambitiösa eller ibland 
till och med ogrundade finns det förstås 
all anledning att vara skeptisk till tidspla-
nen.

Samtidigt pågår ett flertal forsknings-
projekt kring litium-svavelbatterier, 
bland annat vid Uppsala universitet, just 
eftersom tekniken har sådan potential att 
revolutionera.

I ett pressmeddelande från den 29 mars 
säger den nyligen tillträdde vd:n Ulrich 
Ehmes, som tidigare har arbetat för det 
schweiziska batteriföretaget Leclanché, att 
Theion har sökt 16 patent.

– Våra processinnovationer är skalbara 
och kommer att skapa en ny dimension 
när det handlar om räckvidd, livslängd 
och hållbarhet.

Att litium-svavelbatterier har en 
betydligt högre energidensitet än dagens 
teknik är ett välkänt faktum. Theion säger 
att den första generationen av deras teknik 
innebär batterier med ett energiinnehåll 
på 500 wattimmar per kilo samt 800 wat-
timmar per liter. Som en jämförelse har de 
batterier från Panasonic som finns i Tesla 
Model 3 en energidensitet på omkring 260 
wattimmar per kilo.

Theion hävdar också att nästa gene-
ration av deras batterier, som ska vara 

färdigutvecklade nästa år, ska kunna lagra 
700 wattimmar per kilo samt 1 000 wat-
timmar per liter. Med dessa siffror skulle 
cellerna i ett batteripaket på 70 kilowat-
timmar bara väga 70 kilo och rymmas i en 
låda som mäter 40 x 40 x 40 centimeter.

Redan 2025 är det dessutom dags för 
den fjärde generationen, som Theion häv-
dar kommer att kunna lagra 1,5 kilowat-
timmar per liter.

Räckvidden för en elbil skulle därför 
bli betydligt längre än i dag om man bytte 
ut cellerna i batteripaketet med Theions 
batterier.

Men det finns dessutom fler fördelar 
med litium-svavelbatterier. Svavel, efter 
vars grekiska namn Theion är uppkallat, 
är ett av de vanligaste grundämnena 
i jordskorpan med en förekomst på 
omkring 340 gram per ton.

Genom att ersätta nickel och kobolt i 
katoden kan Theion enligt pressmedde-
landet minska materialkostnaden med 
99 procent samtidigt som energiför-
brukningen från gruva till färdigt batteri 
minskar med 90 procent.

Allt sammantaget innebär det att 
företaget skulle kunna tillverka batterier 
omkring 70 procent billigare än tillverk-
ningskostnaden för dagens litiumjonbat-
terier. Detta skulle också betyda att elbilar 
med dagens räckvidd skulle bli betydligt 
billigare eller att man skulle kunna bygga 
en elbil med långt över 100 mils räckvidd 
till samma kostnad som en bil av 2022 års 
modell med en räckvidd på 45 mil.

Men om nu tekniken är så lovande – 
varför kör vi fortfarande med den gamla 
sortens litiumbatterier, om än med för-
bättrad kemi som har fått ned kostnaden 
samtidigt som prestandan har förbättrats?

En av anledningarna är livslängden 
hos litium-svavelbatterier, som inte klarar 
av särskilt många laddcykler innan de 
lägger av.

Därav de många forskningsprojekten. 
Forskarna är nämligen övertygade om att 
det går att övervinna problemen.

Theion hävdar att de har kommit på 
hur man gör och att deras batterier ska 
klara av omkring 2 000 laddcykler. Stäm-
mer detta skulle en bil fullpackad med 
deras celler klara av över två miljoner 
kilometer, 50 varv runt jorden.

Oavsett om Theions utfästelser samt 
ambitiösa tidsplan håller eller inte är en 
sak säker: det finns en rad andra företag 
och forskningsprojekt som är fast beslut-
na om att lyckas.

I en vetenskaplig artikel som i mars 
publicerades i den vetenskapliga tidskrif-
ten Chem redogör forskare vid Uppsala 
universitet för olika reaktioner som 

SVAVELBATTERIER

Tekniken som kan ge  
tre gånger räckvidden

Daniel Brandell
Professor i materialkemi 
vid Uppsala universitet

”Även den  
tunga fordons- 

sektorn behöver  
elektrifieras,  
och inte bara  

personbilar. De 
måste följa med  
i utvecklingen  
av en rad olika  
batterier som 
snart kan bli 

högst relevanta.”

Svavel är ett av de vanligaste 
grundämnena i jordskorpan.
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begränsar hur mycket energi man kan få 
ut ur en svavelelektrod.

Med hjälp av röntgen och neutroner 
upptäckte de att det kan uppstå en lokal 
brist på litium i svavel-litiumbatterier, vil-
ket begränsar effektuttaget.

– Det är genom kunskap om tillkorta-
kommanden som vi kan utveckla nya 
strategier och nya material för att förbättra 
batteriernas prestanda. Det handlar om 
att identifiera de här flaskhalsarna, för att 
kunna ta nästa steg. Och det är en svår 
forskningsuppgift i ett så komplext batteri 
som litium-svavel, säger Daniel Brandell, 
professor i materialkemi vid Uppsala uni-
versitet och aktiv vid Ångström Advanced 
Battery Centre.

Forskare på lastbilstillverkaren Scania 
deltog också i studien, säger Brandell.

– Även den tunga fordonssektorn 
behöver elektrifieras, och inte bara per-
sonbilar. De måste följa med i utveckling-
en av en rad olika batterier som snart kan 
bli högst relevanta.

Forskning kring litium-svavelbatterier 
görs även på en rad andra lärosäten, bland 
annat amerikanska Drexel University där 
ett forskarteam nyligen meddelade att de 
har hittat en lösning på problemet med att 
svavel-litiumbatterier bara tål ett mycket 

begränsat antal laddcykler. Forskningsle-
daren Vibha Kalra förklarar att de stabili-
serade svavlet för att sedan undersöka och 
dokumentera effekten.

– När vi påbörjade testet flöt det på 
jättefint, vilket vi inte hade förväntat oss. 
Vi testade om och om igen ... fler än 100 
gånger för att säkerställa att vi verkligen 
såg vad vi trodde att vi såg. Vi misstänkte 
att svavelkatoden skulle stoppa reaktio-
nen, men den visade sig fungera otroligt 
väl.

Vid en grundligare undersökning kom 
teamet fram till att framställningspro-
cessen hade bildat en ovanlig kristallfas 
av svavel som inte reagerar negativt med 
elektrolyten.

Tidigare försök har visat att denna 
kristallfas bryts ned vid temperaturer 
under 95 grader celsius och materialet har 
bara varit stabilt i som mest en halvtimme 
vid de få lyckade försök som har resulterat 
i att kristallfasen bildas.

Nu säger Vibha Kalra att batteriet de 
har tagit fram klarar 4 000 laddcykler.

– Vi försöker fortfarande förstå meka-
nismerna bakom denna stabila form vid 
rumstemperatur, men det är en spännan-
de upptäckt som kan bli startskottet för 
mer hållbara och billigare batterier.   

 

Daniel Brandell på Ångströmlaboratoriet 
i Uppsala. 

– Det är genom kunskap om tillkorta kommanden som vi kan utveckla nya strategier och nya material för att förbättra batteriernas prestanda, 
säger Daniel Brandell.
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ELBÅT II CHASE ZERO

Trots att vattenmotståndet gör att 
eldrivna motorbåtar kräver rejäla 
batteripaket om man vill ha lång 

räckvidd och hög hastighet går det att 
kombinera båda egenskaperna. Nu testas 
en prototyp, Chase Zero,  som kan köras i 
50 knop, motsvarande 93 kilometer i tim-
men, och som dessutom har en räckvidd 
på 180 kilometer.

Eldrift var det självklara valet när seg-
lingsteamet Emirates Team New Zealand 
bestämde sig för att utveckla en följebåt 
med minimala utsläpp av växthusgaser. 
Förutom att använda sig av bärplan lik-
nande dem på båtarna från den svenska 
elbåtstillverkaren Candela byggde de en 
katamaran för att minska energiförbruk-
ningen ytterligare.

– Att färdas i 50 knop på vatten kräver 
mycket energi, och därför var hydrofoil-
ing – precis som i segling – det självklara 
valet för att minska vattenmotståndet, 
vilket bidrar till att öka räckvidden till 
omkring 180 kilometer, förklarar Dan 
Bernasconi, designkoordinatorn bakom 
Chase Zero-projektet.

Men trots den energisnåla skrov-
konstruktionen skulle batteripaket vara 
alltför tunga och utrymmeskrävande för 
att uppnå den önskade räckvidden. Den 
mesta av energin är därför lagrad i form 
av vätgas i fyra tankar med en samman-
lagd kapacitet på 32 kilo.

Precis som i vätgasdrivna elbilar lagras 
vätgasen i kolfiberförstärkta komposit-
tankar som klarar ett tryck på 350 bar. 
Trots att det är ett betydligt högre tryck 
än i de luftflaskor i stål eller aluminium 
som används till dykning – vanligen 
drygt 200 bar – tål tankarna i vätgasbilar 

hela 700 bar. Om sådana skulle användas 
i Chase Zero skulle räckvidden bli över 
350 kilometer.

Två bränsleceller på 80 kilowatt 
omvandlar vätgasen till den elektricitet 
som motorerna använder. Men en total 
effekt på 160 kilowatt räcker bara för att 
få upp Chase Zero i 30 knop, motsvaran-
de 56 kilometer i timmen. Motorerna, 
som har en effekt på 420 kilowatt, får där-
för vid behov extra ström från ett batteri-
paket. När båten sedan körs långsamma-
re än marschfarten laddar bränslecellerna 
upp batterierna.

Emirates Team New Zealands operati-
ve chef Kevin Shoebridge var imponerad 
efter den första testturen som nyligen 
gjordes i hamnen i Auckland efter bara 
nio månaders utveckling av prototypen.

– Detta är verkligen ett stort steg 
framåt för förnybar energi i den mari-
na industrin. Chase Zero ser ut som en 
futuristisk motorbåt, och man måste 
påminna sig själv om att den inte släpper 
ut någon koldioxid då avgaserna i princip 
består av vattenånga.

Seglingsteamets vd Grant Dalton 
var lika översvallande positiv, då den 
utsläppsfria tekniken kan användas i en 
rad olika tillämpningar.

– Det här projektet handlar om att visa 
att vi kan påverka sjöfarten genom att 
utveckla prototypen till en vätgasdriven 
bärplanskatamaran. I dag har vi tagit ett 
stort steg mot målet och det råder inget 
tvivel om att många företag och organi-
sationer följer utvecklingen och funderar 
på hur tekniken kan anpassas till deras 
verksamheter.  

”Detta är verkligen ett stort steg framåt för 
förnybar energi i den marina industrin.”
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Den första prototypen av en 
vätgasbåt har sett dagens 

ljus. Den når 18 mil tack vare 
fyra tankar med vätgas och 
har en toppfart på 50 knop 

– en hastighet som dock 
kräver batterier. 

Text: 

Patrick  

Ekstrand

Foto: 

Chase Zero

Den första testturen gjordes i hamnen i Auckland efter bara nio månaders utveckling av prototypen.
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XXX II XXXX

Vi börjar med vad som den senaste 
tiden har blivit den viktigaste 
frågan när det kommer till nya 

elbilar: Finns de ens att få tag i?
Nyligen sa Volkswagen-gruppens vd 

Herbert Diess till Financial Times att de 
på grund av materialbrist inte kan dubbla 
produktionen av elbilar, som nog behövs. 
De har redan sålt slut på årets produktion 
om man letar efter suven ID 4. 

