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ID.5 Pro Performance och ID.5 GTX. Energiförbrukning vid blandad körning från 16,8 –19,3 kWh/100 km.
C0₂-utsläpp vid blandad körning 0 g/km. Miljöklass Euro 6 AX. Bilen på bilden är extrautrustad.

Volkswagen ID.5

Tillökning i  
elektriska familjen.

Precis som syskonen ID.3 och ID.4 är nya elsuvcoupén ID.5 helt eldriven, 
koldioxidneutral när den levereras och erbjuder smart, kraftfull elektrisk 
körning. Det mest utmärkande med nytillskottet i familjen är att den 
förenar funktion och utrymme med sportiga coupélinjer. ID.5 kommer 
med en mängd uppkopplade möjligheter, kvalitetskänslan i materialen 
är hög och säkerheten är femstjärnig. Dessutom är den snabbfotad och 
kommer upp till 51 mil. Du kan också välja den ännu kraftfullare ID.5 GTX. 
Den är fyrhjulsdriven, har dubbla elmotorer och snabbladdar upp till 10 
mil på 6 minuter. Välkommen att lära känna nykomlingarna i ID.familjen. 
 
Tillsammans elektrifierar vi Sverige.

Vi har testat att ladda 
en Hyundai på Teslas 

supercharger. Det gick 
finfint. Men vi fick skäll 

av Teslagänget för att vi 
hade parkerat fel. Läs 

mer i det här numret om 
hur du parkerar rätt när 
du ska superchargea. 

+

–

STCC blir eldrivet!  
Vilken härlig nyhet. Det 
kommer att köras rally 
med upphottade elbilar  

i svenska städer.  

Förbud.  
EU har beslutat om att 
förbjuda försäljning av 
bilar med utsläpp från 
2035. Det är bra. Men 

det är lite sent. Kom igen, 
EU – 2030 är rimligt. 

Se upp, Tesla – nu  
är konkurrenterna  
hack i häl

LEDARE II FREDRIK SANDBERG

Åsikter eller tips? Mejla fredrik@elbilen.org

Vi är många som har klagat på laddinfra-
strukturen genom åren. Laddarna är för få, 
för trasiga, för klena och felplacerade, är de 
vanligaste invektiven. 

Vi har köat i Ulricehamn, i Gävle och i  
Tönnebro, och suckat över trasiga Ionity- 
stolpar i Gränna och Värnamo. 

Men nu tycks snabbladdare växa upp som 
svampar ur jorden. 

Bara senaste tiden har vi supersnabblad-
dat i Ljungby och i Mjölby, ställen som inte 
ens har kommit upp på vissa laddkartor. 

När nu Tesla också öppnat upp sina ladd-
stationer för andra biltillverkare blir det allt 
lättare att hitta laddning. Men se upp du som 
vill in i Teslagängets laddstationer – det är en 
del att tänka på, vilket du kan läsa om i det 
här numret. 

Man bör komma ihåg att det för tio år 
sedan bara fanns ett par tre snabbladdare 
i landet och lika många elbilsmodeller. Att 
allting inte kommer på plats på en gång är 
naturligt. 

Men visst ska vi ligga på. Det ska fungera.  
Det är viktigt i det här initiala skedet, fram-
för allt för de aktörer som vill vara kvar 
under lång tid, att laddstationerna fungerar. 

Så har vi det där med betalningen. När 
blir den enklare, när kan vi betala med kre-
ditkort? Vi har ställt aktörerna mot väggen 
i det här numret. De lovar runt, men håller 
tämligen tunt. 

Den stora frågan många ställer sig nu 
är hur Tesla ska behålla sitt försprång, det 
unika laddnätverket har onekligen varit en 
enorm konkurrensfördel. 

Redan nu när vi är igenom halva år 2022 
står det klart att de får allt hårdare konkur-
rens; de bilar vi hittills har testat i år har 
hållit mycket hög kvalitet (med några undan-
tag). Och nu tappar de en av sina främsta 
fördelar, laddnätverket. Visst, Tesla har ett 
fortfarande ett försprång när det kommer 
till infotainment och uppkoppling. De är 
helt enkelt överlägset bäst på mjukvara. Men 
när det gäller energiförbrukning är inte lika 
självklart längre. Många konkurrenter är 
dem hack i häl. 

Dessutom kan de erbjuda många saker 
som Tesla inte riktigt levererat på, inte bara 

en premiumupplevelse 
och välbyggda tysta bilar, 
utan även körglädje och 
-känsla. 

Försprånget minskar hela 
tiden. 

Men det är då de brukar dra ifrån. Vi har 
testat Teslas Model Y i det här numret, den 
är tillverkad i Berlin. Men batterierna i bilen 
kommer mest troligt från batteritillverkaren 
LG Chem. 

Det är när Tesla börjar få till massproduk-
tionen av sina egna celler som det kan hetta 
till. Det sker ännu inte i Berlin-fabriken som 
planerat. 

Just nu är det lång väntetid på de flesta 
elbilsmodeller. Kan Tesla få igång produktio-
nen av sina celler kan volymen av batterier bli 
en enorm konkurrensfördel. 

Förutsatt att de klarar av att leverera på 
sina mål. Det målet ser ut så här:  de ska bygga 
en batteri fabrik säger de ska kunna tillverka 
1000 GWh. Som jämförelse kan nämnas 
Northvolts fabrik i Skellefteå som – när den 
är klar – ska kunna leverera 60 GWh. Om 
Tesla får till sin överlägsna produktionsteknik 
kan det bli spännande därute. Och Tesla kan 
behålla sitt försprång. 

Teslas vd, Elon Musk, brukar dock lova 
tidsramar som man ska ta med en nypa salt. 

Hursomhelst är det roligt att Northvolt fått 
igång produktionen uppe i Skellefteå, vi var 
där och deltog i invigningen. 

Och så har vi kört den charmiga Renault 
Megane E-tech, rattat Toyotas batteribil, 
besökt Audis ljusverkstad och tagit greppet på 
katastrofer och elbilar – kan de vara en rädd-
ning? Och mycket mer. Vi ses på vägarna! 
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Aktuellt
SKRIBENTER:  
CARL UNDÉHN (CU)  
FREDRIK SANDBERG (FS)
LOTTA HEDIN (LH)

– tillbaka som vätgashybrid

Koncept: Renault Scénic

Det har ryktats om att Renault har 
planer på att gå emot trenden med 
elsuvar och lansera en eldriven  
version av sin MPV-modell Scénic. 
Det visade sig delvis sant. Konceptet 
Scénic Vision vill bygga vidare på 
MPV-konceptet, men också ge en 
inblick i hur Renault tänker sig  
framtidens bil. 

Scénic Vision är därför tre koncept i 
ett. Exteriören ska visa nästan exakt hur 
en eldriven familjebil från Renault som 
kommer 2024 ser ut. Enligt designchefen 
Gilles Vidal har de velat behålla tillverka-
rens arv med rundade former och lagt till 
mer moderna, skarpa linjer.

Resultatet är en kaross inte helt olik 
Ioniq 5, men som är 15 centimeter kor-
tare. Och rymlig som en MPV är den inte 
med sina fyra separata stolar. 

Men det kan ändras innan konceptet 

sätts i produktion 2024. Interiören är 
nämligen ett smakprov på hur Renault 
tänker sig bilar längre fram i tiden och är 
uppbyggd för att vara hållbar, säker och 
inkluderande.

–  Vi använde 70 procent återvun-
na material för interiören. Stolarna till 
exempel är helt gjorda i polyester vilket 
gör dem enklare att återvinna än om de 
innehåller olika material, sa designchefen 
Gilles Vidal.

Det platta golvet i ett svartvitt mönster 
är tillverkat av återvunna plastförpack-
ningar och karossens svarta färg ska 
komma från koldioxid som samlats in 
från luften.

Renault ska kunna minska risken för 
olyckor med 70 procent genom sensorer i 
ratten som bland annat mäter hjärtfrek-
vens och känner av hur du mår fysiskt. 
Skulle något verka fel varnas föraren.

Ännu mer visionärt och ännu längre 
in i tiden är drivlinan i Scénic Vision. Den 
bygger på Renaults H2-Tech, ett hybrid-
system med både batteri och en bränsle-
cell på 16 kW som räckviddsförlängare. 
Tillsammans ska det ge Scénic Vision en 
räckvidd på 80 mil.

Enligt Renaults vd Luca de Meo gör 
H2-Tech att Scénic Vision kan utrustas 
med ett mindre och lättare batteripaket 
på 40 kWh. Tekniken har redan visats för 
transportbilen Renault Master som då har 
ett batteripaket på 33 kWh och en räck-
vidd på 50 mil.

Med Scénic Vision visar Renault att de 
har planer på att använda hybridtekniken 
även i personbilar. Avgörande är då att 
det finns fler stationer med vätgas än i dag 
och Renault räknar med att kunna göra 
verklighet av tekniken i personbilar kring 
2030. CU
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Med vätgashybrider vill 
Renault bygga elbilar 
med litet batteri och 
lång räckvidd.

Ljust och rymligt  – men endast plats för fyra.

Med återvunna och smarta materialval ska konceptet gå att återvinna till 95 procent.

Mindre rundat och mer klara linjer 
är Renaults nya designspråk.

Smala strålkastare och takspoiler ger 
konceptet ett sportigt intryck baktill.

Sensorer i ratten 
känner av hur du 
mår för att minska 
risken för olyckor.
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I sommar upphör tillverkningen av BMW:s 
i dag klassiska elbil i3 som först såg 
dagens ljus 2013. Ersättaren har vuxit en 
del och heter BMW iX1, en kompaktsuv 
på 4,5 meter som vi känner igen sedan 
tidigare med förbränningsmotor som 
BMW X1.När det i oktober i år är dags 
för en ny generation erbjuder BMW en 
rad olika alternativ – och även med el drift 
som iX1. Den eldrivna versionen ska 
komma ”omedelbart” efter de fossildrivna 
versionerna och blir då instegsmodellen 
bland BMW:s eldrivna bilar.

Först ut är versionen BMW iX1 xDri-
ve30 som kommer med fyrhjulsdrift från 
två elmotorer som levererar en total effekt 
på 272 hästkrafter och ett vridmoment på 
494 Nm. Med en tillfällig boost kan effek-
ten höjas till 313 hästkrafter och 0–100 
km/h går på 5,7 sekunder.

Effektmässigt slår BMW:s kompaktsuv 
alltså inte den fyrhjulsdrivna versionen 
av konkurrenten Volvo XC40 Recharge. 
Den bjuder på 408 hästkrafter och klarar 
0–100 km/h på 4,9 sekunder.

Precis som hos BMW iX och BMW i4 
hittas den femte generationens elektriska 
drivlina i den nya elsuven iX1. På insidan 
går det också att välja till samma ”Curved 
Display” som i sina större eldrivna syskon.

Batteripaketet är på 64,7 kWh som ska 
ge en räckvidd på upp till 43,8 mil. För-
brukningen anges som lägst till 1,73 kWh 
per mil.

Vid snabbladdning klarar den upp till 
130 kW och kan då ladda till 80 procent 
på under en halvtimme. Ombordladdaren 

BMW presenterar nya 
instegsmodellen iX1  
– ersätter BMW i3 i höst

BMW:s nya eldrivna minsting är 
nu en elsuv med  fyrhjulsdrift 

och 272 hästkrafter.

Insidan får samma 
utdragna Curved  

Display som i4 och iX.

AKTUELLT II BMW

är på 11 kW och att ladda batteriet fullt 
hemma ska ta 6,5 timmar. Det går också 
att köpa till en ombordladdare på 22 
kW, som kortar laddtiden till tre timmar 
och 45 minuter.

Som en utpräglad stadsbil har BMW 
satsat lite extra på att återvinna energi 
genom bromsregenerering. I de flesta 
fall när du trycker på bromsen i stads-
trafik är det i stället elmotorn som 
bromsar för att ladda batteriet.

Bagaget rymmer 450 liter och släp-
vikten anges till 1,2 ton.

Priset för BMW iX1 xDrive30 börjar 
från 610 000 kronor och går att beställa 
redan nu. CU



Tjänstebilar som 
 tar dig längre
SUV:ar med fyrhjulsdrift

En tjänstebil från Kia är så mycket mer än bara en transport till och från kontoret, och med 
våra fyrhjulsdrivna SUV:ar får du tillgång till en mångsidig, elektrifierad körupplevelse som 
tar dig längre. Helt nya Kia Sportage Plug-In Hybrid är en sportig SUV lämpad för så väl 
pulserande storstadskörning som för äventyr ute i det fria. För den stora familjen finns 
Kia Sorento Plug-In Hybrid – en laddbar, sjusitsig familjefavorit.

Kia Sportage AWD Plug-In Hybrid: förmånsvärde fr. 2 380 kr/mån*.
Kia Sorento AWD Plug-In Hybrid: förmånsvärde fr. 3 256 kr/mån*.

Bränsleförbrukning blandad körning Kia Sorento Plug-In Hybrid 1,6 l/km, CO₂-utsläpp 38 g/km, Sportage Plug-In Hybrid 1,1 l/100 km; CO₂-utsläpp 25 g/km, enligt körcykeln WLTP. 
*Förmåns värde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50%. Uträkningen baseras på skatteverkets 
beräkningar och förutsättningar per april 2022. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 
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Förra året blev Volkswagens fabrik i tyska Zwickau  
den första som helt ställts om till att enbart tillverka  
elbilar. Förutom ID Buzz har hittills har alla modeller i 
ID- familjen, samt båda karossversioner av Audi Q4 
e-tron och Cupra Born tillverkats där.

Nu utökas tillverkningen av elbilar till fabriken i 
Emden i västra Tyskland där ID 4 har börjat byggas. 
Mot slutet av året ska 800 stycken ID 4 om dagen 
kunna tillverkas i Emden.

Volkswagen har investerat omkring 10 miljarder 
kronor i fabriken där även den kommande elbilen Aero 
B ska tillverkas. Aero B beskrivs som en eldriven ver-
sion av storsäljaren Passat och ska komma både som 
sedan och kombi. Kombimodellen, som kanske är mest intressant för svenska kunder, 
har visats som konceptet ID. Space Vizzion och det ryktas om en räckvidd på upp till  
70 mil. CU

Storordrar av eldrivna lastbilar 
från Scania och Volvo
Volvo har öppnat orderböckerna för 
de tunga eldrivna lastbilarna FH, FM 
och FMX. Med 30 mils räckvidd är de 
tänkta för regionala transporter och 
kompletterar de tidigare modellerna FL 
och FE som främst är tänkta för stads-
transporter.