Men det kommer en till variant av den 
populära modellen, och det är ID 5. Att 
den har fått ett högre nummer gör lätt att 
man tror att den är större, starkare och lite 
maffigare. Det är den inte. Det är samma 
bil som ID 4, med några skillnader. Den 
viktigaste är att ID 5 är en suv-coupé, med 
sluttande bakparti. 

Det är helt enkelt en smakfråga hur 
man vill att ens eldrivna Volkswagen-suv 
ska se ut. Och utseende ger körkänsla. 
Annars skulle alla bilar se likadana ut. 

Men åter till det där med bilbristen. 
Jag får av Volkswagen veta att ID 5 nog 
faktiskt går att få redan i år, om man slår 
till på en beställning. ID 4 däremot ... 
nästa år. 

Vi kör en baklucka i Österrike 
och inser att det är nog den 
här varianten vi vill ha av 
Volkswagens elbilssuv. 

Text: 

Fredrik Sandberg

Foto: 

Stefan Nilsson 

ID 5 – SKÖNHET UTAN 
KOMPROMISSER 

ID 5 går att beställa sedan november 
förra året. Bilen kostar från 569 900 kro-
nor, vilket är den bakhjulsdrivna ID 5 Pro 
Performance. Vill man ha fyrhjulsdrift får 
man slanta upp minst 634 900 kronor. 

Till sommaren ska de första bilarna 
rulla ut till kund. 

Ska man slå till på den här varianten 
då, eller ska man vänta på en ID 4 i stället?

Vi glider fram mellan bergsmassiven i 
Österrike för att lista ut just detta. Det är 
ett magnifikt landskap fullt av sparrisar. 

Vi börjar med GTX-versionen. Den är 
bestyckad med en elmotor på båda axlar-
na som sammanlagt kan få ur sig 299 hk. 
Topphastigheten är 180 km/h och 0–100 
tar 6,3 sekunder som bäst. 

Batteripacket på 77 kWh tillgänglig 
energi går att ladda med 135 kW. Siktar 
man in sig på Pro Performance- versionen 
har den lika stort batteripack, och laddar 
som bäst även den med 135 kW. Och då 
tror du kära läsare att det lika snabbt att 
fylla batteripacket i de båda bilarna.  

Sakta i de österrikiska backarna. Det 
gör det inte alls. 

Häng med nu. 

Maffig front och små justeringar i 
innermåtten. Takhöjden är lägre, och 
även sittpositionen. ID 5 är också 15 mm 
längre än ID 4. 

Prov
VOLKSWAGEN 
ID 5
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LINKÖPING & NORRKÖPING

www.bilbyter.se
013-123415 011-181801

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

Framtiden
finner ni hos oss

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

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

Privatleasing från 4699:-/mån 24mån

NISSAN LEAF
Nya Nissan Leaf är fått en hel uppsättning nya 
Intelligent Mobility-funktion som gör körningen 
till en ny upplevelse. Vad sägs om e-Pedal som 
gasar, bromsar och stannar med en enda pedal, 
och den smarta parkeringshjälpen som parkerar 
bilen perfekt på egen hand m.m. 

Nya Nissan Leaf gör vardagskörningen till en ny 
upplevelse.

Privatleasing Från 2899:-/mån 24mån

Hyundai Ioniq5 ”Årets bil 2021”
Boka upp din bil för leverans under 2022
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ID 5 Pro Performance laddas 5 till 80 
procent på cirka 29 minuter och ID 5 GTX 
på cirka 36 minuter. 

Prestandamodellen är alltså långsam-
mare än basmodellen när det gäller att 
fylla upp till 80 procent. Trots att den har 
samma toppeffekt. 

Den höga effekten är dock kortvarig. 
Att ladda en elbil är inte en sprint, utan 
snarare en kortare joggingtur. Om du 
bränner allt krut den första kilometern, 
kommer den som sparat på energi att 
springa om dig i slutändan. 

Att det ser ut på det här viset beror på 
att det är olika batterikemier i de olika 
bilarna. GTX-varianten har batterier från 
LG Chems fabrik i Polen. GTX har däre-
mot batterier från en annan leverantör, 
som inte Volkswagen vill berätta vem det 
är. 

Olika batterikemier kan ladda olika 
snabbt, vilket är förklaringen till de olika 
resultaten bilarna får vid sin joggingrun-
da. 

ID 5 GTX är en njutbar kärra. Den är 
kvick och responsiv, komfortinställningen 
i chassit är följsam och behaglig. Sport-
läget är stötigt och tajtare. Nytt är också 

att GTX får dra hela 1 400 kilo, en ökning 
med ett par hundra kilo jämfört med ID 4. 

Dagen efter flyttar vi över i en bakhjuls-
driven ID 5:a (204 hästar) och då blir det 
inte riktigt lika härligt. Det är inte segt, 
men den stora bilen behöver mer kraft för 
att kännas lätt, den är helt enkelt lite tung 
i gumpen. 

Men den är inte heller trött – den gör 
jobbet. 

Några nya funktioner är värda att 
lyfta: Park Assist Plus innebär att bilen 
kan lära sig hur man parkerar bilen på 
specifika ställen – man sparar helt enkelt 
i bilen hur man parkerade och sedan gör 
bilen om manövern. Sen har vi också Plug 
And Charge – vilket innebär att man bara 
behöver plugga i snabbladdaren så börjar 
den ladda och registrerar betalningen på 
det kort du kopplat till bilen. Inga ladd-
brickor här inte. 

Dessutom kommer i framtiden V2G, 
eller V2H, alltså där du ska kunna ta ström 
ur bilen till villan. Men Volkswagen är än 
så länge i utvecklingsfasen av detta och vill 
inte prata så mycket om det. Men det låter 
spännande. 

Dessutom har bilarna vi körde den nya 
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PROV II VW ID 5

”Man behöver 
bara plugga i 

snabbladdaren 
så börjar den 

ladda och  
registrerar  

betalningen på 
det kort du  

kopplat till bilen. 
Inga laddbrickor 

här inte.”

Provkörning i Österrike. 
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–

+
Snygg design 

Drag upp till 1400 kilo 
(GTX). 

Snabbladdningen 
är inte i paritet med  

800-voltsbilarna från  
sydkoreanerna. 

mjukvaran 3.1, som har förbättrad röst-
styrning och fler appar. Förbättrad innebär 
dock inte att det är briljant. Volkswagen kan 
bygga trevliga prisvärda bilar, men det där 
med mjukvara är något av en uppförsbacke. 
Röststyrningen är fortfarande tämligen 
usel. 

Det här ska dock bli ännu bättre med 
åren, Volkswagen har gett sig den på att 
de ska fixa mjukvaran själva och inte ta in 
Google i sina bilar. Även om det är precis 
vad man gör – pluggar in sin smart phone 
och kör Apple Car Play eller Android Auto. 

Så tillbaka till frågan: Ska man välja en 
ID 5?

Ja, skulle jag säga. Den är faktiskt 
snyggare än ID 4, ser piggare ut, har lite 
fler snygga detaljer och faktiskt lite längre 
räckvidd, tack vare sitt utseende. Med ett 
luftmotstånd på 0,26 cW kommer man 512 
km med Pro Performance och 488 km med 
GTX. 

Vi får väl inte riktigt de siffrorna, men 
dryga 40 mil blir det allt i de österrikiska 
backarna. 

Dessutom sitter man bra i baksätet och 
slår inte huvudet i taken. Lastutrymmet bak 
är till och med lite större än ID 4, om man 
inte lastar till taket. Det beror på att ID 5:an 
är några centimeter längre. 

Man förlorar alltså inte så mycket på att 
välja skönhet framför funktion. 

Bra lastkapaciteter till lastskyddet och i 
baksätet är det lika rymligt som i ID 4. Det 
sluttande taket är inget problem för någon 
som är 180 cm lång. 

Komforten och 
köregenskaperna 
är identiska med 

ID 4.

ID 5 PP/GTX  
 

Pris:  
Från 569 900/ 634 900 

kr

Batterikapacitet:  
77 kWh

Deklarerad räckvidd: 
512/488 km

Snabbladdning:  
Upp till 135 kW

Ombordladdare:  
Trefas 11 kW

Max motoreffekt:  
150/220 kW

Vridmoment:  
310/460 Nm

Acceleration 0–100 
km/h: 8,4/6,3sek

Antal platser: 5

Yttermått, LxBxH:  
4599/1852/1615 mm

Vikt: 2120 kg

Bagagevolym:  
549 liter

Dragkrok: 1400 kg (GTX)

Batterigaranti:  
8 år/16 000 mil
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Prov
XPENG 
P5

Tidigt i våras öppnade Xpeng sin 
första butik i Sverige i det gigantis-
ka köpcentret Mall of Scandinavia 

i Solna. Det är där vi startar när det nu är 
dags för provkörning av företagets första 
modell på den svenska marknaden, Xpeng 
P5. Mitt emot ligger Teslas butik, och det 
är förstås ingen slump att Xpeng placerat 
sig här. Företaget vill gärna locka samma 
kunder som Tesla. Precis som den ameri-
kanska konkurrenten erbjuder man bara 
eldrivna bilar. Xpeng ser sig själva mer som 
ett teknikföretag än en biltillverkare och 
innovationerna ska inte bara begränsa sig 
till persontransporter på vägarna: även fly-
gande bilar ingår i Xpengs program, något 
som företaget visade upp i sin monter på 
elbilsmässan eCar Expo i slutet av april.

Hur väl bilen vi är här för att provköra 
stämmer med bilden av teknik i framkant 
som Xpeng vill förmedla ska vi snart få 
veta. Ett första frågetecken dyker upp när 
vi läser de tekniska specifikationerna. 
Snabbladdningen når som mest en effekt 
på 70 kW, något som de flesta konkurren-
ter sprungit ifrån för länge sedan. Å andra 
sidan finns möjlighet att använda bilen 
som batteribank, så kallad vehicle to load. 
Det tricket har varken Tesla eller majori-
teten av de europeiska biltillverkarna fått 
på plats än. 

P5 är en bitig sedan med rejält med 
benutrymmen, särskilt i baksätet som 
är mycket spatiöst. Det 66,2 kWh stora 
batteripacket ska räcka hela 465 kilometer 
enligt WLTP. Väljer man större hjul än 
de sjuttontummare som sitter på den här 
bilen blir räckvidden lite kortare.

Bagageutrymmet sväljer 520 liter 
totalt, varav 70 under det uttagbara last-
golvet. Det finns en genomlastningslucka 

för skidor, men baksätet går av någon 
anledning inte att fälla.

I förarmiljön är det sparsmakat med 
knappar och reglage. I stället domineras 
framsätet av en gigantisk touchskärm 
framför mittkonsolen – förmodligen den 
största jag sett i en bil hittills. 

Känslan i kupén är en ovan mix av 
sobert och exklusivt men samtidigt lite 
plastigt. Välgjord plast, får man säga. Jag 
får känna noga på trälisten som pryder 
instrumentbrädan innan jag inser att det 
är imitation. Jag noterar att ratten inte 
går att ställa i djupled, bara höjdled, vilket 
kan vara en brist för vissa kroppstyper. 
Själv sitter jag mycket bra i de kombinera-
de komfortsportstolarna i konstläder som 
är standard för modellen, och vi rullar 
iväg utan drama. 

P5 är en bekväm och intuitiv bil att 
köra, och det med bra fjädring och väg-
kontakt. Förutom de gängse körlägena 
standard, sport och eco finns det ett eget 
läge för enpedalskörning, X-Pedal drive 
mode, där bilen bromsar in till helt stilla-
stående om man tar foten från gasen. Det 
finns också ett ”stable drive mode”, som 
känns förvillande likt eco-läget. Väljer 
man sport-, standard- eller eco-läget kan 
man anpassa regenereringen i tre nivåer.

För ratten och styrningen går det också 
att välja mellan tre lägen: soft, standard 
och sport, där sport ger mer direkt och 
hård styrning. Det är en bra idé, men jag 
skulle gärna se att skillnaderna mellan de 
tre lägena var ännu tydligare. 

Om man som jag tycker att bilar ska 
kännas som ett fast handslag kommer 
man ändå rätt långt med sportkörläge och 
sportinställning på ratten. Då blir gensva-
ret bra och styrningen känns direkt.

Text: 

Lotta Hedin

Foto: 
Peter  

Gunnars

Xpeng P5 är en trevlig bil att köra, men lever inte  
riktigt upp till den bild av teknik i framkant som  
Xpeng vill förmedla. Elbilen har provkört, och tror att  
nykomlingen kan få det tufft mot konkurrenterna.
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Xpeng P5 –
svårbestämd 

nykomling 
från Kina

”P5 är en bekväm och  
intuitiv bil att köra,  

och det med bra fjädring 
och vägkontakt.”
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PROVKÖRNING II XPENG P5 

När det gäller säkerhetssystem är bilen 
utrustad till tänderna, med nödbroms 
och varningar för kollision från alla håll, 
och varning om man är på väg att lämna 
filen. På bilens utsida sitter mängder av 
kameror och sensorer som möjliggör 
detta. Mitt intryck är att systemet är för 
nervöst, men det är mycket möjligt att 
detta är något som kommer trimmas in 
och som kan anpassas av både bil och 
förare. XPeng P5 kan naturligtvis uppda-
teras trådlöst. 

Jag hoppas också på en uppdatering 
av navigationssystemet. När jag testar att 
skriva in Göteborg som destination får jag 
inga förslag på laddstopp längs vägen som 
kan hjälpa mig planera min rutt. Egna 
appar via mobilen är svåra att använda, 
då systemet varken har stöd för Apple 
CarPlay eller AndroidAuto. Det finns 
röststyrning, men den förstår inte svenska 
och kommer inte heller få lära sig det, 
enligt personalen i Xpengbutiken. 

Hur är det med räckvidden då? Jo, 
riktigt bra. Efter att ha kryssat runt på 
landsvägar och grusvägar, och provat 

Kombinerade komfortsportstolar i konstläder är standard för Xpeng P5.

xxxx

P5 är en bitig sedan, snäppet längre än både 
Tesla Model 3 och Polestar 2.

Sväljer  
520 liter.

Laddlucka 
fram till 
vänster.

”XPeng P5 är svår att få grepp om. 
Den är tekniskt välutrustad, men 
förarstödsystemet är knepigt att 
bli vän med.”

Men någon sportbil är P5 inte – noll 
till hundra går på 7,5 sekunder, vilket är 
medelsnabbt för att vara elbil och kvickt 
nog för de flesta.

Det egenutvecklade förarstödsystemet 
XPilot erbjuder filhållningsassistent och 
adaptiv farthållare, och kan också anpassa 
farten efter vägens kurvor. Även filbytes-
assist ska finnas, men i min testbil fung-
erar det inte. För jag växelspaken (som 
sitter på höger sida om ratten) nedåt med 
två snabba rörelser aktiveras hela paketet.

Bilen håller sig fint i filen, men jag och 
systemet kommer inte helt överens. ”Håll 
båda händerna på ratten!” upprepar skär-
men gång på gång och plingar, trots att 
jag redan håller båda händerna på ratten, 
fast i lite lösare grepp eftersom jag låter 
bilen själv hålla sig i filen. Jag kopplar ur 
filhållningsassistenten och styr själv. Men 
nu verkar jag komma för nära linjen. En 
ny barsk uppmaning från bilen: ”Please 
pay more attention to your driving!” 

Det blir för jobbigt. Efter lite blippande 
på skärmen lyckas jag till sist hitta en nivå 
av hjälp/varningar som är rimlig. 



både snabba accelerationer och parke-
ringshjälp, bestämmer jag mig för att 
köra en extra vända på motorvägen, och 
ger mig av mot Uppsala. Jag ligger mellan 
90 och 115 km/h och förbrukningen är 
fortsatt låg, runt 1,5 kWh milen. Bilen var 
fulladdad när jag fick den, och när jag är 
tillbaka vid startpunkten efter 227 körda 
kilometer visar batteristapeln på strax 
under halvfull, och jag ska fortfarande ha 
216 km kvar. 

Jag försöker summera intrycken. Det 
är svårt. XPeng P5 är svår att få grepp om. 
Den är tekniskt välutrustad, men förar-
stödsystemet är knepigt att bli vän med. 
Den är energisnål, men har omodernt 
långsam laddning. Den är rymlig och har 
ett stort lastutrymme, men det går inte 
att fälla baksätet. Den har en jättestor och 
responsiv skärm, men navigationssyste-
met lämnar en del övrigt att önska. 

Vem ska köpa den? Med ett pris på 
550 000 konkurrerar den till exempel med 
Polestar 2 Standard Range Single motor, 
som börjar på 509 000 för samma räck-
vidd men betydligt snabbare laddning. 
För 605 000 kronor kan man få en bak-
hjulsdriven Tesla Model 3. Det kan bli en 

tuff match för en nykomling som Xpeng. 
En fördel med dessa bilar är dock att i 
princip allt ingår från start i bilen. Det 
enda som skiljer den högre utrustnings-
nivån från standardnivån är ett vassare 
ljudsystem, större fälgar och en kåpa 
över motorrummet. Service ska skötas av 
Bilia, som även blir återförsäljare.

Något privatleasingpris är ännu inte 
presenterat, men det lär komma snart.

Nyligen fick Xpeng en rekordstor kre-
dit på över 10 miljarder kronor från den 
kinesiska banken Agricultural Bank of 
China. Pengarna ska enligt Xpeng främst 
användas till att växa på nya marknader. 
Kanske har märket en hemlig plan för 
hur de ska vinna svenskarnas hjärtan.    

Rejält med utrymme i baksätet! Snygg bak, men ingen dragkrok.

Sparsmakat med knappar och reglage – framsätet domineras istället av en gigantisk touchskärm. 

”Kanske har  
märket en hemlig 
plan för hur de ska 
vinna svenskarnas 
hjärtan.”

XPENG P5  
 

Pris:  
Från 550 000 kr

Batterikapacitet:  
66,2 kWh

Deklarerad räckvidd: 
465 km

Snabbladdning:  
Upp till 70 kW

Ombordladdare:  
Trefas 11 kW

Max motoreffekt:  
155 kW

Vridmoment:  
310 Nm

Acceleration 0–100 
km/h: 7,5 sek

Antal platser: 5

Yttermått, LxBxH: 
4808x1840x1520 mm

Vikt: 1790 kg

Bagagevolym:  
520 liter

Maxlast:  
350 kg

Dragkrok: Nej

Nybilsgaranti:  
5 år/12 000 mil

Batterigaranti:  
8 år/16 000 mil

 
Låg förbrukning. Hög 

utrustningsnivå. Mycket 
bra benutrymmen.

–

+

Långsam snabbladdning. 
Frågetecken kring  

navigeringssystemet.  
Saknar Apple CarPlay/ 

AndroidAuto.
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Långtest
BMW
i4 EDRIVE40

BMW i4 är både en premiumupplevelse och en 
riktigt bra elbil – det visar vårt test där vi kör 
från Stockholm till byn Niemisel i Norrbotten. 
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Text: 
Fredrik 

Sandberg

Foto: 
Peter 

Gunnars

BMW i4 
imponerar på 
200-milsturen
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LÅNGTEST II BMW I4 EDRIVE40

Komfortabelt och samtidigt sportigt. 

När nu BMW på riktigt kliver in 
i elbilssegmentet med sin i4 och 
även stora suven iX har snacket 

uteblivit lite. De stora elbilsaktörerna 
har varit Tesla och även sydkoreanerna 
Hyundai och Kia, med sina modeller. 
Även Volkswagengruppens stora satsning 
har satt avtryck i både försäljning och 
uppskattning. Delvis beror det här på att 
BMW inte har presenterat någon banbry-
tande teknologi, som 800-voltsladdning, 
Netflix i bilen, eller ens en renodlad elbils-
plattform. 

Tesla, Hyundai och Volkswagen har 
också imponerat när det kommer till pris, 
energiförbrukning och i sydkoreanernas 
fall laddhastighet, vilket har gjort dem 
populära. 

Men efter att ha kört vårt klassiska 
Niemisel-test med en bakhjulsdriven 
BMW i4 eDrive40 vill jag nog påstå att 
här finns en värdig utmanare. Trots brist 
på teknologiska ögonbrynshöjare. 

Vi börjar med priset. 
Elbilar med lång räckvidd är dyra.  

Det är svårt att hitta någon för under en 
halv miljon kronor. Och BMW i4 kostar 
625 000 kronor i grundutförande. 

Det är mycket pengar. Men ändå säljs 
det stora mängder elbilar i den prisklassen 

– prisvärda privatleasingavtal, tjänste-
bilsförare och privatpersoner som kan 
räkna hem dyrare bilar när de kör billigt 
på el gör bilar som tidigare varit lyxåk 
eftertraktade. Med dagens bensinpriser 
kan man spara tusenlappar i bränslekost-
nad varje månad som man i stället kan 
lägga på en bättre bil. 

Hur står sig då en bakhjulsdriven i4 
jämfört med bakhjulsdrivna konkurren-
ter prismässigt? Här är några exempel: En 
Tesla Model 3 kostar i dagsläget 604 990 
kronor, en Kia EV6 kostar 584 900 kronor 
och en Hyundai Ioniq 5 kostar 529 900 
kronor med stora batteripacket. 

Okej, BMW är aningen dyrare. Är det 
då värt de extra slantarna? 

Ja, är min slutsats efter att ha lagt 200 
mil bakom mig i bilen. Utan att ha de 
övriga bilarna med i det här testet, vill jag 
nog påstå att BMW ligger ett snäpp över 
på i stort sett alla parametrar. 

BMW i4 är en mycket välbyggd bil, 
som prestandamässigt slår sina konkur-
renter på fingrarna. Inte ens den fyrhjuls-
drivna Kia EV6 har mer att ge än den 
bakre motorn i i4:an. 

När man slår sig ner i BMW i4  
eDrive 40 är det i en gedigen miljö som 
andas körglädje, prestanda och kom-

fort. Här skiljer den sig inte åt från den 
fyrhjulsdrivna varianten som vi testat 
tidigare. 

Komforten och byggkvaliteten är med 
andra ord på topp. Vi kör 100 mil norrut 
från Stockholm och sitter bra hela vägen. 
Inte bara det, fjädring och chassi håller 
bilen jämt på vägen och ger en behaglig 
resa. 

För, hallå, här får man luftfjädring bak 
som standard. 