Det har väckt logistikjätten DHL:s 
intresse som har lagt en order på 44 
stycken eldrivna lastbilar från Volvo. 40 
stycken av dem är av modellerna FE och 
FL. De ska användas för paketleveran-
ser inom städer. Resterande fyra är av 
modellen FM Electric som ska användas 
för regionala transporter i Storbritan-
nien.

Där har DHL redan sedan två år till-
baka testat en eldriven lastbil från Volvo 
för leveranser inom London. I vilka 
andra länder som de eldrivna lastbilarna 
planeras att användas framgår inte.

Scania kan glädjas över en mer än 
dubbelt så stor beställning. Svenska 
Einride utvecklar både en självkörande 
eldriven lastbil och systemlösningar för 

transportföretag med mjukvaran Saga. 
För det har Einride lagt en beställning 
på 110 eldrivna lastbilar från Scania. 

Det är den största ordern som tillver-
karen fått in på ellastbilar. Beställning-
en gör också att Einride snart kommer 
ha Europas största flotta av eldrivna 
lastbilar.

Ordern beskrivs som början på ett 
samarbete för utveckling av gemen-
samma produkter. Lastbilarna kommer 
utrustas med Einrides mjukvara Saga. 
Informationen som samlas in lämnas 
vidare till Scania för att gemensamt 
utveckla nya lösningar. CU

AKTUELLT II MIX

Volkswagen utökar tillverkning av elbilar

ID 4 byggs nu i 
flera fabriker.

Utsläppsfria paketleveranser med 
Volvos ellastbilar.

Tesla har öppnat  
Superchargers i Sverige
Ingen har nog missat det. I mitten på maj 
kom beskedet att Tesla gör det möjligt för 
andra märken att ladda vid 42 stationer 
med Superchargers i Sverige. Totalt handlar 
det om 542 Superchargers med en effekt 
på minst 150 kW runt om i Sverige. Det 
gör Teslas nätverk till Sveriges största med 
snabbladdare i dag.

I vad som kallas ett ”pilotprojekt” har 
Tesla tidigare öppnat Superchargers i 
Nederländerna, Frankrike och Norge. 

Som i de andra länderna är upplägget i 
Sverige att de som inte kör en bil från Tesla 
ska ladda ned företagets app och där välja 
vilken Supercharger som ska användas.

Priset varierar beroende på tid och plats, 
men Tesla anger ett snittpris på 7,30 kronor 
per kWh. Det går även att teckna ett abon-
nemang för 129 kronor i månaden för att 
ladda med ett snittpris på 5,10 kronor per 
kWh. CU

Tesla gör 
det möjligt 
för andra 
bilmärken 
att ladda.

EInride och Scania 
ska samarbeta 

kring nya  
produkter.

Mercedes ska börja 
testa eldriven lastbil 
med 50 mils räckvidd

Med eActros har 
Mercedes börjat 
tillverka sin 
första el driv-
na lastbil. 
Utrustad med 
fyra batte-
ripaket har 
eActros som 
bäst en räckvidd 
på 40 mil. Men redan 
för två år sedan presenterades planerna på 
en 40-ton eActros Long Haul med en räck-
vidd på 50 mil. Tanken är att den ska börja 
säljas 2024. Men redan i år vill Mercedes 
börja testa den på offentliga vägar. Proto-
typer är redan byggda och testas nu internt 
hos Mercedes.

Long Haul-versionen ska inte bara bjuda 
på längre räckvidd utan också snabbare 
laddning. När den lanseras 2024 kommer 
den klara ”megawatt”-laddning med över 
1 000 volt. Flera tillverkare arbetar på så 
kallad ”Megawatt Charging Systems” som 
väntas bli en ny laddstandard för eldrivna 
lastbilar som ska köra längre sträckor. CU

eActros.
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Alpha5 är DeLoreans eldrivna 
nytolkning av ikonen DMC-12

DeLorean DMC-12 tillverkades i endast 
9 200 exemplar under knappt två år från 
1981 till 1982. Men dess ikoniska design, 
rollen som farkost i filmtrilogin ”Tillba-
ka till framtiden” och den röriga histori-
en kring produktionen har gjort model-
len till en av bilvärldens mest kända.

Nu är DeLorean på väg tillbaka och 
då med eldrift samt det nya namnet 
Alpha5. Grundelementen i designen har 
behållits vilket innebär en låg coupéka-
ross och naturligtvis måsvingedörrar. 
Men i övrigt är det inte mycket som 
känns igen. De tidigare vassa formerna 
hos originalets kaross i rostfritt stål 
har nu rundats av till en mer tidsenlig 
kostym.

Alpha5 ska också gå att få i fler färger 
än DMC-12, som endast fanns i borstad 
stål.

– Det fanns ett enormt ansvar att se 
till att vi hedrade DeLorean-märkets 
historia, men också ett ännu större 
ansvar att ta hand om dess framtid. 
Jag tycker att vi gjorde båda delarna 
med Alpha5, säger Troy Beetz som är 
marknadschef för DeLorean Motor 
Company.

Den eldrivna nytolkningen har 
vuxit för att nu mäta nästan fem meter 
på längden och strax över två meter på 

bredden. Därför finns det nu plats för 
fyra i en avskalad interiör, till skillnad 
från originalet som endast rymde två 
platser.

Även höjden har ökats, men med 1,37 
meter är det fortfarande en låg bil med 
lågt luftmotstånd. Cd-värdet anges till 
endast 0,23.

Några uppgifter om effekt bjuds 
det inte på. Toppfarten är elektroniskt 
begränsad till 250 km/h och 0–100 
km/h ska gå på strax under tre sekun-
der. Mer intressant för alla fans av ”Till-
baka till framtiden”-filmerna är kanske 
tiden till 88 miles per hour (142 km/h) 
som ska gå på 4,35 sekunder. 

Batteripaketet uppges vara på ”100+ 
kWh” och den beräknade räckvidden 
till omkring 48 mil. Specifikationer och 
form pekar alltså på en modell som kan 
ge bland annat Porsche Taycan en match. 

En prototyp ska visas upp i augusti 
under bilmässan Pebble Beach i Kalifor-
nien. Produktionen är planerad att dra 
igång 2024 och efter det har DeLorean 
flera andra projekt på gång – med olika 
drivlinor.

Bland annat en sportbil med V8 och 
efter det en eldriven sedan. De båda ska 
sedan följas av en sportig suv som upp-
ges få bränsleceller. CU

Klassikern DeLorean har fått eldrift och en ny kostym för 2020-talet.
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Konceptet AMG Vision hämtar inspiration från Mercedes koncept EQXX.

Mercedes kan knappast klassas som 
ett budgetmärke. Men med omställning-
en till eldrift ska fokus mer än i dag ligga 
på lyx.

– Det som alltid har varit kärnan i 
vårt varumärke är nu också kärnan i 
vår strategi: lyxsegmentet, sa Mercedes 
svenske chef Ola Källenius.  

Fram till 2026 ska inkomsterna 
från ”Top End”-segmentet öka med 60 
procent jämfört med 2019. Det innebär 
bland annat att tre fjärdedelar av investe-
ringarna ska gå till utveckling av model-
ler med hög vinstmarginal – och det är 
de stora och lyxigare bilarna.

– I framtiden kommer vi att anpassa 
vår affärsmodell och produktportfölj 
ännu mer konsekvent till detta för att 
frigöra Mercedes-Benz fulla potential 
även i en utmanande miljö. I hjärtat av 
detta ligger strävan att bygga de mest 
eftertraktade bilarna i världen, sa Ola 
Källenius.

Strategin förklaras med utveckling-
en på marknaden. De senaste åren har 
efterfrågan ökat för S-klass, samt model-
ler från AMG och Maybach. Bara under 
förra året steg efterfrågan på S-klass med 
40 procent, enligt Mercedes.

Satsningen ser vi redan nu med pre-

Eldrivna Mercedes ska bli ett 
mer lyxigt Mercedes

En seglivad myt kring elbilar är att batterier-
na inte håller för bilens hela livslängd. Med 
Zoe var Renault tidigt ute med en elbil som 
sålts i stora volymer och under lång tid. Den 
franska tillverkaren har nu använt underlaget 
från alla Zoe för att undersöka hur batterierna 
klarat sig. 

99 procent av  
batterierna i alla 
Renault Zoe funkar 
fortfarande

AKTUELLT II MIX

Renault bevisar: ingen anledning att 
oroa sig för batteriernas kapacitet.

sentationen av elsuven EQS SUV. Den 
hamnar inom vad Mercedes kallar 
”Core Luxury”, alltså kärnsegmentet, 
där även elbilarna EQS och EQE place-
rar sig.

Under det finns ”Entry Luxury” 
med mindre modeller som A-Klass. 
Om de har en framtid i det helt eldrivna 
Mercedes från år 2030 är ännu oklart. 
Mycket tyder på att Mercedes endast 
kommer tillverka modeller från C-klass 
och uppåt. Toppsegmentet är ”Top End 
Luxury” med modeller från Merce-
des-Maybach, den kommande eldrivna 
versionen av G-Klass och bilar med 
AMG-emblem.

Just AMG har nu också visat sitt 
första koncept på en egen elbil, Vision 
AMG. Den låga och strömlinjeformade 
bilen har vissa likheter med Mercedes 
effektiva koncept Vision EQXX.  

AMG:s bil ska däremot använda  
sig av en egenutvecklad plattform  
kallad AMG.EA. Elmotorn är utvecklad 
tillsammans med brittiska Yasa, som 
köptes av Mercedes förra året. Den ska 
vara lätt, extremt effektiv och bjuda på 
hög effekt. Hur mycket avslöjas inte, 
men AMG lovar betydligt mer än hos 
en konventionell elmotor.  CU

EQS SUV pekar ut vägen Mercedes vill gå 
med eldrift.

Resultatet visar att 99 procent av batte-
rierna i alla Zoe som sålts sedan lanseringen 
2013 fortfarande är fullt fungerande.

Batteriena i Zoe har dessutom kvar minst 
70 procents kapacitet. Det är vad Renaults 
batterigaranti också lovar efter åtta år eller 
16 000 mil.

Alla litiumjonbatterier – från första gene-
rationens batteripaket på 22 kWh fram till 
den aktuella versionen med ett batteri på 
52 kWh – har klarat sig lika bra. Studien 
visar inte heller på någon skillnad ifall ägaren 
köpt batteriet eller valde att hyra det till en 
månadskostnad.

”Med detta visar Renault att oron för att 
batteriets prestanda ska sjunka är obefogad”, 
konstaterar Renault. CU
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Porsche ger smakprov på 
kommande eldriven Cayman

”Med Mission 
R har vi visat 
hur Porsche 
kan tänka sig 
framtidens 
hållbara kund-
motorsport.”

Med konceptet Mission R bjöd Porsche på 
en eldriven racerbil med upp till 1 088 
hästkrafter, en toppfart på 300 km/h 
och som ska klara 0–100 km/h på 2,5 
sekunder.

Nu har Porsche monterat in kompo-
nenterna från Mission R i en Porsche 
718 Cayman GT4 Clubsport. Den har då 
fått tillägget ”ePerformance” i namnet 
och prestandan från konceptet Mission 
R har behållits.

– Med Mission R har vi visat hur 
Porsche kan tänka sig framtidens håll-
bara kundmotorsport. 718 Cayman GT4 
ePerformance bevisar nu att visionen 
fungerar och är spännande på tävlings-
banan, säger Matthias Scholz som leder 
arbetet med GT-bilar hos Porsche.

Med Mission R i racingmode leds 
värme bort från de båda elmotorerna 
och batteriet med hjälp av oljekylning. 
Så kan bilen hålla en konstant effekt på 
612 hästkrafter under 30 minuter.

– Integreringen av oljekylning har 
präglat hela konceptet, säger Björn 

Förster som är projektledare för GT4 
ePerformance.

Tack vare det kan bilen använda all 
energi i batteriet utan någon minskning 
av effekt genom överhettning.

När det väl är dags att ladda räcker 
det också med 15 minuter från fem till 
8o procent tack vare bilens 900-voltsar-
kitektur.

Ännu handlar det bara om ytterliga-
re ett steg av konceptet Mission R och 
det finns inga planer att sätta Cayman 
GT4 ePerformance i produktion.

Men sedan tidigare pekar mycket  
på att Porsche arbetar på eldrivna  
versioner av både Cayman och Boxter.  
I februari rapporterade branschtidning-
en Automobilwoche att Porsche investe-
rar 5 miljarder kronor för att ställa  
om fabriken utanför Stuttgart för  
tillverkning av elbilar.

Konkret pekades då förberedelser för 
just eldrivna Cayman och Boxter ut som 
ska börja tillverkas där nästa år. 

 CU

När Porsche testar eldrift i Cayman är det med doft av konceptet Mission R.

Avancerad kylning av batterierna för 
konstant effekt av 612 hästkrafter.
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Med solid-state-batterier hoppas bil-
tillverkarna kunna lansera elbilar med 
längre räckvidd och betydligt snabbare 
laddning än i dag. Batterierna med fast 
i stället för flytande elektrolyt anses bli 
ett revolutionerande steg i omställning-
en till eldrift.

Men ännu har ingen lyckats få till 
lönsam masstillverkning av batterier 
med tekniken. Nissan talar om produk-
tionsstart 2028. Mer optimistiska är 
koreanska SK Innovation som talar om 
2025. 

En samlad studie med 50 experter 
från olika länder har nu kommit fram 
till ett nyktert resultat. Solid-state har 
stor potential – men det krävs ännu en 
hel del utveckling av tekniken.

”Litiumjonbatterier med flytande 
elektrolyt kommer därför dominera 
marknaden under en överskådlig fram-
tid”, slås det fast i studien som presen-
teras av det tyska forskningsinstitutet 
Fraunhofer.  

År 2030 väntas den årliga produk-
tionen av solid-state-batterier ligga på 
mellan 15 och 55 GWh. Det innebär en 
försvinnande liten andel av världens 
beräknade batteritillverkning som då 
väntas vara mellan 1 och 6 TWh.

I stället anser forskarna att dagens 
teknik kommer vidareutvecklas och 
förbättras. Litiumjonbatterier väntas bli 
både billigare och få bättre prestanda 
fram till år 2030 då utvecklingen når 
gränsen för vad som är möjligt. 

Rapporten pekar också på att i 
princip all forskning kring solid-state- 

Att BMW 3-serie kommer med eldrift är 
säkert. Det har även ryktats om att bilen 
får 70 mils räckvidd och kommer med 
800-voltsarkitektur för att kunna ladda 
med 350 kW.

Frågan har bara varit när den kom-
mer.

Nu har BMW bekräftat att det blir en 
eldriven 3-serie som blir först ut när det 
är dags att lansera den nya plattformen 
Neue Klasse 2025. 

Ett uttalande från BMW-chefen 
Oliver Zipse fick stor uppmärksamhet 
då det kunde tolkas som att 3-serien då 
enbart kommer erbjudas med eldrift. 
I dag och även med Neue Klasse satsar 
BMW på ”Power of Choice”, alltså att 

batterier i dag sker i USA eller Asien. De 
europeiska bitillverkare som satsar på 
tekniken gör det genom investeringar i 
amerikanska utvecklare av solid-state. 

Eftersom tekniken ännu är i sin linda 
menar forskarna att det nu finns en 
chans att satsa på solid-state även här i 
Europa.

Även om det finns stora planer för 
batteritillverking i Europa spelar i alla 
fall i nuläget solid-state knappt någon 
roll.

Bland annat svenska Northvolt, med 
fabriken Northvolt Ett i Skellefteå och 
den kommande gemensamma fabriken 

Solid-state – lovande, men knepigt. 

Studie visar: Stor potential för solid-state 
– men lång väg kvar

med Volvo i Göteborg, ska i första hand 
tillverka battericeller med flytande elek-
trolyt.

Förra året köpte Northvolt den ame-
rikanska batteriutvecklaren Cuberg. I 
stället för solid-state utvecklar de batte-
rier med en ny flytande elektrolyt som 
ska vara säkrare och ge batterier med 
hög energidensitet. CU

Volkswagen satsar miljarder på solid- 
state-batterier från amerikanska  
QuantumScape.

Eldriven 3-serie kommer! Hur stor grillen 
blir återstår att se.

erbjuda sina modeller med el-, bensin, 
diesel- eller hybriddrift.

Är BMW på väg att bryta med det? 
Nej, riktigt så stor förändring verkar 
lanseringen av Neue Klasse inte inne-
bära. 

Den nya plattformen ska visserligen 
vara framtagen för eldrift i första hand. 
Oliver Zipse har till och med stuckit ut 
hakan och sagt att målet med Neue Klas-
se är ”den perfekta eldrivna bilen”.

Men det ska även gå att montera 
in både förbränningsmotor och en 
hybriddrivlina i plattformen. Vad BMW 
sätter för drivlina i kommande modeller 
är det i slutändan kunderna som avgör, 
menar tillverkaren. CU

BMW bekräftar:  
Eldriven 3-serie 
kommer 2025



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
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Det blir mycket enklare att betala.” 
”Du behöver ett betalkort, det är 
det enda du behöver tänka på som 

kund.” Så sa Energiföretagens vd Åsa Pet-
terson till svt när hon beskrev effekterna 
av den nya branschöverenskommelsen för 
betalning vid snabbladdning som Energi-, 
drivmedels- och bilbranschen presentera-
de i början av maj.

Men den som hoppas på en märkbar 
skillnad vid laddstationerna till följd av 

Att branschen enats om enklare betalning för  
snabbladdning blev en nyhet som fick stor spridning. 
Men för laddkunderna blir skillnaden liten. Bara ett  
av de tolv laddföretag som ingår kan berätta om en  
konkret förändring som görs till följd av den nya  
branschöverenskommelsen. Majoriteten av företagen 
svarar att den inte innebär någon skillnad alls.

Vid de flesta laddare betyder ”Betala med kort” även fortsättningsvis att man har mobilen 
redo och skriver in kortuppgifter på webbsidor eller i appar. 

LADDNING II BRANSCHÖVERENSKOMMELSE

Små skillnader för kunderna  
– trots löfte om enklare laddning

BETALNING FÖR SNABBLADDNING

detta löper risk att bli besviken. Tolv lad-
doperatörer har anslutit sig till bransch-
överenskommelsen, och de täcker tillsam-
mans in 65 procent av landets befintliga 
snabbladdningsstationer. Men när Elbilen 
kontaktar de tolv företagen är det bara 
ett av dem, laddoperatören Mer, som kan 
berätta om en konkret förändring till följd 
av överenskommelsen.

– Mer har som en del i detta initiativ 
implementerat direktbetalning via Mers 

app, där kunden betalar ett marknads-
mässigt pris för sin laddning per kWh, 
utan krav på att bli en registrerad kund 
hos Mer, säger Nina Petersson, marknads-
chef på Mer.

Sju av laddföretagen beskriver att över-
enskommelsen inte innebär någon skill-
nad för kunder som laddar hos dem. 

okq8 och Eon erbjuder sedan tidigare 
fysiska kortläsare vid sina stationer där 
man kan betala med kort utan att använ-
da mobilen. De är också de enda som 
lovar att stationerna kommer förses med 
sådana kortläsare även framöver.

Ett annat godkänt alternativ för kort-
betalning enligt branschöverenskommel-
sen är att kunden får skanna en qr-kod 
med mobilen, som sedan tar en till före-
tagets webbsida alternativt app där man 
kan lägga in sina kortuppgifter och betala. 
Flertalet företag erbjuder redan det sedan 
tidigare, och tänker fortsätta med det. 

Text:
Lotta Hedin
Foto: 

Peter Gunnars
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Martin Olin som är ansvarig för e-mo-
bilitet på Energiföretagen och varit med 
och tagit fram branschöverenskommelsen 
menar att överenskommelsen speglar en 
utveckling som skett under längre tid.

– Den här utvecklingen har skett 
löpande. Överenskommelsen är ett sätt 
att tydliggöra hur det fungerar i dag, säger 
han.
Men ni har ju sagt att ”nu blir det lättare att 
ladda”?

– Ja, utifrån att det tydliggörs. Över-
enskommelsen tydliggör att majoriteten 
av laddstationerna uppfyller de här betal-
ningsmöjligheterna, och det är positivt för 
kunderna att veta att man kan betala med 
kort. Det pågår också en stor utrullning av 
nya snabbladdare, och då ska man kunna 
vara trygg med som kund att den här  
möjligheten även finns framöver.
Ni har också sagt att det enda man behöver 
är ett betalkort. Men det stämmer ju inte. 
Man behöver ju fortfarande en mobiltelefon, 
med rätt appar för att kunna betala?

– Det stämmer. I vissa fall behöver 
man även en telefon. Det vi vill lyfta fram 
är att man inte behöver bli avtalskund och 
registrera kunduppgifter, säger Martin 
Olin.

Ett annat åtagande som laddföretagen 
gör i branschöverenskommelsen är att det 
ska vara tydligt för kunden vilket pris som 
gäller för laddningen, innan laddningen 
påbörjas. Man ska alltså kunna se vad 
det kostar. Det kravet finns dock redan i 
prisinformationslagen. Konsumentverket 
har tidigare gjort en granskning av prisin-
formationen vid publika laddstationer, 
och påtalat bristerna.

Behövs det en branschöverenskommelse 
för att laddföretagen ska följa lagen?

 – Nej, i grund och botten är det lagar 
och regler som gäller, det är helt korrekt. 
Det här är ett sätt att tydliggöra det, att 
man ska få ta del av priset innan.   

Enligt branschöverenskommelsen ska 
priset för ad hoc-laddning (alltså drop-in-
laddning för kunder som inte har ett avtal 
med den operatören) som huvudregel 
anges per kWh. Av konkurrensrättsliga 
skäl kan dock inte en branschöverens-
kommelse förbjuda en annan prissätt-
ningsmodell.

Vattenfall, som fortfarande tar betalt 
för snabbladdning per minut, skriver till 
Elbilen att överenskommelsen kommer att 
innebära förändringar för den som laddar 
hos dem, men att de ännu inte kan säga 
vilka. 

Samtidigt som branschen presenterat 
sin överenskommelse håller ett nytt eu- 
regelverk på att tas fram, som bland annat 
ska reglera betalning av snabbladdning 
inom eu och som kommer bli tvingande 
för länderna att införa. Det förslag till nytt 
regelverk som eu-kommissionen presen-
terade i somras innehåller samma punkter 

som branschöverenskommelsen: att man 
ska kunna ladda tillfälligt utan att behöva 
teckna avtal eller registrera personupp-
gifter, att priset ska synas tydligt, och att 
det ska gå att betala med kort. Under en 
övergångsperiod föreslår kommissionen 
att kortbetalning genom qr-kod eller app 
kan vara ett alternativ. Men från 2027 vill 
kommissionen se att alla snabbladdare 
utrustas med fysisk kortläsare, eller en 
blippfunktion för betalkort, så kallad con-
tactless functionality. 

Innan beslut fattas i frågan väntar dock 
förhandlingar i både eu-parlamentet och 
ministerrådet.

Det slutgiltiga regelverket väntas bli 
klart någon gång under första halvåret 
2023. 

I sina remissyttranden till kommis-
sionens förslag har både drivmedels-
företagens branschorganisation och 
Energiföretagen uttryckt att de inte vill se 
en lagstiftning som föreskriver specifika 
betalmodeller.

– Krav på att installera kortläsare på 
laddarna innebär ökade kostnader, som i 
slutändan hamnar på kunden. Vi ser inte 
det som rationellt, säger Martin Olin. 

”Krav på att installera  
kortläsare på laddarna inne-
bär ökade kostnader, som i 
slutändan hamnar på kunden.  
Vi ser inte det som rationellt.”

DET HÄR INNEBÄR  
BRANSCHÖVERENS- 
KOMMELSEN
•  De anslutna operatörerna ska 

erbjuda kortbetalning, anting-
en med kortläsare på statio-
nen eller via app/QR-kod. 

•  Laddning och betalning kan 
genomföras utan att kunden 
behöver teckna avtal eller 
registrera ytterligare kund-
uppgifter. 

• Prisuppgifter ska bli tydligare.

Mobility Swedens Mattias Bergman, Drivmedelsföretagens Jessica Alenius, energiminister  
Khashayar Farmanbar och Energiföretagens Åsa Pettersson vid presentationen av 
branschöverenskommelsen som enligt dem gör det lättare att betala för laddning.  
Frågan är om konsumenterna kommer uppleva det så. Så svarar alla laddoperatörer
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LADDNING II BRANSCHÖVERENSKOMMELSE

Operatör

Konkret, vad innebär detta för skillnad för den 
som vill ad-hoc-ladda sin elbil vid era stationer 
jämfört med hur det var tidigare, innan  
överenskommelsen kom till stånd?

Hur många av era snabbladdningsstationer  
kommer förses med kortläsare eller NFC-   
läsare, där man kan använda betal- eller  
kreditkort, utan hjälp av mobilen?

Circle K Ingen skillnad. 
Vi testar en så kallad Tap & Pay-lösning i Danmark just 
nu och tidsplan för eventuell implementering är inte 
bestämd i dagsläget.

Eon Ingen skillnad.
Våra publika snabbladdningsstationer har redan kredit-
kortsläsare. Vi avser att även fortsättningsvis utrusta alla 
våra publika DC-laddare med kreditkortsterminal.

Gävle Energi Ingen skillnad.

Utifrån att det skulle innebära en fördyring av laddkost-
naden som i slutändan skulle drabba kunden, finns i 
nuläget inga planer på att förse laddstationerna med 
kortläsare. 

Göteborg Energi Ingen skillnad.
Nej, i dagsläget har vi inte planerat för detta då vi redan 
använder oss av QR-kod+app som är alternativet i 
överenskommelsen.

Ionity Ingen skillnad.

De nya laddare som installeras framöver kommer  
vara förberedda för att utrustas med betalningstermina-
ler längre fram, om sådana krav införs även i Sverige.  
Vi ser att fler och fler länder kräver det, till exempel  
blir det krav i Frankrike från i höst. 

Mer

Mer har som en del i detta initiativ implementerat 
direktbetalning via Mers app, där kunden betalar ett 
marknadsmässigt pris för sin laddning per kWh,  
utan krav på att bli en registrerad kund hos Mer.

I dagsläget erbjuder Mer endast direktbetalning via  
vår app med en virtuell kortläsare där kunden anger  
ett betalkort. Mer implementerar inte fysiska kortläsare 
eller QR-kod just nu, men vi utvärderar löpande hur vi 
kan förbättra kundupplevelsen genom exempelvis  
olika betalningslösningar.

Mälarenergi Inget svar. Inget svar.

OKQ8
Ingen skillnad. Den som laddar kan välja att betala  
med ett vanligt betalkort, med app eller med ett  
OKQ8 företagskort.

Inom ramen för utrullningen av supersnabbladdare 
på våra omkring 300 bemannade stationer över hela 
Sverige är alla laddare försedda med kortläsare.

Recharge

Vi har under de senaste två åren erbjudit virtuell  
kortbetalning via QR-kod, som betalningsalternativ  
till de kunder som bara vill betala utan att registrera 
medlemskap hos någon tjänsteleverantör. 

Ett antal piloter pågår där vi nu utvärderar olika tekniker 
och fabrikat för fysiska kortläsare. Det är för tidigt att 
säga när vi kan rulla ut fysiska kortläsare i stor skala.

Preem
Vi är i slutfasen i vår utvärdering av vilka specifika teknik- och betallösningar som kommer  
att vara en del av vår nationella utrullning av supersnabbladdare. I närtid kommer vi att ha  
dessa fakta på plats, men för närvarande kan vi inte ge specifika svar på dina frågor.

ST1

Vi är i slutfasen av vår utrullningsplanering och har därför än så länge en marknadsplats  
med laddstolpar. St1 kommer inte förse de kommande laddplatserna vid sina stationer  
med fysiska kortläsare. Anledningen är att konsumenterna i allt ökande mån vill betala via  
mobilen, och att vi måste undvika ökade kostnader för konsumenterna genom dyra kortläsare.

Vattenfall InCharge Det kommer att bli förändringar, enligt Vattenfall, men företaget kan ännu inte säga vilka.

Skillnad? Fysisk kortläsare?Vi ställde följande frågor till 
alla operatörer i bransch-
överenskommelsen.  
Så här svarade de.

Så svarar laddoperatörerna



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



KRÖNIKA II GUNNAR DACKEVALL

Jag ska be att få stämma in i klagosången om 
den publika laddningen.

Med den snabba utbyggnaden av laddare 
med kapacitet på uppåt 300 kilowatt, och i 
en bil som kan ta emot över 200 kW, hinner 
man inte äta lunch i lugn och ro under ladd-
ningen.