Dynamisk stabilitetskontroll som är ny 
för i4:an ger ett system som är tio gånger 
snabbare än tidigare, och jämnar ut kör-
banan. 

Viktfördelningen och chassistabilite-
ten är integrerade med en precis styrning 
som enligt BMW ska ge en allround-upp-
levelse. Den ska både vara engagerande 
i kurvor och kunna ge en komfortabel 
långdistanskörning. 

Och här får jag ge dem rätt. Det är  
faktiskt exakt så bra det här är. 

Dessutom är lane-assisten utmärkt och 
håller bilen stadigt mellan strecken på 
vägen. Inte en enda spökbromsning under 
färden. Man trycker bekvämt på en knapp 
på ratten när man vill justera hastigheten 
efter skyltarna. Ibland vill man koppla ur 
och kör om en knippe långtradare som 

”Lane-assisten  
är utmärkt och 

håller bilen 
stadigt mellan 

strecken på  
vägen. Inte en 

enda spök-
bromsning.”
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Opus Bilprovning besiktar närmare 
två miljoner fordon varje år. 
Samtidigt arbetar vi hårt med att 
lämna ett så litet avtryck som möjligt 
på vår planet. Vi klimatkompenserar 
för hela vår verksamhet. 

Vill du också ta ansvar för framtiden?
På opus.se kan du läsa mer om hur 
du kan klimatkompensera för din 
årliga bilkörning.

10
0%

 K

LIM
ATKOMPENSERAT

O
PUS BILPROVNIN
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Laddlucka bak och en kul detalj: man kan se elmotorns 
varvtal! Det är nog den enda elbilen som visar de siffrorna. 

har fastnat i högerfilen och bilen förvand-
las till någonting mycket annorlunda av 
trycket från den 340 hästar starka elmo-
torn. 

Komforten är med andra ord på plats, 
liksom den starka bakhjulsdriften. Visst, 
0–100-tiden på 5,7 sekunder är sämre än 
Tesla Model 3:s ... eller, vänta. Det är den 
inte alls. Model 3 tar här 6,1 sekunder på 
sig. Man är så van att Tesla är snabbast, 
men det är den inte i det här fallet. 

Det är kul med bakhjulsdrift, det 
ger en vass styrning och en skön knuff i 
ryggen, prestandan är hanterbar och gör 
att man känner sig mer ett med bilen. 
M50-modellen, med över 400 kW motorer 
är en mer hisnande upplevelse, men jag 
skulle ändå säga att bakhjulsdriften ger en 
större körupplevelse. 

Men räckvidden, då? Håll i dig. 
På vår tripp till byn Niemisel i Norr-

botten från Stockholm, som vi har använt 
som långkörningstest sedan vi startade 
tidningen för snart tio år sedan, började 
vi med ett stopp i Hudiksvall. Dit är det 
31 mil. 

Det var kring sju grader varmt, vi är 
vana att testbilarna tar sig dit, med lite 
marginal. Tesla Model 3 LR AWD, års-
modell 2019, brukar fixa det men inte 
så mycket längre. Vägen dit består av 
motorväg med bitvis 120 km/h. Det drar 
energi, speciellt när det inte är sommar 
och varmt. 

Vi stannar vid laddaren i Hudiksvall 
och kollar. Bilen påstår att vi skulle kunna 
köra ytterligare 13 mil. En räckvidd på 
motorväg på 44 mil alltså. 

Jag ignorerar det. Det är en guesso-
meter som säger detta, alltså en räckvidds-
kalkylator, som det nog är något fel på. 
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LÅNGTEST II BMW I4 EDRIVE40

Vi laddar från 27 till 82 procent på 40 
minuter (återkommer till det) och kör till 
Örnsköldsvik. Dit är det 24 mil. Vi anlän-
der med 30 procent kvar av batteriet. 52 
procent räcker alltså till 24 mil. Det börjar 
se ut som något detta. Kanske stämmer 
det. Vi laddar på hotellet över natten och 
kör nästa delsträcka till Piteå dagen efter, 
32 mil och ser återigen att vi kunde köra 
hela vägen till målet dit det är dryga 40 
mil. Men vi ställer oss i ett garage och 
toppar upp ett par timmar medan vi äter 
lunch och klarar sista sträckan fram. Tre 
laddstopp på 95 mil alltså. Det är vad Tesla 
Model 3 brukar vilja ha. På sommaren. 

När vi kör hem sjunker temperaturen 
från elva grader till tre grader under första 
delsträckan. Vi siktar in oss på hotellet i 
Örnsköldsvik. Nu ska vi se om den klarar 
det utan laddstopp. 

Körsträcka: 43,3 mil.
Tio mil av den resan är begränsad till 

80 kilometer i timmen, det är Sveriges 
absolut tråkigaste väg, sträckan mellan 
Skellefteå och Umeå. Man måste ha bra 
musik, eller en galet intressant ljudbok för 
att inte dö av tristess. 

Men den låga hastigheten sparar ju 
energi. De övriga 33 milen håller motor-
vägshastighet för det mesta. 

Det blir inte ens spännande. Räck-
viddskalkylatorn talar hela tiden om för 
oss att vi kommer att klara det. Och det 
gör vi, med 3,5 mil till godo vid målet, 7 
procent kvar av batteriet. 

46,8 mils räckvidd alltså, i en tempera-
tur som låg under tio grader och ner mot 
tre de sista tio milen. 

Sista sträckan stannar vi i Tönnebro 
värdshus, med cirka 25 mil kvar till Stock-
holm. Alla fyra supernsabbladdare var 
upptagna, vi pluggade in i en 50 kW-lad-
dare och käkade lunch. 40 minuter senare 
kör vi hem till Stockholm och anländer 
med 30 procent energi kvar i batteriet. Två 
laddstopp på 95 mil alltså. Och inte en 
enda HPC-laddning. 

Det här är lite intressant; när man 
kan klippa 40 mil på motorvägen på en 
laddning är behovet av supersnabb ladd-
ning inte lika stort, då vill man ändå ta en 
timmes paus och då räcker det ofta med 
50kW-laddning. 

Att så obehindrat spränga 40-mils-

gränsen en tidig vårdag i Norrland är en 
upplevelse, och ett kvitto på att BMW är 
med i matchen, med råge. 

Att bilen sedan är en njutning att köra 
och att åka i gör inte saken sämre. 

Några negativa upplevelser då? 
Baksätet är kanske inte ämnat för 

taxibilar, eller för att skjutsa 190 cm långa 
personer land och rike runt. Men för två 
större barn och ett mindre fungerar de 
utmärkt. 

Där man betalar dyra pengar för andra 
elbilar går slanten ofta till elmaskineriet, 
batteriet och teknologin. Premiumupple-
velsen uteblir. Här får man faktiskt både 
och. I körglädjen finner man vad man 
betalat för, i materialen, i hur bilen sitter 
ihop, kvalitetskänslan etcetera. Men här 
är även räckvidden med, i en nivå högre 
än i många konkurrenters bilar. Och det 
med ett batteripack som inte är många 
kilowattimmar större än konkurren-
ternas. BMW har helt enkelt tagit fram 
en premiumupplevelse som också är en 
rasande bra elbil. Det är en Porsche Tay-
can för mellanchefer. 

Just det, det var en nackdel till. 
Om du beställer bilen i dag får du 

vänta till nästa år innan du får den, och 
inte i början av nästa år, utan om ett drygt 
år. Komponentbrist och kriget i Ukraina 
ställer till det. Det kommer också att ske 
en prisökning den 1 juni. Hur stor den blir 
har BMW inga uppgifter på. 

”Att så obehindrat spränga 40-mils-
gränsen en tidig vårdag i Norrland 
är en upplevelse, och ett kvitto på att 
BMW är med i matchen, med råge.”

Snabbladdningen är inte 
klassledande. Men räckvidden 

kompenserar för det.

Framme i Norr-
botten efter 100 

mils körning. 

Apple Car Play är väl 
integrerat i bilen. 
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LADDKURVA BMW I4 EDRIVE40. 40 minuter till 80 procent.

Testfakta
BMW I4 EDRIVE40

Laddningen är inte rekordbra, det tar 40 minuter att ladda till 80 
procent. 

Förbrukning och räckvidd: Temp mellan 11 och 3 grader vid testet. 

Officiell räckvidd: 590 km WLTP.  
Räckvidd i testet: 468 km på motorväg, cirka 10 mi i 80 km i timmen, 
resten mellan 100 och 110 km/h.   
Snittförbrukning på långkörningen: 1,71 kWh/mil.

Framme efter 43,3 mils körning. 7 procent kvar av batteriet, vilket hade 
räckt till 3,5 ytterligare mil enligt färddatorn. 

SNABBFAKTA 
BMW I4 E-DRIVE40

Pris från: 625 000 kr.

Batteri: 80,7 kWh netto.

Deklarerad räckvidd: 
590 km (WLTP).

Snabbladdn: 
205 kW.

Laddare: 11 kW enfas.

Drivning: Bakhjulsdrift.

Max motoreffekt,  
vridmoment:  

250 kW, 430 Nm.

Acceleration 0–100 
km/h: 5,7 sek.

Topphastighet:  
190 km/h.

Antal platser: 5.

Yttermått, LxBxH:  
4 783/1 852/1 448 mm.

Vikt utan last: 
2 125 kg.

Bagageutr: 470–1290 l.

Dragvikt: 1 600 kg.

Nybilsgaranti:  
2 år.

Batterigaranti:  
8 år eller 16 000 mil. TOTALT: 
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POÄNG

Det är lite trångt i baksätet.

BETYG 
Köregenskaper: Responsivt, tajt, 
kul och härligt med en rejäl kraft 
i en bakhjulsdriven bil. Vid sidan 
av sportiga egenskaper är det 
härligt komfortabelt.  

Komfort: Sköna säten, bra 
infotainmentsystem som kopplar 
telefonen blixtsnabbt. Baksätet är  
dock aningen litet. 

Säkerhet: Fyrserien är krockad i 
Euro NCAP med full pott. Vi antar 
att i4 delar betyget. 

 

Miljö – förbrukning: Låg  
förbrukning och miljökrav  
vid tillverkningen.

 

Autonomi: Riktig bra lane assist 
som ger bekväm körning. 
Betyg:  

Utrustning: Bra utrustad från 
start. Vi rekommenderar att man 
lägger på laserljusen som är 
fantastiska, kostar ca 30 000 kr i 
ett utrustningspaket.
Betyg:  

Utrymmen: Dugligt, men  
baksätet är aningen trångt.  

Ekonomi: Bra prismässigt, med 
tanke för vad man får för pengar-
na. Små kostnader för service.  

Räckvidd: Mycket bra, över  
40 mils motorvägskörning en 
kylig dag. 
Betyg:  

Laddning: Okej snabbladdning, 
men inte klassledande.  
Betyg: 

Utseende: Snygg och kraftfull, 
men lite trist att man inte  
signalerar mer att det är en 
eldriven version man kör. 
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Det går trögt med försäljningen av 
eldrivna motorcyklar, men desto 
bättre för skotrarna. BMW försöker 
kombinera de två världarna med 
sin futuristiska CE 04.

Text: 

Gunnar Dackevall

Foto: 

Peter Gunnars

Superskotern
CE 04

EN MÖJLIG TRENDSÄTTARE FÖR 
FRAMTIDENS MC/SKOTER-HYBRIDER
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Ombordladdaren tar emot 2,3 kW 
som standard. 6,9 mot pristillägg.