Med termometern smygande upp mot 
sommarnivåer visar verkligen min Kia 
EV6 vad som kan åstadkommas med ett 
800-voltssystem ombord. Efter lite uppvärm-
ning kring 170 kW ökar snabbt laddningen 
till 230–240, vilket har till följd att man 
oftast bara har 20 minuter på sig innan bat-
teriet närmar sig 100 procent och folk börjar 
kasta onda ögat efter en för att man blockar 
laddaren genom att tvinga in de sista få och 
trögladdade procenten.

Jag som alltid har varit motståndare mot 
snabbmatskedjorna har fått anledning att 
tänka om.

Snabb laddning = snabb mat. Långsam 
laddning = långsam mat. Det säger sig självt 
vad som är bäst för matsmältning och välbe-
finnande. Snart lär väl forkningsrapporterna 
hagla in om snabbladdningens betydelse för 
vår hälsa, så om du verkligen vill omhulda 
magen, välj en elbil som inte laddar snabbare 
än 70–80 kW. Då har du en timme på dig att 
njuta av maten!

Och när jag ändå är igång med klagosång-
en fortsätter jag med att klaga på alla stopp-
klossar på vägen i form av bränslesparande 
fossilbilister!

För bara något år sedan var det elbilarna 
som kröp fram längs vägarna för att försäk-
ra sig om att energin skulle räcka fram till 
någon av de sällsynta laddplatserna. I dag 
är det fossilbilisterna som regelmässigt kör 
15 km/h under hastighetsgränserna, och 
elbilarna som susar förbi med vissheten om 
att snabbladdning finns att få när helst det 
behövs (åtminstone i södra Sverige), och att 
milkostnaden trots ökande priser fortfa-
rande är rimlig. Är man avtalskund hos de 
stora leverantörerna klarar man sig oftast på 
6–7 kronor per mil även med snabbladdning 
utmed de stora vägarna.

Snabbladdningen  
är ... för snabb

Gunnar Dackevall  
är motorjournalist och 
tidningsutgivare med 
en rad motortitlar på 
sin meritlista, som 
Auto Motor & Sport, 
GranTurismo, Bike och 
Classic Bike. Han har 
testat och tävlat med 
bilar och motorcyklar i 
40 år, och gillar fart  

– men också utsikterna 
för en beboelig planet 
för sina barn.

Jag tror att omställ-
ningen till eldrift skulle 
kulminera det närmaste 
året om det fanns bilar att 
köpa. Ekonomin har alltid 
varit avgörande för vanligt folks 
val, och när det står fullständigt klart att 
man allra minst kan halvera sina driftkost-
nader i en elbil kommer vallarna att rämna 
och omställningen vara ett faktum. Även 
de mest militanta elbilsskeptikerna vacklar 
nu inför det som till slut ändå måste anses 
vara konsensus, och den sista utposten för de 
gamla oljebrännarna snart bara blir nostalgi 
och entusiasm. Och i dagsläget är det alltså 
tillgängligheten som inte på långa vägar 
matchar efterfrågan och därmed tvingar 
många som måste köpa bil att välja ännu en 
med gammal teknik.

Låt oss hoppas att inte bilindustrin nu 
passar på att slå mynt av att efterfrågan med 
stor marginal överstiger tillgången och höjer 
priserna på elbilarna mer än vad som är befo-
gat. För med bakgrund av industrins stigan-
de kostnader och den härjande inflationen, 
är det inte att vänta annat än att priserna 
drar iväg uppåt, kanske mer än tio procent 
den närmaste tiden. Om det blir ännu myck-
et dyrare kommer den omställning som nu 
folk i allmänhet tycks vara beredda att med-
verka till försenas ytterligare.   

 

Snabb laddning innebär tyvärr snabb mat.
Foto: Unsplash
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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
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TOYOTA  
bZ4X
Elektrisk SUV med fyrhjulsdrift.

Boka provkörning hos din närmaste återförsäljare.

Elektrisk drivlina, räckvidd upp till 466-511 km vid blandad körning enligt WLTP. Faktisk räckvidd varierar beroende på bl.a. körförhållanden, hastighet och last. Säljs med 
framhjuls- eller fyrhjulsdrift. Energiförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning enligt WLTP: 14,5-18,0 kWh/100 km och 0 g/km.
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Det började redan 2011 när tsu-
namin sköljde in över Japan och 
omvandlade hela samhällen till 

bråte. De första moderna elbilarna som 
då precis nått marknaden visade sig vara 
de enda som snabbt kunde komma igång. 
Elförsörjningen återställdes inom dagar, 
men att röja upp vägarna och reparera de 
skadade oljeraffinaderierna och bensin-
mackarna tog veckor och månader.

Likadant var det när orkanerna Irma 
och Florence drabbade USA:s västkust 
2017 och 2018: de bensinstationer som 
inte förstördes av vindarna fick i stället 
slut på bensin eller chockhöjde sina priser. 
65 procent av bensinstationerna i Florida 
tvingades stänga. Samtidigt fungerade 
17 av delstatens (på den tiden) 18 Tesla 
Supercharger snabbladdarstationer. Efter 
stormarna tog det månader innan alla 
bensinstationer kunde repareras.

I maj i fjol när den pipeline som försåg 
hela USA:s västkust med bränsle tvinga-
des stänga ner en vecka stod folk i ändlösa 

köer för att hamstra bensin. Det blev ben-
sinkris i tolv delstater. Medan elbilister 
obehindrat kunde köra vidare.

Samma sak hände vid eldsvådorna i 
Kalifornien: bensinbrist, men inga pro-
blem att ladda elbilen.

Gång på gång ser vi samma möns-
ter upprepas. Det första som händer så 
snart det inträffar en kris någonstans 
är att mackarna får slut på bensin. Folk 
tvingas köra runt och köa i timmar för 
att hitta bränsle någonstans. Stormar, 
jordbävningar, strömavbrott – alla får 
bensinmackarna att slå igen. Utan ström 
fungerar inte pumparna. Får macken slut 
på bensin tar det lång tid att få påfyllning 
från tankbilar – som kanske inte ens kan 
komma fram till det katastrofdrabbade 
området.

Medan elbilister kan fortsätta ladda 
bilen hemma, på publika laddplatser eller 
varhelst de kan hitta ett fungerande vägg-
uttag.

Paradoxalt nog är elbilar bästa valet 

– Om det blir krig, jordbävning 
eller någon annan katastrof, vad 
ska du då göra med din elbil?  
Du kan ju inte ladda den!

Ja, så brukar det ofta låta när 
folk pratar om elbilar i kristider. 
Ett ämne som tyvärr har blivit 
högaktuellt de senaste månader-
na. Men hittills har elbilar faktiskt 
klarat sig förvånansvärt bra i alla 
möjliga kriser.

Fungerar elbilar i kris?

Det första som händer så snart det inträffar en kris någonstans är att mackarna får slut på bensin.

SÅ FUNKAR DET II ELBILAR I KRIS

I TIDER AV KRIG OCH NATURKATASTROFER:

Text:
Tibor 

Blomhäll
Foto: 

Unsplash
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När krisen väl är ett faktum och alla rusar till bensinmackarna för att bunkra är det för sent påtänkt.

ELBILAR I KRIS II SÅ FUNKAR DET

även vid strömavbrott! När amerikanska 
delstaten Texas lamslogs av fem dagars 
strömavbrott i februari 2021 var det 
faktiskt de med elbil som klarade sig 
bäst. När temperaturen kröp neråt 18 
minusgrader var det flera personer som 
frös ihjäl. Andra försökte värma sig med 
gasspisar eller genom att starta bilen på 
tomgång, med resultat att flera personer 
dog av kolmonoxidförgiftning.

De med elbilar berättar i stället hur de 
flyttade in i sina bilar och kunde värma sig 
dag efter dag på ett säkert sätt utan risk för 
kolmonoxidförgiftning. Som en av ägarna 
skrev: ”Om vi ändå hade en sovplats med 
75 kWh batteribackup som kunde hålla 
oss varma över natten ... men vänta – det 
har vi ju!”. Då och då kom strömmen till-
baka och de kunde då passa på att ladda 
sina bilar inför nästa natts sömn.

Vi får liknande rapporter nu från 
Ukraina. Före krigsutbrottet fanns det 
runt 30 000 elbilar i landet. Elbilar utgjor-
de runt 1 procent av försäljningen. Mest 
populär var modellen Nissan Leaf med en 
fjärdedel i marknadsandel.

Elbilister i landet rapporterar nu hur 
bra de klarar sig i kristider. Till exempel 
när ryssarna försökte omringa Kiev: ”Nu 
när bränsle inte alltid finns tillgängligt 
har elbilar blivit särskilt oumbärliga i sta-
den”, skrev Teslaägaren Bogdan Golova-
tiuk på Facebook.

Elbilisterna körde runt i staden och 
hjälpte till att dela ut mat och förnöden-
heter utan att behöva tulla på de krym-
pande bränslereserverna. I stället för kalla 
lägenheter där centralvärmen lagt av 
kunde de övernatta i sina elektriskt upp-
värmda bilar. Även om elektriciteten kom 
och försvann i perioder kunde de passa på 
att ladda när det fanns ström.

Nästa gång du tittar på nyheterna 
och det rapporteras från ett krig eller en 
naturkatastrof, kolla i bakgrunden: om du 
ser lampor lysa så finns det el – och då kan 
elbilar laddas.

Även om man måste fly från ett områ-
de är det lättare att ladda elbilen på vilken 
gård som helst längst vägen som råkar ha 
ström än att tröstlöst försöka hitta någon 
bensinmack som fortfarande har några 

”Kör du elbil kommer du bli förvånad över hur 
ofta det finns el även i krisdrabbade områden.”

droppar bränsle kvar. Flera laddnätverk 
i Ukraina, Polen, Ungern och Slovakien 
hade släppt sina avgifter fria så att ukrain-
ska elbilister på flykt kunde ladda gratis.

Är du en prepper och bunkrat 100 liter 
bensin i reservdunkar kan du fly med 
din bensinbil. Men då ska du ha förberett 
dig i förväg. När krisen väl är ett faktum 
och alla rusar till bensinmackarna för att 
bunkra är det för sent påtänkt. Kör bilko-
lonnen med flyktingar i snigelfart kom-
mer du inte alls lika långt som du trodde 
på de där litrarna. Behöver du övernatta i 
bilen och hålla värmen kommer du oroa 
dig för kolmonoxidförgiftning. Alla ben-
sinmackar längs flyktvägen har för länge 
sedan fått slut på bensin. Kör du elbil 
kommer du däremot bli förvånad över 
hur ofta det finns el även i krisdrabbade 
områden, åtminstone någon timme per 
dag så du hinner ladda din bils batterier.

Så frågan borde snarare bli:
– Om du kör avgasbil och det blir krig, 

jordbävning eller någon annan katastrof 
vad ska du göra då? Du kan ju inte tanka 
den!  



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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Han hade nämligen köpt en elbil 
utrustad med nya V2L-tekniken. 
Alla elbilar har enorma batteri-

pack som kan laddas med el. Men V2L 
står för ”Vehicle to Load”: att man även 
kan få ut elen från batterierna igen – bilen 
är utrustad med vägguttag som kan  
leverera vanlig 230 volt växelström.

Ända sedan Marcus hade hämtat ut 
sin elbil hade han planerat vad han skulle 
göra vid strömavbrott. Så när strömmen 
äntligen försvann kunde han skrida till 
verket.

– Jag drog en förlängningssladd från 
bilen genom snön ända till huset. Det är 

ungefär 40 meter dit. Jag drog sladden 
genom köksfönstret. Några kuddar och 
en handduk tätade glipan. Det första jag 
gjorde var att koppla in kaffemaskinen, 
såklart. Det har allra högsta prioritet och 
fungerade klanderfritt. Sen drack jag mitt 
livs första kaffe bryggt med el från en 
jättestor powerbank. Och känslan att jag 
antagligen var den enda i hela byn som 
faktiskt kunde få sitt vanliga morgonkaffe 
trots strömavbrott var ganska trevlig.

Marcus elbil kan leverera 230 volt 16 A, 
så en liten kaffebryggare var inga problem 
att strömförsörja. Han såg sig sedan om 
efter vad han mer kunde koppla in. 

– Jag kopplade in en golvlampa för att 
få lite mer ljus. Nästa grej var värmen. 
Luft-luft-värmepumpen hade ingen stick-
kontakt, den var direktansluten till en 
dosa. Inget jätteproblem, att installera en 
stickkontakt tar ju bara några minuter. 
Men det hade blivit ganska kallt i kåken 
redan, jag hämtade därför en vanlig vär-
mefläkt och satte den på max. Det blev 
varmt och mysigt med en gång.

– Strömavbrott! Äntligen!
Ja, så ropade Marcus när 

strömmen försvann hemma hos 
honom klockan två på natten 
en fredag i våras. Ända sedan 
han skaffade sin elbil hade han 
bara väntat och längtat efter 
strömavbrott.

Strömavbrott – äntligen!

Text: 
Tibor  

Blomhäll
Foto: 

Hyundai

Allt fler elibllar får möjligheten att dela med sig av batteripackets el. Bland de första på  
marknaden med den funktionen är Hyundai Ioniq 5 och Kia EV6. 

ELBILEN BLIR RESERVKRAFT MED V2L-TEKNIKEN: Ladda med ös,
ladda med klös!
Beställ Zaptec Go med installation
på tibber.com idag.

OBS! Moloken katt ingår ej vid beställning.

6495:-
med grönt teknik-avdrag

Från

Scanna koden
för att beställa!

Hans elbil fungerade som reservkraft 
till åtminstone det viktigaste i huset: ljus, 
värme och så kaffe förstås. I stället för 
dyra aggregat behövde han bara dra en 
förlängningssladd från bilen.

När strömmen kom tillbaka efter 3,5 
timmar blev Marcus mest ... besviken.

– Ånej! Alldeles för tidigt. Jag hade inte 
räknat med att det skulle gå så fort. Tvärt-
om, jag trodde att det skulle ta hela dagen. 
Lite besviken plockade jag ner allting 
igen. Men nu vet jag att det fungerar. Det 
händer inte så ofta att man blir ledsen för 
att elföreningen för en gångs skull lagar 
trasiga ledningar mitt i natten.

Nästa stora projekt blir att bygga ett 
ordentligt system för reservkraft. Gräva 
ner en fast kabel från bilen till huset och 
sätta upp alternativa, blåmålade vägg-
uttag lite här och där. Vid strömavbrott 
kommer Marcus då bara koppla om alla 
livsviktiga apparater såsom värme, kaffe-
maskin och dator till de blåa uttagen och 
allting kommer fungera som vanligt igen.

Marcus jobbar hemifrån som mjukva-
ruutvecklare, så strömavbrott är inte bara 
besvärliga för honom, de kostar också 
pengar eftersom han inte kan jobba då. 
Datorn fungerar ju inte särskilt länge utan 
el. 

Ute på landet där han bor är elen inte 
särskilt pålitlig. Den brukar förr eller 
senare försvinna när det snöar, blåser 
eller åskan går. I vintras var han utan el 
upprepade gånger, en gång nästan en hel 
dag. Då hade ett träd lagt sig över en luft-
ledning.

Tack vare sin elbil är Marcus numer 
bättre rustad än någonsin mot elavbrott. 
Han längtar redan till nästa.

– Jag hoppas att det kommer snart!
Avstår han från att basta, torktumla 

eller börja laga festmåltid mitt under 
strömavbrottet kan bilens batterier ström-
försörja apparater i flera dygn. Strömmen 
han får ut räcker till att driva kyl, frys 
och lite lampor. På vintern kan det bli lite 
mer problem, men en värmefläkt eller 
luftvärmepump orkar systemet med. Även 
i värsta fall, om han drar maximala 16 A 
konstant hela tiden, räcker bilens batterier 
i 20 timmar.

De som tror att elbilister är rädda för 
strömavbrott får nog tänka om.   

ELBILAR I KRIS II SÅ FUNKAR DET
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Men först inleddes dagen med 
en nio kilometer lång löparfest 
från Skellefteå centrum ut till 

fabriken. Som både Northvolt-koncernens 
vd Peter Carlsson och Northvolt One- 
fabrikens vd Fredrik Hedlund deltog i.

– Jag sprang på 41 minuter, hälsar 
Peter Carlsson.

– Jag kom 100 meter efter dig, jag hatar 
att förlora! fyllde Fredrik Hedlund i.

Det var på grund av loppet som de båda 
äntrade scenen för invigningen iförda 
löparshorts. På grund av att batteriernas 
anod- och katodrullar tillverkas i renrum 
kunde festen inte hållas inne i fabriken 
utan hölls på parkeringsplatsen utanför.

– Byggnadsmässigt har vi hunnit 
avverka första milen i ett maratonlopp, 
berättade Peter Carlsson från scenen,  
produktionsmässigt endast de första 
meterna än.

– Vi ska bygga en gigafabrik, fyllde 
Fredrik Hedlund i, men det är än så länge 
snarare en mikrofabrik. Vi producerar 
battericeller varje dag nu, fast inte väldigt 
många än. Den första sändningen batte-
rier har skickats till slutkund.

Ute på parkeringsplatsen stod både 
Volkswagenkoncernens olika elbilar upp-
ställda och två enorma Northvolt Volthub 
Powerpack som exempel på var batterier-
na kan komma att användas.

Northvolt One är redan imponeran-
de, med flera gigantiska byggnader på 
plats. Men myllret av byggbaracker och 
maskiner tyder på att bygget är långt ifrån 
färdigt. Det här kommer vara en byggar-
betsplats fram till 2025, enligt Peter Carls-
son, parallellt med pågående produktion. 
Dagens 1 000 anställda kommer bli 5 000 

Dagen före nationaldagen var 
det dags för invigningsceremoni 
för den enorma batterifabriken 
Northvolt One utanför Skellefteå. 
Det dukades upp med saft, bullar 
och kaffe, och en scen som Molly 
Hammar skulle sjunga från.

Northvolt One invigd
BATTERIFEBER I SKELLEFTEÅ:

i framtiden. Och framtiden är verkligen 
ljus för Skellefteå, menade kommunal-
råd Lorents Burman när han höll tal på 
eventet. Han jämförde det med 1924 när 
Boliden hittade guld i sin gruva och hela 
området drabbades av guldfeber. Dagens 
guld heter batterier och Skellefteå upple-
ver nu en ”batterifeber” med inflyttning 
till området och stigande huspriser. Han 
konstaterade även nöjt att traktens ung-
dom inte längre vill flytta söderut efter 
avslutad utbildning, utan bo kvar och 
börja jobba på Northvolt One.  

NORTHVOLT ONE II INVIGNINGSCEREMONI
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Text  
och foto:

Tibor 
Blomhäll

Ladda borta  
är bra, men  

hemma bäst
Med en laddbox hemma har du alltid tillgång till prisvärd och 
säker laddning, och du laddar fem gånger snabbare än i ett vanligt 
eluttag. Det gröna rotavdraget gör att du dessutom kan få 50 %  
i prisavdrag på både arbete och material. Ett perfekt tillfälle att göra 
livet med elbil ännu bekvämare, samtidigt som du visar att du är 
med och ställer om Sverige – kilowatt för kilowatt.

Vill du ladda bilen när elen är som billigast? Då kan ett elavtal med 
timpris vara något för dig. Med timpris ändras elpriset varje timme 
och oftast är det som lägst på natten. 

Ladda bilen när  
elen är som billigast

Läs mer på eon.se/timpris eller 
ring 010-228 34 80 (vardagar).

E.ON Energilösningar

Tillsammans skapar 
vi superkrafter

”Byggnadsmässigt 
har vi hunnit av-
verka första milen 
i ett maratonlopp, 
produktionsmässigt 
endast de första 
metrarna än.”

Northvolts vd Peter Carlsson och Northvolt Ones 
vd Fredrik Hedlund, dagen till ära i joggingshorts.

Istället för att klippa band signerades en enorm modell av battericellen som ska tillverkas 
i lokalerna.

Närmare än så här kom vi inte fabriken med Peter Carlsson.  
Men kom förbi Northvolt Labs i Västerås så kan vi snacka batterier, 
hälsades vi välkomna.  

Northvolt bjöd Skellefteåborna på folkfest med kaffe, bullar och 
streetfood.



Ladda borta  
är bra, men  

hemma bäst
Med en laddbox hemma har du alltid tillgång till prisvärd och 
säker laddning, och du laddar fem gånger snabbare än i ett vanligt 
eluttag. Det gröna rotavdraget gör att du dessutom kan få 50 %  
i prisavdrag på både arbete och material. Ett perfekt tillfälle att göra 
livet med elbil ännu bekvämare, samtidigt som du visar att du är 
med och ställer om Sverige – kilowatt för kilowatt.

Vill du ladda bilen när elen är som billigast? Då kan ett elavtal med 
timpris vara något för dig. Med timpris ändras elpriset varje timme 
och oftast är det som lägst på natten. 

Ladda bilen när  
elen är som billigast

Läs mer på eon.se/timpris eller 
ring 010-228 34 80 (vardagar).

E.ON Energilösningar

Tillsammans skapar 
vi superkrafter



Digitalt ljus   
det nya språket  
i trafiken

PÅ BESÖK I AUDIS LJUSLABB

Teknik
DIGITALA STRÅLKASTARE

Bilar med LED Matrix-strålkastare bjuder redan  
i dag på avancerade ljusfunktioner. Audi höjer nu  
nivån för vad som är möjligt genom att införa digital  
LED Matrix. I konceptet A6 e-tron har man visat  
att man till och med ska kunna projicera  
datorspel på en vägg. Elbilen var på plats  
i Audis underjordiska ljuslabb vid
fabriken i Ingolstadt för att uppleva  
tekniken och framtidsplanerna.
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De nya digitala strålkastarna kom-
mer först till e-tron och A8. Hjär-
tat i den nya tekniken är en liten 

bricka på omkring tre centimeter i varje 
strålkastare som rymmer 1,3 miljoner 
mikrospeglar. Varje enskild spegel kan 
röra sig upp till 5 000 gånger i sekunden.

Tre led-strålkastare belyser speglarna 
som beroende på sin ställning projicerar 
ljuset på vägen. Med information från 
bilens kameror och sensorer avgör sys-
temet var och hur mikrospeglarna ska 
skicka i väg ljuset.

Resultatet är en helt ny typ av strålkas-
tare där trafikregler snarare än tekniken 
sätter gränsen för vad som kan göras.

Vid körning på motorväg kan strålkas-
tarna lägga en ”ljusmatta” i filen där du 
kör. Samtidigt projiceras bilder av hjul-
spår i vägen som exakt följer styrningen. 
Det ska enligt Audi öka koncentrationen 
och göra det lättare att hålla bilen i filen.

När blinkern aktiveras blinkar också 
ljusmattan åt samma håll och breddas till 
filen bredvid när du byter fil.

Med ”Marking Light” kan en nattka-
mera se om en någon befinner sig farligt 
nära vägen och belysa personen. Och 
genom trafikinformation från karttjäns-

ten Here kan föraren varnas för faror som 
en olycka längre fram av en varningstri-
angel med utropstecken som projiceras på 
vägbanan framför föraren.

– Den digitala tekniken bjuder på 
möjligheten att utveckla ett nytt ljusspråk 
som blir viktigt för alla i trafiken, säger 
chefen för ljusdesign Cesar Muntada och 
trycker på säkerheten. Som exempel visas 
hur det projiceras ytor på marken för att 
visa fotgängare att föraren stannat bilen 
för att låta dem passera.

Då det i princip är en projektor bakom 
varje strålkastare går det även att visa rör-
liga bilder av alla slag. I ljuslabbet står en 
prototyp av kommande elbilen A6 e-tron 
som visar ett mer spektakulärt sätt att 
använda tekniken.

Mot en vägg projicerar strålkastarna 
ett tredimensionellt racingspel där du 
styr en farkost som flyger fram på böjda 
viadukter.

– Det togs fram till bilsalongen i 
Shanghai när vi visade A6 e-tron för att 
visa på möjligheterna som finns för att 
fördriva tiden när du laddar, förklarar 
Bernd Mlekusch som leder utveckling av 
exteriört ljus.

Text:
Carl  

Undéhn 
Foto: 
Audi
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TV-spel från strålkastrna i väntan på att ladda 
klart? Med Digital LED Matrix blir det möjligt.
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På samma sätt går det att projicera 
imponerande ljusshower mot en vägg 
som hälsar föraren välkommen. Men det 
är inte den viktigaste aspekten. Det är i 
stället säkerheten där Audi ser stora möj-
ligheter att öka användningen av ljus som 
kommunikation med bilens strålkastare 
både fram och bak.

För även baktill digitaliseras ljuset och 
där använder sig Audi av oled-teknik.

– Led utgörs av små ljuspunkter, men 
med oled är det hela ytor som är belysta. 
Med det kan vi jobba med segmentering 
och lysa upp olika zoner för att skapa 
väldigt exakta former och mönster, säger 
Werner Thomas som är projektledare för 
digital oled hos Audi.

Det öppnar för ”avancerad ljusdesign” 
som kan användas både för estetiska 
och säkerhetsmässiga saker. Fem olika 
ljusshower som välkomsthälsning är en 

rolig sak. Men den höga kontrasten på 
oled-ljusen gör att de även kan visa tydliga 
symboler.

Med det kan bilen bakom varnas om 
det skett en olycka längre fram och få en 
”förklaring” till varför Audin bromsar in.

I dagsläget sätter trafikregler däremot 
stopp för det och andra saker som är 
tekniskt möjliga. Till exempel får Audi 
endast projicera vitt ljus fram och symbo-
lerna som får visas både på vägbanan och 
bak som varningar är begränsade.

Ännu testar sig Audi fram med en 
noga avvägning mellan vad som är möj-
ligt och vad som faktiskt höjer säkerheten.

– Det får ju inte bli en överdos av ljus 
och symboler som leder till förvirring, 
säger Werner Thomas.

Testlabb och teori i all ära, i slutändan 
är det såklart upplevelsen på vägen som är 
avgörande.

Att få testa Audis senaste ljusteknik 
i A6 e-tron vore att föredra. Men det är 
ännu endast en showbil som inte går att 
köra. Som alternativ erbjuds i stället en 
A8L laddhybrid.

Mörkret sänker sig över Audis enor-
ma fabriksområde i Ingolstadt som jag 
lämnar för att ta mig upp på närmsta 
Autobahn.

Även utanför ljuslabbet visar sig tekni-
ken leverera vad den ska. Filen jag kör i är 
mer belyst än resten av vägbanan och mitt 
i vägen visar projicerade spårmarkeringar 
var i filen bilen befinner sig.

På mörka landsvägar över kulliga land-
skap och genom skogspartier får tekniken 
mer situationer att jobba med och resul-
tatet imponerar. Strålkastarna bjuder på 
ett knivskarpt ljus och runt mötande bilar 
bildas på nolltid ett zick-zack-liknande 
mönster av mörker för att inte blända dem.

Det digitala ljuset anpassar sig blixtsnabbt efter situationen.

Lite undanskymt i ett hörn i ljuslabbet hittar vår 
reporter en prototyp av kommande A6 e-tron.

TEKNIK II DIGITALA STRÅLKASTARE
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När jag får en annan Audi A8 framför 
mig funderar jag på Audis planer på att 
kommunicera med bakljusen. Ett exempel 
i ljuslabbet var att använda sig av parke-
ringssensorerna för att varna för krock 
vid köbildning eller ett rödljus. Kommer 
bilen bakom för nära tänds automatiskt 
all belysning baktill.

Det är ett enkelt och direkt sätt att 
kommunicera med ljus. ”Du håller på att 
köra in i mig, bromsa!” – en uppmaning 
som nog alla förstår.

Men med symboler är det svårare. Det 
måste finnas standarder och hur skarpa 
symboler det än går att skapa med oled 
måste de också vara stora nog att ses på 
avstånd. Skulle det dyka upp varningstri-
anglar på bakljusen hos A8:an framför 
mig i mörkret är det knappast troligt att 
jag skulle se dem – innan det är för sent.

Det kan Audi självklart lösa med stör-
re belysta ytor. På A8 i dag sitter det sex 
belysta oled-element. I framtiden tänker 
sig Audi hundratals, vilket vi också fått 
smakprov på i de tre elbilskoncepten Sky-
sphere, Grandsphere och Urban Sphere.

De har alla också avancerad nivå av 
självkörning och där ser Audi ljus som en 
viktig nyckel till kommunikation mellan 
självkörande bilar och mänskliga förare. 

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.
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Elsuven e-tron blir en av de första modellerna att få digitalt 
ljus.

Det knivskarpa ljuset och automatiska avbländningen 
imponerar i praktiken.

”Det är ett enkelt  
och direkt sätt att  
kommunicera med ljus.”
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LADDNING II TESLAS SUPERCHARGERS

Det finns nämligen ett problem: 
laddkabeln på Supercharger- 
stolparna är superkort, den når 

med nöd och näppe fram till laddluckan 
som är vänster bak på alla Teslas bilar. Till 
och med Teslaägarna själva råkar ibland 
ut för att kabeln inte räcker ända fram 
utan måste sätta sig i bilen igen och köra 
ännu närmare stolpen.