Fjädringen jobbar bra över vägens 
ojämnheter.

Den som tänker köra långt på motorväg 
bör köpa till vindskydd.

Intresset för att elektrifiera tvåhjuling-
arna går i ojämn takt. Medan eldrift 
redan håller på att ta över helt i små-

skotrarna, är suget efter eldrivet i de större 
motorcyklarna nästan obefintligt.

De jättebatterier som behövs för att ge 
motorcykeln rask prestanda och vettig 
räckvidd väger tungt och förstör effektivt 
körglädjen – det som är själva klon med 
en motorcykel.

BMW har tagit ett nytt fräscht grepp 
på hela problematiken och med sin el driv-
na CE 04 skapat en intressant och rolig 
mix av skoter och motorcykel. En slags 
superskoter!

Den är lång och tung som en stor 
touringmotorcykel – hjulbasen är nästan 
1,7 meter och vikten 231 kg – men med 
mindre hjul (15 tum) och lågt placerad 
vikt är den lekande lättkörd i svängarna. 
Det 8,9 kWh stora batteriet (cellerna är av 
samma typ som i BMW iX) tar upp den 
plats där man normalt kan ha fötter och 
kassar i en traditionell skoter, och man 
grenslar därmed CE 04 som en motorcykel. 
Den vattenkylda elmotorn på 31 kW (finns 
även i en effektsvagare version för 18-års-
gränsen) sitter direkt framför bakhjulen, 
som drivs med en underhållsfri rem.

Det ovanligt långa avståndet mellan 
hjulen gör att maskinen kan kännas lite 
bynglig i riktigt låg fart, men väl på rull är 
det en fröjd att svepa runt i rondeller och 
kurvor. Och storleken kommer verkligen 
till sin rätt på landsvägen, med superstabil 
styrning och en väl tilltagen massa som 
gör att fjädringen verkligen jobbar bra 
över vägens ojämnheter.

”Det ovanligt långa avståndet  
mellan hjulen gör att maskinen kan 
kännas lite bynglig i riktigt låg fart, 
men väl på rull är det en fröjd att 
svepa runt i rondeller och kurvor.”

PROVKÖRNING II BMW CE 04
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Vattentätt förvaringutrymme för  
mobilen.

Elmotorn sitter direkt framför bakhjulen, som 
drivs med en rem.

Smart hjälmförvaring.

ett stabilitetssystem som ger extra säker-
het vid kurvtagning. Dessutom kan man 
med fördel välja körläget ”Rain” om det är 
halkigt ute, vilket drar ner momentet och 
gör anti-spinnsystemet extra känsligt.

På säkerhetssidan finns också rejäla 
bromsar och ett mycket välfungerande 
låsningsfritt system som i ”Pro-version” 
(jo, även det mot pristillägg) tar med ned-
läggningsvinklarna i ekvationen.

Körställningen är bekvämt upprätt, 
men den som kör en del motorväg till och 
från arbetet vill nog komplettera med ett 
vindskydd (finns i den digra tillbehörska-
talogen) som gör det bekvämare att köra i 
hastigheter över 100 km/h.

Den långa ”limpan” som liksom flyter 
över maskinen är bekvämare än den ser 
ut, och värmen i dynan (och handtagen) 
är nog det smartaste tillbehöret man kan 
välja i katalogen i vårt ibland bistra kli-
mat.

En del omtanke har skänkts åt prak-
tiska ting som stuvutrymme för hjälm 
(i ett sidofack) och vattentät förvaring 
av mobiltelefonen (som givetvis enkelt 
kopplas upp med blåtand till den stora 
displayen). Facken låses via centrallåset 
av modell key-less-go, så minimalt med 
pyssel med detta.

Toppfarten är begränsad till 120 km/h, 
vilket knappast har med bristande hög-
fartsegenskaper att göra, utan beror sna-
rare på att batteriet snabbt skulle laddas 
ur när fartvinden sätter in i motorvägs-
hastigheter.

BMW deklarerar tydligt att CE 04 är 
tänkt för pendlingsjobb, och med den 
ambitionen är en verklig räckvidd på 
dryga 100 km rimlig. Förbrukningen är ca 
0,8 kWh per mil vid normal körning, och 
lite längre om man väljer att köra med den 
motorsvagare Eco-inställningen, vilket 
ger riktigt billiga mil för pendlaren som 
laddar hemma. Vår provskoter var (mot 
pristillägg) försedd med en laddare som 
tar emot 6,9 kW som håller nere laddtiden 
till 1 timme och 40 minuter, annars tar 
det över fyra timmar att ladda fullt med 
den standardmonterade 2,3-kilowattaren.

31 kilowatt (42 hästkrafter) låter kan-
ske inte så mycket i en 231-kilosbjässe, 
men med 60 Newtonmeters vridmoment 
redan från första varvet på motorn är 
draget friskt och sprinten till 50 km/h 
avverkas på 2,6 sekunder – nog snabbt för 
att lämna det mesta bakom sig i stan.

Då behövs ett väl fungerande anti-
spinnsystem, och vår provmaskin var 
dessutom (mot pristillägg) försedd med 

”CE 04 är tänkt för pendlingsjobb, och med 
den ambitionen är en verklig räckvidd på 
dryga 100 km rimlig.”
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BMW CE 04 
 

Pris:  
Från 129 300 kronor

Batterikapacitet:  
8,9 kWh

Deklarerad räckvidd:  
130 km (enl WMTC)

Ombordladdning:  
2,3 alt 6,9 kW (option)

Drivning:  
Bakhjulet via rem

Max motoreffekt:  
31 kW

Max vridmoment:  
62 Nm

Acceleration  
0–100 km/h:  

9,1 s

Toppfart:  
120 km/h (begränsad)

Vikt körklar:  
231 kg

Garanti:  
3 år

Apropå bekvämlighet så är backväxeln 
(utan pristillägg!) en mycket smartare 
funktion än man kanske anar, eftersom 
den hjälper till att baxa runt bjässen i 
trånga utrymmen och i motlut. Och par-
keringsbromsen som aktiveras så fort sido-
stödet fälls ut är också en duktig finess.

En annan funktion som man kan 
skryta om är det aktiva helljuset (mot 
pris tillägg), som inte som i en bil följer 
med rattutslaget utan med nedläggnings-
vinkeln i kurvan.

Formgivningen är annars det som drar 
ner applåder (från de flesta), ett fräscht 
nytt grepp som indikerar att denna far-
kost är någonting helt annat än vad vi 

 
Fina köregenskaper. 

Smart utrustning (delvis 
mot extra kostnad). 

Bra säkerhetssystem. 

 
Svag laddprestanda. 

Behöver bättre vindskydd 
(finns som option).

–

+

Hjulbasen är nästan 1,7 meter.

Telefonen kan kopplas 
upp via blåtand.

Värme i handtagen (och 
dynan) är ett smart tillval.

tidigare har upplevt. Det var länge  
sedan vi fick så många nya bekanta  
där helst vi parkerade.

Prislappen är i skrivande stund  
153 585 kronor, MED alla nämnda  
optioner ombord. En naken CE 04  
slinker in strax under 130 000 kronor.

Dyrt? Inte för alla dem som redan  
har beställt sin maskin och därmed  
sett till att årets produktion är slutsåld. 
Och vad ska man egentligen jämföra 
BMW:s superskoter med?

Den är – på många sätt – ett  
unikum och kanske en trendsättare  
för framtida mc/skoter-hybrider. 

 

”Det var länge sedan vi fick så många 
nya bekanta där helst vi parkerade.”

PROVKÖRNING II BMW CE 04



Var klimatsmart  
– ställ bilen, ta cykeln
BATAVUS  
ZONAR
32 995 KR

MONARK E-KARIN
18 495 KR

CRESCENT ELORA
27 995 KR

SPECIALIZED VADO
36 500 KR



Text: 

Lotta Hedin

Foto: 

Peter Gunnars

Elmoppar  
för alla lägen
VI TESTAR ÅTTA TYSTA TVÅHJULINGAR

Test
8 ELMOPEDER
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Elmoppar  
för alla lägen

Jobbpendling?  
Strandraggning?  
Terrängkörning?  

Arbetsfordon? Utbudet 
av elmopeder växer,  

och nu finns modeller 
för alla tänkbara  

ändamål. Men hur  
bra är de? Elbilen  

har testat.
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TEST II 8 MOPEDER

Modell 2x2 ADV Beach Mad Makka Flex Bravo 

Pris (från) 69 500 kr 39 995 kr 42 000 kr 26 990 kr

Batteri 2,1 eller 3,1 kWh 2,4 kWh 1,5 kWh 1,4 kWh

Bärbart batteri Ja Nej Ja Ja

Deklarerad räckvidd/
1 batteri Upp till 120 km Upp till 100 km 54 km 50 km

Motoreffekt 2 x 1 kW 3 kW 3,6 kW 1,5 kW

Toppfart 45 km/h 45 km/h 45 km/h 45 km/h

Vikt inkl. 1 batteri 65,7–70,7 kg 86,5 kg 70 kg   87 kg 

Hjälmförvaring Nej Nej Nej Ja

Möjlighet till dubbelt batteri? Nej Nej Nej Ja

Bromsar Skivbroms fram och bak Skivbroms fram och bak Skivbroms fram och bak Skivbroms fram och bak

Ubco Velocifero Cake Viarelli

FAKTA OM TESTET 

Alla mopeder i testet har en maxhastighet på 45 km/h och är så kallade klass  
1-mopeder. Det betyder att föraren måste ha fyllt 15 år och ha AM-körkort, alternativt ha 
ett körkort med annan behörighet. Föraren måste också ha hjälm och mopeden ska ha 
registreringsskylt och får inte köras på cykelbanor.

Elbilens testpanel bestod av åtta förare med olika kroppsstorlek. Alla förare testade alla 
mopeder, på jämnt och ojämnt underlag, i uppförsbackar, kurvor och i trånga utrymmen.

Förarna betygsatte mopedernas olika egenskaper på skalan ett till fem, sedan  
räknades ett medel ut. Precis som i tidigare års tester är det tydligt att det inte alltid  
är den moped som har högst deklarerad motoreffekt som upplevs som starkast.

Flera av mopederna kan utrustas med dubbla batterier. I de priser som anges nedan 
inkluderas ett batteri. Räckvidden som anges är vad tillverkaren själv deklarerar.  
De deklarerade räckviddssiffrorna bör dock tas med en nypa salt eftersom  
testmetoderna kan skilja sig åt – det är inte lika standardiserat som med bilar.

Precis som bland bilar vinner  
el driften allt större marknads-
andelar även bland mopeder.  

Förra året var 38 procent av alla mopeder 
som såldes i Sverige eldrivna, och frågar 
du oss lär utvecklingen fortsätta spikrakt 
uppåt. Känslan att susa fram helt tyst på 
vägarna utan bensinångor är oslagbar. 
Modellutbudet har också breddats väsent-
ligt under de år som vi testat moppar i 
tidningen Elbilen. Nu finns något för alla 
smaker och behov. I år har vi testat fyra 
mopeder av den klassiska scootermodel-
len, och fyra mopeder med lite annorlun-
da stuk och användningsområden.  
På med störtkrukan så kör vi! 

På med störtkrukan – nu kör vi!
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Modell C1S LX01 e-Libra Ciclone Scout

Pris (från) 30 990 kr 32 995 kr 29 995 kr 39 900 kr

Batteri 2 kWh  1,4 kWh 1,7 kWh 2 kWh

Bärbart batteri Ja Ja Ja Ja

Deklarerad räckvidd/
1 batteri Ca 70 km 50–70 km 60 km 70–120 km

Motoreffekt 2,3 kW 2 kW 3 kW 2 kWh

Toppfart 45 km/h 45 km/h 45 km/h 45 km/h

Vikt inkl. 1 batteri 83 kg 70 kg 88 kg 79 kg

Hjälmförvaring Ja  Nej Nej Nej

Möjlighet till dubbelt batteri? Nej Ja Nej Nej

Bromsar Skivbroms fram och bak Skivbroms fram och bak Skivbroms fram och bak skivbroms fram och bak

Yadea LV MotoCR Garelli

Lunchtajm för testlaget – då passar det bra att Ubcos flak är som gjort för att hämta pizza.



TOTALT:
 25/30 

TOTALT:
 21/30 

Ubco  
2x2 ADV 

Köregenskaper: 
Denna tvåhjulsdrivna moped är gjord för att funka som 

arbetsredskap för markägare och andra som behöver kunna 
ta sig fram överallt. Tvåhjulsdriften ger en härlig kraftfull 

vägkänsla, och funkar fint på både grus, asfalt och utanför 
vägen. Bra kraft i motorerna. Tar backarna bäst. 

 
Komfort: 

Skön sadel/dyna, bra dämpning (som går att justera).  
Något struttig på grusväg. Låter lite mer än övriga.

 
Användarvänlighet:  

Tydlig display. Bra med ljud från blinkersen. Möjlighet att 
skruva på lastlådor och fästen för skidor eller allsköns 

redskap. Även möjligt att ta ut ström från batteriet, om du 
behöver el till något verktyg. Finns flera körlägen som tyvärr 

bara kan väljas i en mobilapp – det hade varit smidigare  
om man kunde välja direkt på displayen.

 
Räckvidd: 

Två olika batteristorlekar finns. Det största rymmer  
hela 3,1 kWh vilket enligt tillverkaren ger upp  

till 12 mils körning.

 
Ekonomi: 

Nära 70 000 kronor är väldigt mycket, samtidigt  
är det här mer än en vanlig moppe. 

 
Utseende: 

Bruxig och stilren på samma gång.

Velocifero  
Beach Mad 

Köregenskaper: 
En stadig bit vars rätta element är sand och löst  

underlag – där den är både trygg och riktigt kul. Bra kick, 
den kommer snabbt upp i fart men blir lite trött i  

uppförsbackarna där motorn inte riktigt orkar.

 
Komfort: 

Stenhård sadel. Flera förare tycker att den  
kantiga tanken skär in i låren. Vi gillar dock  

körställningen och det breda styret. 

 
Användarvänlighet:  

Tydlig hastighetsmätare och batteriindikator, men  
saknar blinkersljud. Batteriet går ej att ta ur vilket försvårar 
laddningen. Valbart om man vill ha offroad- eller asfalts-
vänligare däck. Hållare för surfbrädan finns som tillval.

 
Räckvidd: 

Batteriet på 2,4 kWh ska enligt tillverkaren kunna  
räcka 10 mil. Maskinen uppmuntrar dock till allt annat  
än snålkörning, och vi tömmer batteriet snabbare på  

denna än på de andra mopederna.

 
Ekonomi: 

Nästan 40 000 kronor är väl saftigt för  
denna, tycker vi. En svag trea.

 
Utseende: 

Ett utseende man antingen älskar eller hatar.  
Definitivt något folk vänder sig om efter på stan.

TEST II 8 MOPEDER
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Cake  
Makka Flex 

Köregenskaper: 
En stark och pigg maskin från svenska 

tillverkaren Cake som känns solid och välbyggd.  
Det märks att Makka Flex har den starkaste motorn  

i testet. Stabil och lättkörd både på löst  
underlag och asfalt. 

 
Komfort: 

Bra fjädring som till stor del kompenserar  
för den stenhårda sitsen. Sadeln går lätt att höja  

och sänka. Upprätt körposition. 

 
Användarvänlighet:  

Möjlighet att extrautrusta med pakethållare och  
fästen för annan utrustning. Displayen är väl enkel  
och ibland svår att se, till exempel vilket körläge  

man har i, och om man blinkar eller inte.  
RFID-bricka i stället för nyckel.

 
Räckvidd: 

Dryga fem mil enligt specifikationerna.

 
Ekonomi: 

Dyr, men känns välbyggd.

 
Utseende: 

Modern och egen design som sticker ut.

Viarelli  
Bravo 

Köregenskaper: 
Smidig och lättsvängd på asfalt men slingrig på  

grus/löst underlag. Pigg, men tappar fart i uppförsbacke. 
Ryckig när man kör med fullt gaspådrag.

 
Komfort: 

Bra körställning och bekväm dyna. Saknar dock  
dämpning i fjädringen och det blir lite skumpigt.  

Niger rejält vid hård inbromsning.

 
Användarvänlighet:  

Tydlig display men saknar ljud för blinkers.  
Usb-uttag vid startnyckeln (men var ska man lägga  

telefonen?). Plats för hjälm under sadeln.  
Kan utrustas med extrabatteri.

 
Räckvidd: 

Ett fulladdat batteri ska ge cirka fem mil.  
Ett extra batteri (tillval, 8 995 kronor)  

kan dubbla räckvidden.

 
Ekonomi: 

Billigast i testet, men känns också enklare.

 
Utseende: 

Klassisk på gränsen till tråkig.
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TOTALT:
 18/30 

TOTALT:
 23/30 



TOTALT:
 27/30 

TOTALT:
 17/30 

Yadea 
C1S  

Köregenskaper: 
Här har vi en moped som både är stabil, 

smidig och rapp. Stark motor. Bra med kopplade 
bromsar – båda handbromsarna bromsar 

bägge hjulen = ett säkerhetsplus.

 
Komfort: 

Skönt stort säte som inbjuder till långkörning. 
Bra fjädring och dämpning.

 
Användarvänlighet:  

Bra display med bra läsbarhet. Blinkersljud. Farthållare. 
”Handskfack” med usb-uttag i och låsbar lucka. 

Plats för hjälm och/eller extra batteri under sadeln.

 
Räckvidd: 

Batteriet på 2 kWh ska räcka cirka 7 mil. 
Extrabatteri för dubblad räckvidd kan köpas 

till för cirka 13 000 kronor. 

 
Ekonomi: 

Mest moppe för slantarna. 
Bra pris med tanke på vad man får.

 
Utseende: 

Stilren design med lite retroanstrykning.

LV  
LX01 

Köregenskaper: 
Lättstyrd på asfalt men slingrig på lösare 

underlag. Lite svag acceleration och 
något trött i uppförsbacken. 

 
Komfort: 

Skönt säte men man sitter lite lågt och  
kommer högt upp med knäna. Bristande  

dämpning gör den något studsig. 

 
Användarvänlighet:  

Svårläst display, särskilt i solljus.  
Svårt att se om blinkersen är på eller ej. Kul med  

bluetooth och inbyggda högtalare så att man  
kan spela musik. Usb-port i fack under styret  

(utan lucka). Plats för extra batteri under sadeln.  
Packbox finns som tillval.

 
Räckvidd: 

Ett fulladdat batteri på 1,4 kWh ska ge 5 till 
7 mils räckvidd, enligt tillverkaren. 5 känns mest 

realistiskt. Kan utrustas med extrabatteri (6 995 kronor).

 
Ekonomi: 

Vi tycker 33 000 kronor är för 
mycket för den här mopeden.

 
Utseende: 

Fin färg. Sportig stil, men känns lite plastig.

TEST II 8 MOPEDER
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MotoCR  
e-Libra 

Köregenskaper: 
Tyngst av scootrarna. Ligger stabilt  

på vägen. Lite trött i motorn,  
särskilt i uppförsbackarna.

 
Komfort: 

Skön stor sadel.  
Lite stötig på ojämnt underlag.

 
Användarvänlighet:  

Bra reglage och tydlig, lättläst display.  
Saknar dock blinkersljud. Usb-port och fack för  
telefon, ”handskfack” med lucka under styret.  
Bra med backläge som underlättar baxning i  
trånga utrymmen. Ej plats för extrabatteri.

 
Räckvidd: 

De nästan 1,7 kilowattimmarna i batteriet ska  
kunna ge 6 mils körning, enligt tillverkaren.

 
Ekonomi: 

30 000 är i mesta laget för denna,  
men ändå okej.

 
Utseende: 

Helt okej vespainspirerad retrostil.

Garelli  
Ciclone Scout 

Köregenskaper: 
Härlig att köra. Smidig, pigg och lättmanövrerad. 

Bra kraft i motorn, även i uppförsbackarna. 
Lite nervös på löst underlag.

 
Komfort: 

Skönt säte och bra körställning. 
Något stötig på grusväg. Längre förare tycker 

att fotpinnarna är för högt placerade 
och känner sig hopklämda.

 
Användarvänlighet:  

Tydlig display. Lätthanterade reglage. 
Trevligt med klassisk hastighetsmätare med nål. 
Bra med farthållare! Saknar dock blinkersljud.

 
Räckvidd: 

Batteriets 2 kWh ska enligt specifikationern 
räcka 7 mil eller mer. 

 
Ekonomi: 

40 000 är mycket, men den här mopeden 
känns gedigen och värd lite extra.

 
Utseende: 

Snygg charmör som genast vinner 
allas hjärtan. Känns välgjord.
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Yadea (mitten fram) kammar hem högst poäng. Störst habegär väcker dock Garelli och Ubco.

TEST II 8 MOPEDER

Yadea C1S!
 
Precis som i förra årets test är det Yadea som 
kammar hem högst päng av testförarna. Det 
är en välgjord moped med hög komfort, stark 
motor, utmärkta köregenskaper och bra an-
vändarvänlighet. Här får man mycket moppe 
för pengarna. Men trots de höga betygen är 
det inte Yadea C1S som väcker det största 
habegäret hos testförarna. Man kan nog säga 
att Yadea talar till förnuftet, men inte lika 
mycket till känslan. De mopeder testpanelen 
suktar efter att äga är i stället de mer udda 
(och dyrare) mopederna Garelli och Ubco. 
Vår yngste testförare faller hårt för Velocifero 
Beach Mad. Men som sagt – när man räknar 
ihop poängen är det Yadea C1S som står 
som vinnare, för andra året i rad.

FREDRIKS VAL:

Garelli  
Ciclone 
– Italienaren Garelli 
Ciclone tog hem det här 
i år för min del. Men det var en mycket 
tuffare fajt i år än förra året. Cake har 
vässat klorna ordentligt, den här gången 
blev jag förtjust, mycket bra! Även den 
tvåhjulsdrivna mopeden Ubco är riktigt 
fin. Den hade jag valt för mer terränggå-
ende aktiviteter. Men jag är fortfarande 
kär i Garelli Ciclone, som jag även testade 
förra året. Stil, stabilitet och styrka. Den 
känns som en moped man kan leva med 
länge, och den blir bara bättre med åren, 
som ett bättre vin från Toscana. 