Alla Teslor har laddluckan vänster bak. 
Andra elbilar har dock luckan lite överallt. 
Vänster bak som Tesla. Eller höger bak. 
Eller i nosen. Eller framför vänster eller 
höger framdörr. Taket är väl enda stället 
ingen elbil placerat laddluckan på.

Beroende på luckans placering är det 
olika lätt för andra elbilar att ladda på 
Tesla Supercharger:

Supercharger-kompatibla
Elbilar som har laddluckan vänster bak, 
på samma ställe som Tesla, har allra lät-
tast att kunna ladda på Superchargers. 
Elbilar från Peugeot, Citroën, DS, Opel, 
Hyundai Ioniq, Volvo och Polestar bru-
kar ha laddluckan på exakt rätt ställe och 
kan därmed obehindrat ladda från Teslas 
Superchargers.

Elbilar som har laddluckan mitt på 
nosen, som till exempel Renault Zoe, 
Honda e och MG ZS kan också ladda från 
stationerna, Supercharger-kabeln når 
(med nöd och näppe) fram.

Någorlunda kompatibla
Tesla har i huvudsak två olika slags Super-
charger-laddplatser. En där man backar 
in på plats och laddstolpen då är bakom 
bilens bakre kofångare. Och en annan typ 
där man kör in mellan stolpar som står 
bredvid bilen.

Elbilar som Audi e-tron GT, Audi 
e-tron Sportback, Renault Megane och 
Porsche Taycan, som har laddluckan på 
höger framskärm framför främre passa-
gerardörren, kan ladda på sådana Super-

charger-platser där stolpen är bredvid 
bilen. De måste dock köra in från fel håll 
för att hamna rätt, en inte helt optimal 
lösning.

Men de kan inte använda platserna  
där man ska backa in och Supercharger- 
stolpen är bakom bilens bakre kofångare. 
Kabeln är för kort och når inte fram.

Vissa Hyundai- och Kia-elbilar verkar 
ha problem med Supercharger V3-stol-
parna. Det är svårt att få laddhandtaget på 
plats och även om man lyckas kan ladd-
ningen avbrytas efter ett tag. Välj då  
i stället Supercharger V2-laddarna, de 
med dubbla laddkablar. De fungerar bra.

”Platstjuvarna”
Det finns ett antal elbilar som till synes 
obehindrat kan ladda från Tesla Super-
chargers. De har laddluckan höger bak, 
kör bara in på plats, kan ansluta laddka-
beln och börja ladda. Problemet är bara 
att de ansluter sig då till ”fel” Superchar-
ger-stolpe!

Elbilar från Mercedes, Smart, BMW, 
Fiat, Volkswagen, Cupra, Seat, Skoda 
samt Audi Q4 e-tron, Ioniq 5 och Mini 
Cooper SE har laddluckan höger bak. Om 
de då backar in på en av parkeringsrutor-
na som står på rad vid en Tesla Superchar-
ger-station använder de stolpen som står 
till höger om parkeringsrutan – fast den 
stolpen tillhör egentligen parkeringsrutan 
bredvid. Bilens ägare tycker att det här 
med Superchargers fungerar bra – men 
kommer det en Tesla och ställer sig bred-
vid kan de inte ladda, för stolpen som 
hörde till den rutan blev redan tagen.  
Som upplagt för dålig stämning.

Likadant är det med de elbilar som  
har laddluckan vänster fram i nosen,  
som Hyundai Kona, Kia e-Soul och  
Kia e-Niro. De ställer sig med nosen  
mot Supercharger-stolparna, sladden  
når fram, men de använder då ”fel” 
laddstolpe även de.

Nu när Tesla har öppnat 
upp de flesta av sina 
svenska Supercharger- 
snabbladdarstationer 
även för andra elbilister 
uppstår frågan: Vilka 
bilar kan ladda där?

Vilka bilar kan 
ladda på Teslas 
Superchargers?

GUIDE:

Supercharger V2-stolparna har dubbla 
laddkablar. Välj alltid den övre av de två 
laddhandtagen. Den under är avsedd äldre 
Tesla Model S och X och fungerar inte med 
andra bilar.

Supercharger V3-stolparna har  
endast en laddkabel. Vissa elbilar från 
Hyundai och Kia har rapporterats ha 
kompatibilitetsproblem med dessa.

Text  
och foto:

Tibor 
Blomhäll



Okompatibla
De elbilar som har laddluckan framför 
förardörren är hopplösa att försöka ladda 
på Tesla Supercharger. Elbilar som Audi 
e-tron, Jaguar i-Pace, Mini och Ford 
Mustand Mach-e måste alltid stå mer 
eller mindre fel för att få laddsladden att 
räcka fram till kontakten på bilen. Snälla 
ni som kör sådana elbilar, försök ställa er 
så att ni stör andra så lite som möjligt!

Naturligtvis är även alla elbilar som 
har Chademo-laddkontakt, som Nissan 
Leaf och äldre Kia Soul EV, totalt okom-
patibla med Teslas Supercharger som  
ju endast har CCS-laddhandtag. Likaså 
äldre Renault Zoe som endast hade  
Typ 2-ladduttag. De kan inte ladda på 
Tesla Supercharger.

Använd övre kabeln!
På de Supercharger V2-laddstolpar som är 
utrustade med dubbla kablar ska du alltid 
ta den övre kabeln. Den under är endast 
kompatibel med äldre Tesla Model S- och 
X-bilar. Inga andra kan ladda från de 
kontakterna trots att de påminner väldigt 
mycket om standard Typ 2.

Hur många bilar kan det bli?
Hittills har det oftast varit ganska glest 
med bilar på Teslas Supercharger-sta-
tioner. En veritabel skog av laddstolpar 
– men endast två, tre bilar som laddat. 

Nu kommer det bli fler elbilar. Men hur 
många fler?

Av Sveriges just nu ungefär 160 000 
elbilar är 30 000 Teslor. Elbilar med 
Chademo-laddkontakt kan inte ladda på 
Superchargers. Elbilar med små batterier 
och kort räckvidd kommer heller inte 
ladda på Superchargers – för de används 
inte till långresor.

Kvar finns cirka 90 000 elbilar som 
kan vara potentiella kunder och kan dyka 
upp och vilja ladda. Alla kommer nog inte 
göra det, men där har vi i alla fall en övre 
gräns på hur många elbilar det kan handla 
om.

Det finns alltså tre gånger så många 
potentiella kunder med elbilar från andra 
tillverkare än Teslor som laddar i dag.

För varje Tesla som hittills laddat på 
Supercharger kan det nu tillkomma ytter-
ligare tre elbilar av ett annat fabrikat. Så 
om det förut stod tre Teslor och laddade 
på en station med 20 stolpar kan det nu bli 
tolv elbilar.

Just nu verkar de klara anstormning-
en. Supercharger-nätverket verkar vara 
dimensionerat för att klara av Sveriges alla 
elbilar. För tillfället. Men det säljs runt 7 
000 nya elbilar varje månad i vårt land!

Tesla har i dag drygt 750 Superchar-
ger-stolpar i Sverige som alltså servar runt 
30 tusen Teslor – plus nu potentiellt även 
90 tusen andra elbilar. Ska Tesla hänga 

med i utvecklingen och även i framtiden 
bibehålla dagens förhållande mellan 
Supercharger-stolpar och elbilar måste de 
bygga 50 nya stolpar i månaden. Vilket är 
mer än tre gånger det de gjorde i fjol.

Elon Musk är dock känd för sina gran-
diosa planer. Han har lovat en ännu snabb-
are utbyggnad av Supercharger-nätverket i 
framtiden. Tesla har nu över en natt blivit 
den största snabbladdaroperatören i Sveri-
ge och de verkar vara beredda att accelere-
ra utbyggnadstakten till Plaid. 

Laddportar på olika elbilar

Tesla
Peugot/Citroën/DS/Opel
Hyundai Ioniq
Volvo/Polestar Renault 5

Audi e-tron
Chevrolet Bolt
Jaguar i-Pace
Mini
Ford Mustang Mach-E

Hyundai Kona
Aiways U5
Kia e-Soul
Kia e-Niro

Renault Zoe
Honda e
MG ZS

Audi e-tron GT
Audi e-tron Sportback
Renault Megane
Porsche Taycan

Mercedes/Smart
BMW i3/i4/iX3
Fiat 500e
VW/Audi Q4 e-tron/Cupra/
Seat/Skoda
Hyundai Ioniq 5
Mini Cooper SE

Supercharger

Ställ dig aldrig så att du blockerar för andra!

”Det finns tre 
gånger så många 
potentiella kunder 
med elbilar från 
andra tillverkare 
än Teslor som  
laddar i dag.”
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Test
RENAULT MEGANE E-TECH  
VS VOLKSWAGEN ID 3

Fransk elegans 
utmanar tysk 
folklighet
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Så har Renault till slut kommit med en uppföljare 
till trotjänaren Zoe, som har fått gå i pension. Det 

är Megane som fått batteripack och elmotorer och 
ett nytt utseende. Det är ett välkommet tillskott till 
elbilsfamiljen där bilarna blir allt större och dyrare. 
Men hur står den sig mot Volkswagens ”folkelbil”? 

Vi drog norrut för att ta reda på detta.
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Text: 

Fredrik Sandberg 

och Johan Stenvall

Foto: 

Fredrik Broman
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”Vid laddstolpen 
är det också jämnt 
skägg, de båda bi-
larna laddar ungefär 
lika snabbt, det tar 
cirka 40 minuter att 
ta sig till 80 procent.”

holm och kör 100 mil norrut för att ta 
reda på detta. 

Renault har nästa generations batterier 
i sin bil, vilka väger mindre än tidigare 
och tar mindre plats. Megane e-tech väger 
1 636 kg medan ID 3:an väger 1 805 kg.

394 kilo väger stora batteripacket i 
Megane. Med 60 kWh. Det är vad ett 
batteri på 24 kWh vägde när de första elbi-
larna rullade ut från Renault och Nissan. 
Imponerande. 

Den är också mindre till måtten, sex 
centimeter kortare, fyra centimeter  
smalare och cirka sex centimeter lägre. 

Vi gissar därmed att Renault ska slå 
knockout på Volkswagen ID 3 på lång-
körnigen, med en lägre förbrukning som  
därmed tar bilen snabbare fram efter 
Norrlandskusten. 

Men det gör den inte. 

Bilarna är tämligen identiska i räck-
vidd, man kommer med lätt fot dryga 30 
mil innan det är dags att ladda. Har man 
nerver av stål kan man med lite vilja pres-
sa ytterligare sex, sju mil ur batterierna. 

Vid laddstationen är de sista tio pro-
centen sega att ladda, vilket gör att stoppen 
måste ske med 25 mils mellanrum. Det är 
helt okej, men vi trodde nog att Renault 
skulle ta hem det här delmomentet. 

Vid laddstolpen är det också jämnt 
skägg, de båda bilarna laddar ungefär 
lika snabbt, det tar cirka 40 minuter att 
ta sig till 80 procent. Volkswagen är här 
faktiskt snabbare med några minuter, om 
än marginellt. Det blir fyra laddstopp av 
varierande längt på 100-milstrippen. 

Prestandamässigt blir det också lite 
märkligt. Renault har en starkare motor 
än folkan. Men när vi kappkör till 100 
vinner Volkswagen, den har på pappret 
också en snabbare 0–100-tid med en halv 
sekund. Renault Megane e-tech tar tio 
sekunder på sig. Det sliter och drar i fram-
hjulen när man drar på. 

Det gör inte Volkswagen ID 3. Den är 
bakhjulsdriven och ger vid kraftig acce-
leration bättre styrkänsla och manöver-
barhet. 

Så här långt har Volkswagen alltså 
visat sig stå sig bra. 

Men ändå är det Renault Megane 
e-tech vi båda skulle välja i de flesta situa-
tionerna. 

V i börjar med några faktaupp-
gifter. 

Renaults nya elbil – en efter-
längtad sådan – har ett batteripack på 
antingen 40 kWh eller 60 kWh. Motorn 
är på antingen 130 eller 220 hästar, bero-
ende på vad man väljer för modell. Bilen 
är framhjulsdriven. Med lilla motorn är 
räckvidden enligt WLTP 470 km och med 
stora motorn är den 450 km. 

Laddningen sker med 22 kW normal-
laddning eller som mest 130 kW snabb-
laddning. 

Den kostar med stora batteriet från  
485 900 kronor. 

Äntligen en elbil på marknaden som 
inte kostar kring miljonen och är stor som 
en atlantångare. Det är ett segment som 
många efterfrågar, och den stora utmana-
ren här är Volkswagens ID 3:a och Cupras 
motsvarighet, Born.

Hur står sig då fransmannen mot 
Volkswagens ”folkelbil”? 

ID 3 har ett batteripack som innehåll-
er 58 kWh. Motorn är något svagare än 
Renaults starkaste, 150 kW eller 204 häst-
krafter. 

Snabbladdningen ligger på 135 kW 
– efter uppdateringar. 

Priset startar på 499 900 kronor. Räck-
vidden är 420 km. 

Vilken bil ska man välja då? Och hur 
presterar de på långivningen?

Vi startar med de två bilarna i Stock-

Över Lassbyforsen i Norrbotten med Renault Megane e-tech, efter körning från Stockholm. 



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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Med Yadea G5 får du en bekväm och smart moped som 
dessutom belönats med bäst i test 4 gånger om, så att  
du kan känna dig ännu tryggare med ditt val av elmoped.

Läs mer på hoj.se

Yadea G5
En vinnare på vägen



Ingen frunk 
i vare sig 

Renault eller 
Volkswagens 
mindre elbilar. 

Fin förarmiljö 
–bra skärm. Förarmiljö i 

Volkswagen 
ID 3.

Fällning i 
ID 3, med 
lastlucka. 

Det beror på några saker. Det är en 
annan känsla bara att närma sig Megane 
e-tech. Den är mycket snygg formmässigt 
och det känns premium när den tänds 
upp och dörrhandtagen välkomnande 
fälls ut. När man sen kliver in i bilen så 
blir skillnaden ännu större. Till viss del 
tack vare inredningens design som inte 
känns alls så plastig som ID 3:ans. Men 
framför allt är det den fina Googlebase-
rade infotainmentsystemet så otroligt 
mycket bättre. 

Det finns en solkar fransk elegans över 
hela anrättningen som är begärlig. Det är 
genomtänkt, snyggt designat och välfung-
erande. 

Att para Googles operativsystem till 
denna härliga bil är briljant. Allting bara 
fungerar, till skillnad från Volkswagens 
infotainmentsystem som lämnar mycket 
att önska. En ickeresponsiv skärm med en 
röstigenkänning som inte ens är i närhe-
ten av Googles fenomenala dito. 

Körmässigt blir man glad av Renault, 
den ger mersmak, medan Volkswagen 
mer är en folklig praktisk bil för den lilla 
familjen. Sedan är baksätet i minsta laget 
i Meganen. 

Megane är bilen för paret som har små 
barn, medan ID 3 tillåter dem att vara 
äldre. Till och med vuxna får bra plats i 
baksätet. Men det är Megane som väcker 
våra känslor. Fransk elegans vann över 
tysk folklighet den här gången. 

Laddlucka höger bak på Renaulten.

Liknande 
i Megane, 
men utan 
lastlucka. 

43



44   

Batteri % (SoC)
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LADDKURVA. 37,26 minuter till 80 procent.

Testfakta
RENAULT  
MEGANE E-TECH

Bilen ladder med 120 kW. Men bara upp till 20%. Sedan sjunker has-
tigheten väl snabbt. Det ger en laddtid från 10% till 80% på ca 40min 

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

Officiell räckvidd: 470 km WLTP.  
Räckvidd i testet: Med full laddning kom vi 32 mil med fem kvar att 
köra innan vi stannade för laddning. Snitthastighet 83 km/h.  
Snittförbrukning på långkörningen: 1,62 kWh/mil.

SNABBFAKTA 
RENAULT MEGANE 

E-TECH EV60 220HP

Pris från: 485 900 kr

Batteri: 60 kWh netto

Deklarerad räckvidd: 
450 km (WLTP)

Snabbladdning max: 
135 kW

Laddare: 22 kW enfas

Drivning: Framhjulsdrift

Max motoreffekt,  
vridmoment:  

160 kW, 300 Nm

Acceleration 0–100 
km/h: 10 sek

Topphastighet:  
160 km/h

Antal platser: 5
Yttermått, LxBxH:  

4 200/1 768/1 505 mm

Vikt utan last: 
1636 kg

Bagageutr: 440 l

Max dragvikt: 900 kg

Nybilsgaranti:  
3 år

Batterigaranti:  
8 år eller 16 000 mil

TOTALT: 

40 av 50 

POÄNG

BETYG 
Köregenskaper: Meganen har 
en styvare fjädring än ID 3, utan 
att den blir stötig. Det går att hål-
la en hög fart i kurvorna utan att 
det kränger. Styrningen är direkt 
och kommunikativ. 

Komfort: Testbilen hade de 
största fälgarna, detta i kombi-
nation med den lite hårdare fjäd-
ringen drar ner komfortbetyget 
lite. Väldigt tyst men på grövre 
asfalt kändes den lite bullrig.

Säkerhet: Full pott i Euro NCAP. 
 

Miljö – förbrukning: Liten bil, 
med litet batteri och hyfsat låg 
förbrukning.  

Autonomi: Duglig lane-assist gör 
långresan bekväm.   

Utrustning: I  toppversionen finns 
all utrustning som kan förväntas 
inklusive en väldig välljudande 
stereo. Backspegeln kunde göras 
om till skärm och visa det som 
finns bakom bilen genom en ka-
mera. Praktiskt för storpackaren. 

 

Utrymmen: Hyfsat för sin storlek, 
baksätet väl litet dock. 

Ekonomi: Högt prissatt för sitt 
segment, men premiumupplevel-
se motiverar delvis.  

Räckvidd: Klarar långresan. 
Kantboll på 30 mil.  

Laddning: Okej snabbladdning, 
fantastisk normalladdning på 22 
kW, fullt på 3 h.  

Utseende: Meganens trumfkort. 
Den ser verkligen bra ut både 
utvändigt och invädigt. En aura 
av premium. Det är lätt att trivas.

PROVKÖRNING II RENAULT MEGANE E-TECH VS VOLKSWAGEN ID 3
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Utrymmet 
bak är inte 
det bästa. För 
mindre barn 
fungerar det 
dock. 

Renault Megane har faktiskt lite mer lastutrymme än Volkswagen ID 3.
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LADDKURVA. 40 minuter till 80 procent.

Testfakta
VOLKSWAGEN ID 3

Det tar 40 minuter att ladda till 80 procent. Den startade inte lika starkt 
som Megane, men håller ungefär samma nivå hela vägen. 

Förbrukning och räckvidd: Temp kring 15 grader vid testet. 

Officiell räckvidd: 420 km WLTP.  
Räckvidd i testet: 317 km på motorväg, snitthastighet 83 km/h. Vid 
målet 8 procent kvar av batteriet eller 32 kvar att köra. Sammanlagt: 349 
km.    
Snittförbrukning på långkörningen: 1,58 kWh/mil.

SNABBFAKTA 
ID 3 PRO 

PERFOMANCE

Pris från: 499 900 kr

Batteri: 58 kWh netto

Deklarerad räckvidd: 
420 km (WLTP)

Snabbladdn: 
120 kW

Laddare: 11 kW enfas

Drivning: Bakhjulsdrift

Max motoreffekt,  
vridmoment:  

150 kW, 275 Nm

Acceleration 0–100 
km/h: 9,5 sek

Topphastighet:  
160 km/h

Antal platser: 5
Yttermått, LxBxH:  

4 261/1 809/1 1568 mm

Vikt utan last: 
1812 kg

Bagageutr: 385 l

Dragvikt: Ej drag

Nybilsgaranti:  
2 år

Batterigaranti:  
8 år eller 16 000 mil

TOTALT: 

39 av 50 

POÄNG

Betydligt bättre 
utrymmen i 
Volkswagen ID 
3. Här kommer 
elbilsplattformen 
MEB till sin rätt. 

BETYG 
Köregenskaper: Rappt och 
styrsäkert. Den ligger bra i kurvor 
och beter sig stabilt. 

Komfort: Sköna säten på lång
turen. Bra utrymmen i baksätet 
och fin sikt. Sikten är överlag 
bättre än i Renault Megane. In
fotainmentsystemet lämnar dock 
en del att önska, interiören känns 
också plastig i jämförelse med 
Renault Megane Etech. 

Säkerhet: Fem stjärnor i Euro 
NCAP.  

Miljö – förbrukning: Låg för
brukning och bra klimatprofil på 
hela bilen.  

Autonomi: Komfortabel lane 
assist, men bitvis irriterande 
streck och anvisningar i augmen
tet realityn.  

Utrustning: Välutrustad från 
start. Färg och fälgar är enda 
valen man kan göra.  

Utrymmen: Mycket bra för bilens 
storlek. 

Ekonomi: En halv miljon är 
mycket pengar. I prisparitet med 
de flesta i sitt segment. 

Räckvidd: Det är kantboll på 30 
trygga mil med full laddning efter 
motorväg. Men den klarar fyran 
i betyg. 

 

Laddning: Bra snabbladdning 
som laddar på i högre register. 
Halva effekten på normalladd
ningen jämfört med Renault 
Megane Etech.  

Utseende: Sticker ut, men är inte 
en bil man vänder sig om efter. 

45

Volkswagen ID 3 rymmer 385 liter.
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Text: 

Lotta Hedin

Foto: 

Peter Gunnars

Test
TESLA 
MODEL Y PERFORMANCE
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Berlin-Teslan 
Y Performance 

Den första Europaproducerade Teslan,  
Model Y Performance, kombinerar prestanda 

och sportkänsla med galna packutrymmen.  
Men vad är det för skillnad jämfört med 

kinatillverkade Tesla MY LR? Vi har testat.

SPORTIGT OCH SPATIÖST FÖR FAMILJEN



PROVKÖRNING II TESLA MODEL Y PERFORMANCE

”Det är faktiskt  
första gången som 
min 190 centimeter 
långe sambo inte 
gnäller över att  
sitta i baksätet. 
Packutrymmena är 
också imponerande.”
Den körde ifrån Porsche Taycan Cross 
Turismo vid rödljusen i vårt test, om än 
med liten marginal. Performance är ännu 
kvickare, men jag kan i ärlighetens namn 
inte säga att jag golvas av skillnaden. Men 
det känns ändå annorlunda att köra den, 
jag sitter bättre i Performance och upple-
ver bättre vägkontakt och stabilitet.

Skillnaden skulle kunna förklaras av 
den sänkta fjädringen i my Performance. 
Det är också skillnad på sätena, som har 
mer stadga och är mer arbetade än i den 
my lr vi testade. De större och bredare 
däcken med lägre profil kan också inverka 
på upplevelsen. 

Den tendens till krängighet i kurvorna 
som vi upplevde i lr-modellen i höstas 
känner vi inte här. Bilen ligger stadigt på 
vägen även när vi drar på längs snirkliga 
landsvägar. Men samma strykjärn på 

vägen-känsla som man kan uppleva i det 
betydligt lägre syskonet Model 3 blir det 
av förklarliga skäl aldrig.

Styrningen är dock oerhört precis, på 
samma sätt som i Model 3. Likaså funkar 
infotainmentsystemet, röststyrningen och 
mobilappen klockrent.

Jämfört med vår långtestbil Model 3 
som nu har tre år på nacken är Model Y 
Performance klart tystare. Men i familje-
suvsammanhang briljerar den inte – till 
exempel är både Audi e-tron och Skoda 
Enyaq tystare, här släpps en hel del väg-
ljud in i kupén.

Utrymmena är Tesla Model Y:s trumf-
kort, och här är det ingen skillnad mot 
lr-modellen. Som vi tidigare pekat på 
är sitsen i baksätet lite grund och ger lite 
snålt med stöd under låret. Men det är 
inget mina medpassagerare gnäller på. De 
tänker inte ens på det förrän jag påpekar 
det. Det är faktiskt första gången som min 
190 centimeter långe sambo inte gnäller 
över att sitta i baksätet. 

Packutrymmena är också imponeran-
de, inte minst den 117 liter stora frunken, 
där man med fördel kan förvara allt det 
där som man vill ha lite lättåtkomligt. 

När vi är tillbaka från långturen och 
jag sätter mig i bilen för att åka och detalj-
studera hur bilen presterar vid snabbladd-
ning visar det sig att någon varit snäll och 
kopplat i laddsladden hemma. Batteriet 
som skulle vara nästan tomt är fulladdat. 

Efter spaltmeter med nyheter om 
alla turer runt etableringen av 
Teslas Gigafactory i Berlin, så 

rullar bilarna plötsligt på vägarna. Tesla 
Model Y Performance, made in Europe, 
är här. Det är inte utan att det känns lite 
högtidligt att ta plats i förarsätet. 

För 40 000 kronor mer än Model Y 
Long Range, som elbilen testade i höstas, 
får man med Performance-modellen 
högre topphastighet, snabbare accele-
ration, och högre prestanda. Noll till 
hundra avklaras på 3,7 sekunder istället 
för 5. Topphastigheten ligger på 250 km/h 
istället för 217 km/h. Tesla kommunice-
rar inte själv motoreffekt, men enligt EV 
Database är effekten är höjd från 324 till 
413 kW, eller från 441 till 562 hästkrafter. 
Och vridmomentet från 493 till 660 New-
tonmeter.

Utöver det har Performance-modellen 
fått sänkt fjädring. Den har utrustats med 
21-tumshjul med så kallade überturbine- 
fälgar och prestandabromsar. Och den 
har fått en liten kolfiberspoiler baktill, 
samt aluminiumpedaler. 

Jag packar in familjen och sätter av 
från Stockholm mot Göteborg, för att se 
hur väl Model Y Performance lever upp 
till löftet om att vara en familjevänlig 
sportbil.

Long Range-modellen med sina 0–100 
km/h på 5 sekunder upplevde vi långt 
ifrån som seg när vi testade den i höstas. 

Model Y Performance gör 0–100 1,3 sekunder snabbare än Model Y LR.



”Snabbladdningen visar sig inte vara så  
imponerande som den kan vara hos Tesla. 
När vi kopplat i är vi som mest uppe och 
touchar en effekt på 206 kW.”
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Det får bli en rejäl extrasväng innan det 
är tillräckligt tomt igen för att kunna göra 
en laddkurva. Turen bekräftar den räck-
vidd vi upplevt på långresan. Efter 35 mils 
körning, varav merparten på motorväg i 
hastigheter mellan 90 och 120 km/h, har 
jag tömt det fulla batteriet till 14 procent.

Snabbladdningen visar sig inte vara så 
imponerande som den kan vara hos Tesla. 
När vi kopplat i är vi som mest uppe och 
touchar en effekt på 206 kW, som sedan 
gradvis dalar. Det är inte dåligt – det tar 
31 minuter att fylla från 14 till 80 procent. 
Men det är inte de 250 kW som Model Y 
kan ta emot på pappret.

Laddkurvan ser i det närmaste identisk 
ut med den vi fick vid testet av Model Y 
Long Range. Av allt att döma är det bat-
tericeller från LG Chem i båda, som inte 
tycks komma upp i samma kapacitet som 
de USA-tillverkade Model 3:orna med 
Panasonic-batterier.

De Model Y som tillverkas i Teslas nya 
fabrik i Texas är utrustade med Teslas 
nya 4680-celler. Det är inte de som är 
tillverkade i Berlin – än. Så småningom 
ska tillverkning av 4680-celler ske även i 
anslutning till Berlinfabriken, men där är 
man ännu inte.  

Model Y Performance är rolig 
att köra, ligger bra på vägen 

och har en exakt styrning.

...liksom 21-tumshjul 
och prestandabromsar.

En liten spoiler i kolfiber bak skiljer 
den från LR-versionen ...



Testfakta
TESLA 
MODEL Y
PERFORMANCE

Dragkrok ingår i priset för den som önskar. Bilen får dra 1 600 kg. 

SNABBFAKTA 
TESLA MODEL Y  
PERFORMANCE 

Pris från: 783 990 kr. 
Privatleasing från  

8 387 kr/mån

Batterikapacitet:  
Ca 75 kWh netto*

Deklarerad räckvidd: 
514 km (WLTP)

Snabbladdning,  
max: 250 kW

Ombordladdare:  
Trefas 11 kW

Drivning: Fyrhjulsdrift

Max motoreffekt  
och vridmoment: 
413 kW, 660 Nm*

Acceleration 0–100 
km/h: 3,7 sek

Topphastighet: 250 
km/h

Antal platser: 5

Yttermått LxBxH:  
4 751x2 129x1 624 mm

Bagagevolym: 854 l

Dragvikt: 1 600 kg

Nybilsgaranti:  
4 år/8 000 mil

Batterigaranti:  
8 år/19 200 mil
*Uppskattning, ej  
officiella siffror.