LOTTAS VAL:

Ubco eller 
Yadea 
– Jag är inte fårbonde 
på Nya Zeeland (det är 
med den yrkesgruppen i tankarna som 
Ubco 2x2-maskinen är framtagen från 
början) men jag är beredd att ompröva 
mina livsval om jag kan få en sådan mop-
pe. Den mumsar sig fram på vägen på ett 
ytterst tillfredsställande sätt, och känns 
fullkomligt trygg, stabil och kraftfull på 
alla underlag. För mina befintliga behov 
– eller min snart femtonårings – vore 
dock Yadea det klokaste valet. Välutrus-
tad, bekväm, genomtänkt och säker.

FANNYS VAL:

Garelli  
Ciclone 
– Jag är 38 år gammal 
och har aldrig ens suttit på 
en moped. Det är därför först oklart om 
mina förtjusta glädjeskrik under jungfru-
färden beror på själva modellen eller på 
att elmoppe helt enkelt är ett underbart 
roligt sätt att ta sig fram i tillvaron på. 
Men efter en dags testande står det klart 
– Garelli Ciclone är mi grande amore 
ciclomotore. Pigg, smidig och så snygg att 
jag nästan blir blyg i dess närvaro. (Att jag 
körde i diket en smula berodde helt och 
hållet på en tillfällig men ack så olycklig 
nybörjarförväxling av gas och broms.) 

JOHANS VAL:

Garelli  
Ciclone 
– Av de åtta elmopeder-
na i årets test var fyra av 
den klassiska sorten med scooterutseende, 
och fyra med lite mer ”jag vill synas”-ut-
seende. Det kändes som att en stilren 
enkel smidig scooter skulle bli mitt val för 
staden. Men Ubco 2x2 har öppnat ett nytt 
synfält. Den ska såklart vara på landet. 
Med picknickpackning på leriga stigar 
på väg mot stranden, perfekt. Men priset 
är tyvärr för högt. Jag stannar på landet 
i tanken och Garelli blir mitt val. Den 
passar bra. Inte lika praktisk, men robust 
och trevlig och till ett helt annat pris.

GUNNARS VAL:

Ubco 2x2 
ADV 
– Under hela mitt 
tvåhjuliga liv på vägarna 
har jag aldrig provat en tvåhjuling som 
driver både fram och bak. Det har funnits 
några få exempel genom historien, ingen 
i någon serie att tala om eftersom det har 
varit krångligt att ordna med drivningen 
fram. Tills nu, i elektrifieringens tidevarv. 
Plättlätt; bara att sätta en elmotor i navet 
fram och dra fram kabeln. Den egentliga 
nyttan är väl diskutabel, men jag njöt i 
fulla drag av att känna hur framhjulet 
grep in under färden upp mot toppen av 
Lidingöns Ekholmsnäsbacke.

LINUS VAL:

Velocifero 
Beach Mad 
– Beach Mad sticker ut 
från andra moppar. Jag  
gillar den för formen, för hur lätt  
den känns, och hur lätt man kommer  
upp i fart. Sätet är visserligen hårt och 
den har en hård, hård ram som trycker 
in i benen när man kör. Men jag gillar 
körställningen och hur man sitter med 
avstånd från styret. Lite dyr, men du  
får det du betalar för.

VINNAREN
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Det ska vara enkelt att betala för laddning

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

En terminal kan kopplas till flera laddare samtidigt.

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

Använd vanliga kort och mobila betalsätt

Läs mer
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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

Trevliga möten med 
elbilister på eCar 
Expo!

Jag träffade många besökare 
på eCar Expo, och de  
frågade i huvudsak om tre 
saker:

1: När kan jag betala med 
kort? (Där har det tagits ett 
stort steg framåt, se artikeln 
här intill)
2: Hur går det med  
utbyggnaden av laddare?
3: När kan bilföretagen  
leverera bilen jag beställt?

Det var bra frågor i en trevlig 
miljö. Svaren om leverans 
skiljer sig en hel del mel-
lan olika billeverantörer, så 
mässan var en fantastisk 
möjlighet att träffa många 
leverantörer under samma 
tak. 

En hel del frågor om 
konvertering fick jag ock-
så, och vi ska driva frågan 
vidare om enklare regler för 
bilar efter 1995 års modell, 
och om möjligheten att få 
miljöbils bonus liknande den 
för biogaskonvertering.

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

Ett vanligt betalkort är snart allt som 
behövs för att snabbladda. Och det ska 
vara solklart vad det kostar. Branschen 
har enats om en standard som börjar 
gälla i år. 

Alla ska kunna ladda sin elbil med  
ett vanligt betalkort, precis som vid 
pumpen. I de flesta fall ska det räcka 
med att snabbt blippa kortet.

I vissa fall finns i stället en QR-kod 
som läses av med mobilen. Koden leder 
direkt till en betalsida där man matar in 
sina kortuppgifter. Priset för en kilowat-
timme (kWh) ska anges tydligt så att 
man vet vad laddningen kommer kosta.

– Vi har länge jobbat för detta, säger 
Göran Fredriksson, kommunikations-
ansvarig på Elbil Sverige. En hel del 
arbete återstår, men att tolv laddkedjor 
har enats om detta räcker en bra bit  
på vägen. Tillsammans täcker de 65  
procent av alla Sveriges snabbladdare. 

För att undvika köbildning kan det 
tillkomma en minuttaxa om man står 
kvar för länge vid laddaren. 

Nedan listade laddare omfattas, och 
majoriteten av stationerna uppfyller 
redan de nya kraven. Resterande  
kommer att anpassas under 2022.

• Ionity
• Circle K
• Eon
• Gävle Energi
• Göteborg Energi
• Mer
• Mälarenergi
• OKQ8

• Preem
 •  Recharge (ingen relation  

till sajten Recharge)
• ST1
• Vattenfall InCharge

– Vi har länge arbetat utifrån till-
gänglighet och funktion, säger Göran 
Fredriksson. När nu tillgängligheten 
steg för steg blir bättre måste man  
också lösa problemen med funktion.

– Det är alldeles för vanligt med  
laddare som inte fungerar. Man blir  
hänvisad att ringa en kundsupport  
som i värsta fall inte svarar. Skötsel  
och service av laddstationerna måste  
bli bättre, speciellt som antalet elbilar 
växer snabbt och fler behöver ladda, 
både i städer och längs med vägarna. 

– Det här är en stor utmaning,  
men Elbil Sverige tillsammans med 
mobilitets- och laddbranschen hjälps  
åt för att lösa detta. 

Göran Fredriksson
Media & kommunikationsansvarig

Elbil Sverige

Det ska bli enklare att ladda sin elbil.

Elbil Sveriges arbete 
för enklare laddning 
har gett effekt
– ALLA FÅR BETALA MED KORT 
OCH PRISET SKA STÅ TYDLIGT



Charging with a future –
our carbon-neutral charging station 
At KEBA Energy Automation, we are preparing the way for the future with 
charging solutions that set new standards in safety, reliability and sustainability. 
Let‘s go ahead together!

GREEN EDITION

www.keba.com/emobility

GREEN EDITION

www.keba.com/emobility

KeContact P30 GREEN EDITION

www.keba.com/emobility



Canyon Precede On 7.0 är en  
rejält byggd elhoj med stark motor. 
Vi testade toppmodellen med  
aluminiumram, med remdrift och 
steglös växel. Den lämpar sig för 
året runt-cyklister, som gärna 
trampar långt även till vardags.
Precede On 7.0 har en prislapp 
högt upp på skalan, men den finns 
i enklare versioner. Den enklaste är 
prissatt till 28 000 kronor. Cyklarna 
finns också med öppen ram.

Testexemplaret var i storlek 
medium, vilket innebär 500 Wh bat-
teri. Väljer du större ram är batteriet 
på 625 Wh och prislappen går upp. 

7.0 är utrustad med Enviolo ste-
glös växel i baknavet och remdrift 
vilket är ett bra val för vintercykling. 

Canyons cyklar säljs enbart via 
webben och anländer i en stor kar-
tong från Tyskland. 

MOTOR 

Mittmotorn Bosch Performance 
är både stark och energisnål. På 
Canyons hemsida finns uppgifter 
om upp till 100 km körsträcka, men 
på lägsta Eco nådde vi 13–14 mil. 
Imponerande, då cykeln också har 

steglös växel och remdrift. På Eco 
får man lägga lite tryck på pedaler-
na för att cykeln ska nå 25 km/tim. I 
backar får man pressa på ordentligt 
för att behålla farten. Ökar man till 
Tour är inte backar längre någon 
utmaning. De högsta Sport och 
Turbo behöver man sällan ta till.

Boschs enklaste display är mon-
terad på styret och visar hastighet, 
effektläge, distans, trip, beräknad 
återstående körsträcka, med mera.

Batteriet sitter under en lucka i 
ramen. Det var någorlunda enkelt 
att låsa upp och få ut det, men det 
krävdes viss handstyrka att pressa 
det på plats igen. 

BYGGKVALITET 

Vi har verkligen svårt att hitta några 
svagheter i denna cykels konstruk-
tion.

UTRUSTNING
 

Hydrauliska skivbromsar. Pakethål-
lare med snabbkoppling för sido-
väskor. Sidostöd. Belysning som 
tänds centralt. Inget lås.

CYKELKÄNSLA 

Canyon Precede:ON är byggd 
främst för stan och hårda jämna 
underlag, då den saknar dämpning. 
På sådana underlag känns cykeln 
verkligen helgjuten. Den är lätt att få 
upp i fart, nästan lika lätt att brom-
sa, och ramen känns tajt och stabil.

Den steglösa växeln fungerar 
fint. Man kan hela tiden anpassa 
utväxlingen oavsett belastningen på 
drivlinan, och den kan även växlas 
stillastående. Frontlampan ger 
verkligen mycket ljus, med både 
hel- och halvljus.

PRISVÄRDE

En riktigt bra elcykel, som överras-
kar positivt på flera punkter. Den 
kostar en rejäl slant, dock tycker vi 
det är rimligt att betala för lite lyx.

UTSEENDE/DESIGN
Den ser rätt brutal ut, med sin 
mörka profil, sina grova ramrör och 
svarta stänkskärmar. Och cykelns 
egenskaper lever upp till de  
associationerna.

Canyons nya kostar men levererar

FAKTA
CANYON  

PRECEDE ON 7.0
Pris: 37 999 kr
Vikt: 24,76 kilo
Motor: Bosch  
Performance 

Batterikapacitet:  
500 Wh

Testcykeln från:  
Canyon

Kraftfull motor.
Steglös växel. Remdrift.

Stabil cykelkänsla.
Frontbelysningen.

Bromshandtagens  
vinkel.

Pakethållare i 
minsta laget.

+

–

TOTALT

22/25

CYKELTEST II CANYON PRECEDE ON 7.0

Ecoride Tripper 
med bakhjulsmotor 
passar bra för den 
dagliga pendlingen.

Test
 TEXT OCH  
 FOTO: BJÖRN  
 ÅSLUND

Canyon Precede On 7.0 
är den mest påkostade i 

modellserien. Det finns  
enklare modeller, men då 

får man inte den  
starka Bosch  

Performance- 
motorn.
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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

 

Först!

Vi var först i landet med att  

enbart sälja el med landets  

tuffaste miljömärkning  

– Bra Miljöval.

Vill du också vara miljöpionjär? 

falkenberg-energi.se 

0346-88 67 00

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  
twice as great.

Den smarta laddboxen för två bilar.
GAROs laddbox Twin laddar säkert och effektivt två bilar samtidigt utan att 
överbelasta fastighetens säkringar. En väldesignad laddbox som passar perfekt 
för laddning vid villan, flerbostadshuset eller arbetsplatsen. Genom det inbyggda 
smarta masterkortet för trådlös uppkoppling mot fastighetens nätverk går det att 
styra laddningen enkelt via mobilen eller datorn. Twin kan dessutom gruppkopplas 
med upp till 32 laddpunkter och med hjälp av mätinsamlingstjänsten G-Cloud får 
du full kontroll på alla laddningar för flerbostadshuset eller arbetsplatsen.

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
7 batteridrivna tåg har beställts till 

Danmark för ersätta diesellok som körs 
på Jylland. Tågen ska tas i bruk 2024 

och levereras av Siemens.
Källa: Siemens

20,6%  
Kior 
Kias elbilar Niro, EV6 och e-Soul, stod för en 
femtedel av  de nyregistrerade elbilarna i april 
månad och Kia är för närvarande det mest 
sålda elbilsmärket i Sverige.
Källa: Bil Sweden, Vroom

Volkswagengruppen har en del att beta av.  
I början av maj meddelade man att 2022 års 
produktion av bilar redan är slutsåld. 
Källa: VW

300 000 
väntande beställningar
bara i Västeuropa 

36 gånger mer litium
till 2050. Så mycket bedöms behovet öka i 
Europa för att realisera EU:s klimatmål, visar  
en europeisk studie. Även behovet av  
sällsynta jordartsmetaller och aluminium  
kommer att öka drastiskt.
Källa: Ku Leuven/ Eurometaux

*De flesta tillverkare erbjuder längre garanti för batteriet, vanligen 8 år /16 000 mil.
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Eldrivna arbetsfordon för park och fastighetsskötsel
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för att bygg din 
Pulse4.

Original Innovation  
Ligier Professional

UNIKT LASTVÄXLINGSSYSTEM - QUICK CLIP SYSTEM
Byt utan verktyg på fem minuter! Ett basfordon. Sex utbytbara påbyggnationer.

3356 mm
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5 5 minuterminuter
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Analys

Priset på begagnade elbilar har ökat. Det kan få fler 
att välja köp före leasing. FOTO: PETER GUNNARS

68 procent av elbilarna som såldes på den 
svenska privatmarknaden under förra året 
finansierades genom leasing. Det är mer än 
genomsnittet – tittar man på bilmarkna-
den i stort stod leasingen för 51 procent av 
privatmarknaden, enligt siffror från analys-
företaget Vroom. Utvecklingen har gått 
blixtsnabbt: för tio år sedan var det bara 5 
procent av privatköparna som valde leasing.

Att det blivit som det blivit är inte svårt 
att förstå när det gäller elbilarna. Första-
gångselbilsköparna har känt osäkerhet kring 
drivlineskiftet och med ett svårbedömt 
andrahandsvärde har privatleasing med 
ett garanterat restvärde varit ett tryggt val. 
Strängare utsläppsregler inom EU med hot 
om böter för tillverkarna har också fått vissa 
märken att vräka ut elbilar med attraktivt 
låga leasingerbjudanden, inte minst i slutet 
av 2020. Samtidigt krigar fler och fler nya 
märken om kunderna i elbilssegmentet, och 
konkurrenskraftiga leasingpriser har visat 
sig vara ett riktigt bra vapen i den kampen.

Men nu kan det vara på väg att förändras. 
Bensinpriset har skjutit i höjden, efterfrågan 
på elbilar är enorm och väntetiderna på att 
få en ny elbil är i många fall extremt långa. 
Detta har i sin tur fått begagnatpriserna på 
elbilar att stiga kraftigt. Enligt Blocket har 
medianpriset för en elbil ökat med 42 pro-
cent under årets första fyra månader, och 
ligger nu på 479 000 kronor. För begagnade 
bensinbilar var prisutvecklingen oföränd-
rad under samma period.

Leasingföretagen som kan sälja elbilarna 
som varit ute på privatleasing en gång till 
när de kommer tillbaka kan göra en bra 
affär. 

Ingen kan förstås veta säkert hur länge 
de höga begagnatpriserna kommer hålla i 
sig. Men andrahandsvärdet är avgörande 
för den som räknar ut totalkostnaden för en 
bil och jämför kalkylen för privatköp med 
privatleasing. Kanske gör det att fler över-
väger att köpa nu. 

Hur länge det osäkra 
världsläget med komponent-
brist håller i sig vet vi inte heller. 
Men utöver brist på halvledare och 
kablage från Ukraina glunkas det också om 
risk för brist på viktiga metaller framgent. 
Betyder det att efterfrågan på elbilar kommer 
fortsätta vara långt större än produktionska-
paciteten och väntetiderna fortsatt långa? 

Ett argument för leasing är att man inte 
vill låsa fast sig med teknik som är gammal 
om två-tre år, då utvecklingen på elbilsmark-
naden går så fort. Då vill man kunna byta bil. 
Men plötsligt har en annan parameter seglat 
upp att ta ställning till: Kommer man kunna 
få nästa bil med den där senaste tekniken 
när man behöver den? Eller kommer man få 
vänta, så att det blir ett jobbigt glapp när  
leasingperioden för dagens bil är slut?

Det trillar fortfarande in nya märken, 
inte minst från kinesiska tillverkare som har 
anledning att armbåga sig in på den svenska 
elbilsmarknaden med attraktiva leasing-
erbjudanden. Leasingen som ägandeform 
kommer säkerligen vara fortsatt stor, men 
kanske är det dundrande segertåget på väg 
att sakta in. 

Lotta Hedin 
är redaktör på Elbilen. 

Närmar vi oss slutet  
på privatleasingens 
guldålder?
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KRÖNIKA II TIBOR BLOMHÄLL

Nu när våren har kommit var det dags att byta 
däck. Lat som jag är bokade jag tid hos lokala 
däckis och när dagen kom fyllde jag bilens 
bagagelucka med sommardäcken från traven 
i garaget.

Glad i hågen gled jag in hos däckfirman 
fem minuter innan avtalad tid, lämnade över 
bilnycklarna – eh, jag menar Teslans rfid-
kort och började studera kaffemaskinens 
alla knappar: Kunde man få ut någon vettig 
dryck ur den?

Jag minns förr i tiden, då fanns det en 
enda knapp på kaffeautomater: kaffe. Tryckte 
man på den fick man ut något slags svart 
vätska som ibland till och med visade sig 
vara drickbar. Nuförtiden har de färgskärm 
och femtioelva knappar, man kan få ut alla 
möjliga slags varma drycker ur dem. Ande-
len som smakar gott har dock ej ökat nämn-
värt, tyvärr. Nåja, skållhett var det i alla fall, 
så mina smaklökar brändes bort innan de 
fick lida alldeles för mycket.

Efter tio minuter kom däck-killen tillba-
ka med allvarlig min. Med dramatisk röst 
meddelade han att mina sommardäck var 
helt slut, korden tittar fram. De måste bytas. 
”Annars kan de sprängas”, sa han till mig 
med myndig stämma.

Jag beundrade hans skådespelarpresta-
tion, men hejdade i sista stund applåden 
mina händer instinktivt höjdes till. För visst 
hade mina däck börjat bli slitna, men det 
fanns ändå några millimeter mönster kvar 
innan det skulle synas någon kord. Däck- 
killen överdrev teatraliskt i hopp om snabba 
cash.

Mycket riktigt kom han med ett prisför-
slag på nya däck som var rena ockret. Jag 
avböjde vänligt men bestämt. Jag visste ju 
att mina däck sjöng på sista versen – men jag 
skulle iväg och köra på bana veckan därpå 
och tänkte ge dem dödsstöten där innan jag 
skulle köpa nya däck.

Just där och då tänkte jag mindre snälla 
tankar om däck-killen som överdrev gum-
mits slitningsgrad och ville skinna mig på 
nya däck. Men efteråt insåg jag att han hade 

ju faktiskt rätt på sätt och 
vis. Visst hade jag gummi 
kvar, korden var inte alls 
framme som han påstod – men 
den skulle ju kunnat titta fram senare 
under säsongen. Han vet ju inte om jag  
planerar att åka på någon långsemester med 
bilen på sommaren. Eller tänker vänta till 
sista sekunden innan jag ska byta till vinter-
däck sen. Mina däck sjöng ju på sista versen, 
så det är lika bra att brodera ut verkligheten 
lite, för hans plånboks, men även faktiskt 
kundens säkerhets, skull.

Nåja, bränna däck gick bra, det är otroligt 
kul att köra elbil på bana, mer om det någon 
annan gång. Men efter den bandagen var det 
verkligen dags att hitta nya däck.

Elbilister i allmänhet och Teslaägare 
i synnerhet har en jätteviktig egenskap 
de letar efter när de köper nya däck. Nej. 
Inte lågt rullmotstånd. Utan låg ljudnivå. 
Däcktillverkare har fortfarande inte riktigt 
förstått hur viktigt det är med tysta däck på 
en elbil. Där det enda man hör i hög fart är 
bullret mot grov svensk asfalt. (För att inte 
tala om dubbdäck på vintern. Man blir helt 
galen av smattret och kör helst friktionsdäck. 
Mer om det också någon annan gång.)

Elbilsforum är fulla med diskussioner om 
olika däcks ljudnivå. Rullmotstånd, räck-
vidd, inte så mycket. Men vilka tysta som-
mar- och vinterdäck rekommenderar ni? Det 
frågar inlägg efter inlägg.

Av konkurrensskäl är det nog bäst att jag 
inte avslöjar vilka däck jag till sist valde. 
Men de är i alla fall märkbart tystare 
än mina gamla originaldäck. Påstås 
ha något sämre rullmotstånd, 
men inget jag lagt märke till 
i verkliga livet. Plånboken la 
dock märke till att de kostade 
hälften av däckisens ocker- 
erbjudande.

De flesta svenskar vet att 
volvo betyder ”jag rullar” på 
latin. Elbilisters ordspråk är 
dock snarare ”volvo quiete”  
– ”jag rullar tyst”.  

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.

Däckbyte  
med kord



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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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 1 195 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
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RETURVECKA 52

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

SNYGG CAMPINGHYBRID • TEST: ELCYKELN SOM LADDAR MED BAKÅTTRAMP

TEST: 

FYRHJULSDRIVNA 

SKODA ENYAQ VS KIA 

EV6 GT LINE

PROV: 

MERCEDES EQB

Stortest
Nybils-

listan
Den kompletta 

guiden över alla 

rena elbilar på 

marknaden

  Vi åker till Köpenhamn med 

Hyundai Ioniq 5, Mercedes EQS,

Porsche Taycan CT och Tesla Model Y 

– så bra är lyxåken …

  Vi åker till Köpenhamn med 

Vi ökar mest! +20%

fl er läsare. Källa Orvesto

Sportkusinen Cupra 

Born provkörd

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

Merced
es 

stal s
howen

!
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PROVKÖRD: 
Uppgraderade Kia e-Niro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cellimpact.com

H2
H2O

O2

Vätgas (H2)

Värme

El

Vatten (H2O)

Syre (O2)

Vadå 
flödesplatta?
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Posttidning BAvsändare: 
Elbilen i Sverige AB
Båtsmansvägen 10
SE-181 41 Lidingö
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Hos oss är all el producerad  

med Sveriges tuffaste miljökrav 

– Bra Miljöval. Den enda riktiga 

miljömärkningen på el, enligt 

Naturskyddsföreningens  

hårda krav. 

Välj klimatsmart du med!

falkenberg-energi.se 

0346-88 67 00

Tuffast!