PROVKÖRNING II TESLA MODEL Y PERFORMANCE
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är en head up-display, som skulle 
komplettera mittskärmen fint och 
heller inte störa den invändigt 
avskalade designen.

Utrymmen: 
Rymligt framsäte, extremt rymligt 
baksäte, plus 800 liter pack-
volym varav 117 liter i frunken 
motiverar toppbetyg. Med fällda 
säten får du in två kubikmeter 
packning. Lägg därtill en dragvikt 
på 1 600 kg. Med vanlig B-behö-
righet får du dock bara dra 866 
kg, annars blir ekipaget för tungt. 

Ekonomi: 
Nära 800 000 är mycket pengar. 
Men de 40 000 kronor mer man 
får ge jämfört med vad Model Y 
LR kostar är lite i sammanhanget 
och motiverat för en roligare bil. 

   

Räckvidd: 
Cirka 35 mils motorvägskörning 
vid en temperatur runt 14 grader. 

 

Laddning: 
14 till 80 procent på drygt trettio 
minuter. Laddkurnvan blir nära 
identisk med den vi fick med 
kinaproducerade Model Y LR. 
Vi når strax över 200 kW effekt 
som mest.

 

SUMMA SUMMARUM
Nej, det går inte att säga att 
den Berlinbyggda Model Y 
håller högre kvalitet än den 
Kinabyggda. Men vi tycker 
att det är en roligare bil att 
köra som känns tajtare. Vill 
man ha en komfortkung till 
suv som sväljer alla vägens 
ojämnheter och knappt lämnar 
en krusning på kaffet i take 
away-koppen ska man över 
huvud taget inte välja Tesla 
Model Y, som är stötigare än 
många konkurrenter. Men 
har man fastnat för Model Y 
tycker vi att det är motiverat 
att lägga 40 000 kronor extra 
för att höja sportkänslan en 
gnutta till.

TOTALT: 

44/50 

POÄNG

BETYG 
Köregenskaper: 
Rolig att köra, ligger bra på vä
gen. Extremt responsiv styrning. 
Bra vägkontakt trots att man 
sitter högt.

Komfort: 
Generösa utrymmen och sköna 
säten ger hög komfort. Över 
ojämnheter blir det dock lite 
stötigt. Något grund sits bak som 
ger snålt med lårstöd. En hel del 
vägljud släpps in i kupén. Model 
Y är inte tystast i klassen. 

 
 
Säkerhet: 
Toppbetyg i amerikanska säker
hetstester. Model Y är ännu inte 
testad av Euro NCAP, men med 
all sannolikhet blir det full pott 
även där – ingen tidigare Tesla 
har fått lägre än fem stjärnor.

Miljö – förbrukning: 
Imponerande låg förbrukning 
för att vara suv. Vi snittar på 
cirka 1,8 kWh/mil. Batterierna är 
sannolikt från sydkoreanska LG 
Chem (som Model Y LR). Tesla 
har inte kommunicerat koldioxid
avtrycket.

Autonomi: 
Riktig bra lane assist, adaptiv 
farthållare och andra funktioner 
för förarstöd. Automatisk filbytare 
(tillval) som är lite kinkig och inte 
flyter helt smidigt.

 

Utrustning: 
Mycket välutrustad från start. 
Även dragkrok ingår. Uppgra
derad, alternativt full (framtida) 
självkörningsförmåga kostar dock 
extra. Det vi saknar hos denna 

Utseende: 
Från början tyckte vi att Model Y 
såg ut som en belgian blue- 
variant av Model 3, men nu har 
vi vant oss. Sportigaste suven på 
marknaden hittills.
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INGEN LASTTRÖSKEL. Fäller man sätena sväljer bilen 
över 2 000 liter bagage.

LÖNNFACK. Under lastgolvet finns ett större och ett 
mindre utrymme.

Att ladda från 14 % till 80 % tog 31 minuter vid +11 grader.
Snittförbrukning:
90 km/h: 1,4 kWh/mil
110 km/h: 1,85 kWh/mil
Snittförbrukning under testet: 1,8 kWh/mil, mestadels motorvägskörning, 
vilket ger en räckvidd på 40 mil.  

Mycket generöst benutrymme i baksätet.

Interiören är Tesla-
mässigt avskalad och 
i princip identisk med 

den LR- version av 
Model Y vi testade i 

höstas. Sätena skiljer 
sig dock lite åt.

LADDKURVA TESLA MODEL Y P 14 till 80 procent tog 31 minuter

ALUMINIUMPEDALER. 
Ett fult svetsat stag på 
bromspedalen väckte  
tidigare ont blod hos Tesla
kritiker. I MYP är staget 
utbytt mot ett format rör. 
Pedalerna har också fått  
en aluminiumlegering.
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Bredd: 1 921 mm, med  
backspeglar utfällda: 2 129 mm

Hjulbas: 2 890 mm
Totallängd: 4 751 mm

Höjd:  
1 624 mm



Prov
KIA 
NIRO EV
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Kia Niro 
EV i ny 
skrud

Text: 

Fredrik  

Sandberg

Foto: 

Fredrik Sandberg 

och Kia

Den heter återigen Kia  
Niro EV och kommer nu i  
en uppgraderad version.  
Vi provkörde en förseriebil  
i Norge och imponerades  
av den förbättrade  
körupplevelsen. 

E n av de populäraste elbilarna 
på marknaden är onekligen Kia 
e-Niro. Storleks-, pris, räckvidds- 

och prestandamässigt har det legat rätt för 
många som är ute efter en mindre bil som 
ändå har bra med last- och sittutrymme. 

När den nu kommer i en uppgraderad 
variant är förväntningarna på topp. Vi 
åker till Oslo – det är som bekant Norge 
som får all ny teknik först – och provkör-
de en förserieversion av bilen som först 
hette Niro EV, sedan e-Niro och nu återi-
gan Niro EV.  

På pressmötet före körningen får vi 
veta att produktspecialisten hade en 210 
sidor lång powerpoint med nyheter i den 
uppgraderade e-Niron. 

Han gick inte igenom alla, men här är 
några av nyheterna: 

Niro EV har fått V2L – alltså Vehicle to 
Load. Men det var inte så många som för-
stod vad det betydde, därför har Kia döpt 
om det till V2D – Vehicle to Device, alltså 
Bil till Pryl. 

Man kan ladda exempelvis sin elcykel 
från ett uttag man sätter i ladduttaget. 
Eller driva en 220-voltsspis för en komfor-
tabel campingtur.

Andra nyheter är att bilen har blivit 
större. Den är 25 millimeter bredare, 65 
millimeter längre och 10 millimeter högre 
än gamla e-Niro. 

Interiören är ny, och ser ut som hos  
Kia EV 6, med två 10,25-tumsskärmar, 
Multi-Mode Touch Display och en två-
ekrad ratt. 

Interiört har det blivit mer spatiöst, 61 
mm större benutrymme och 13 mm högre 
huvudutrymme. Smalare stolar fram 
(med hängare för jackor som på EV6) 
och ett 20 mm längre axelavstånd gör det 
möjligt. 

Bakluckan är elmanövrerad och huven 
har fått gasdämpare som gör det lättare att 
komma åt den lilla frunken som rymmer 
20 liter. Lastutrymmet har också blivit 
bättre. Den nya Niro EV rymmer 475 liter, 
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mentet till 255, men de 204 hästkrafterna 
är samma som tidigare. 

Med lägre vrid kommer man bort från 
torquesteering, det vill säga att vridmo-
mentet är så starkt att det rycker och sliter 
i ratten vid fullt gaspådrag. Nu ger det en 
mer balanserad och kontrollerad körning. 

Och det märks när vi tar ut bilen på de 
norska vägarna. 

Mycket känns igen från gamla e-Niro 
rent körmässigt. Men Niro EV har ett 
stabilare intryck. Den tar kurvorna riktigt 
bra, chassit är följsamt och imponerande 
bra i tajta kurvor. 

Med en bättre körupplevelse som kan-
ske inte kan beskrivas som sportig, men 
inte heller som i en slapp dussinbil. Helt 
klart har Niro EV klivit upp en bit upp på 
premiumstegen. Accelerationen 0–100 på 
dryga sju sekunder är ingen svindlande 
upplevelse men bilen känns pigg, trots det 
avskalade vridmomentet. 

Bilen står helt enkelt stadigare än tidi-
gare och den nya uppfräschade interiören 
ger den ett lyft. Stolar är komfortabla och 
man sitter bra både i baksätet – som upp-
levs som rymligare – och i framsätet. 

Det är svårt att säga någonting om 

Växelväljare som känns igen från EV 6.

25 liter mer  
bagage i Niro 

EV.

Bra med 
plats i  

baksätet. 

Uppdaterad interiör 
som ger ett modernt 

intryck. 

”Mycket känns igen från gamla 
e-Niro rent körmässigt. Men Niro 
EV har ett stabilare intryck.”

vilket är 24 liter mer än i förra versionen. 
Maskinmässigt är det inte mycket nytt, 

det är samma batteristorlek på 400 volts 
spänning – och alltså inte den snabblad-
dande spänningen 800 volt som Kia EV 
6 har – som innehåller 64,8 kWh energi. 
Vilket ska ge en räckvidd på 460 km enligt 
WLTP-körcykeln, vilket får sägas vara 
imponerande för en bil med ett cW-värde 
på 0,29. 

Laddkapaciteten är därmed densamma 
som tidigare, max 72 kW. Det innebär att 
laddning från 10–80 procent av batteriet 
tar 45 minuter. 

Bra är att Niro EV även får en funk-
tion som gör att batteriet förvärms innan 
snabbladdningen. Det ska ge snabbare 
laddtider på vintern, då optimal tempe-
ratur på batteriet är 21 grader. Förvärm-
ningen pågår dessutom under tiden man 
laddar om man skulle kommit på sent att 
man behövde ladda. Däremot får bilen 
ingen knapp för detta, utan förvärmning-
en styrs av att man slår in laddstationen 
på gps:en. 

Den framhjulsdrivna bilen har samma 
motor som tidigare, men nu har man jus-
terat effekten. Man har dragit ner vridmo-



förbrukningen, turen vi tar är tämligen 
kort, men den låga förbrukningen som 
Kia är känd för lär även vara på plats här. 
Åtminstone ser det ut så på papperet där 
Niro EV har fem kilometer längre räck-
vidd än den tidigare modellen. 

Utseendemässigt sticker den ut mer än 
tidigare. Den maffiga C-stolpen bak ger ett 
karakteristiskt utseende. Den ska också 
var en del i ett förbättrat luftmotstånd. 

Materialvalen i bilen har också fått 
ökad mängd återvunna material, som 
papper och fibrer, upp till 75 procent i 
vissa material. Det så kallade veganlädret 
är också på plats. 

Vi hittar också USB-C-kontakter på 
framstolarna och glädjande nog bättre 
ljudanläggning. Gamla e-Niron var inte 
direkt någontig för musikälskaren. Åtta 
högtalare plus bas från Harman/Karedon 
ska ge en bättre ljudbild. Detta kommer 
dock i den andra utrustningsnivån – 
något att kika efter för den som är ute efter 
bättre ljud i den tysta bilen. 

Summa summarum lär Niro EV 
fortsatt vara en av de mest populära 
elbilarna på marknaden. Med ett pris på 
strax under 500 000 kronor duger den för 
många som enda bil.

Som så många andra bilar är det i dag 
svårt att sia om när man får sin bil om 
man beställer den i dag. Kia har redan 
drygt 2 000 förbeställningar och mest 
troligt är att man får leverans någon gång 
i början av nästa år. 

Provkörning utanför Oslo. Markant C-stolpe. 

Laddluckan sitter i fronten. Kommer den 
klara svensk vinter?

Rundare 
bakparti. 

Liten frunk 
på 20 liter.

”Summa summarum lär Niro EV 
fortsatt vara en av de mest populära 
elbilarna på marknaden.”

KIA E-NIRO 
 

Pris:  
Från 495 000 kronor

Batterikapacitet:  
64,8 kWh

Deklarerad räckvidd: 
460 km (WLTP)

Snabbladdning,  
max: 72 kW

Ombordladdare:  
Trefas 11 kW

Drivning:  
Framhjulsdrift

Max motoreffekt  
och vridmoment: 
150 kW/204 hk,  

255 Nm

Acceleration 0–100 
km/h: 7,8 sek

Topphastighet:  
167 km/h

Antal platser: 5

Yttermått LxBxH: 
4420/1825/1570 mm

Bagagevolym: 495 l

Dragvikt: 750 kg

Nybilsgaranti:  
7 år

Batterigaranti:  
7 år

 
Bra körupplevelse. 

Fin interiör. 
Förvärmning av batteriet.

–

+

Laddluckan i fronten känns 
plastig och kan orsaka 

problem på vintern – tror 
vi. Återstår att se.
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Genomarbetad 
bil med batterier 
som ska hålla 
100 000 mil
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Modellnamnet bZ4X står för 
”Beyond Zero”, 4 för storleken, 
det som brukar benämnas D- 

segment. Där har Toyota i dag storsäljaren 
RAV4. Samt slutligen X för att det är en 
crossover eller suv. Det är den första av 
flera bilar som kommer byggas på denna 
elbilsplattform och få betäckningen bZ. 

Bilen har ett lite spetsigt formspråk 
där det mest originella är lackeringen i två 
färgtoner. Hjulhusen är svarta i kontrast 
till den övriga bilens färg. Det ser riktigt 
snyggt ut och gör att bilen står ut med 
en egenartad profil, även om egenartad 
såklart betyder att en del inte alls kommer 
att gilla utseendet. Men oavsett tycke och 
smak så är det kul att Toyota vågar stå ut 
lite. 

När man öppnat dörren med de tra-
ditionella handtagen möts man av en lite 
särartad förarmiljö. Mätarklustret sitter 
långt ifrån ratten, i nederkant av fönstret, 
bara något lägre än där en ”head up- 
display” skulle kunnat vara. Det ligger i 
synfältet ovanför ratten, en lösning som 
fungerar jättebra. För en förare som gil-
lar att ha ratten nära och lite lågt är det 
lätt att hitta en bra körställning utan att 
ratten skymmer någon del av mätarklus-
tret. Men det är tyvärr en lite plastig och 
framför allt väldigt grå förarmiljö. Lite 
olika material används, men allt går i gråa 
färgtoner och det känns inte premium 
eller ombonat. Framför ratten är det lite 
märkliga gråa vilsna plastdetaljer. Men de 
kanske kommer passa bättre in med den 
”stear by wire”-lösning som bZ4X kom-
mer kunna beställas med. Den kommer 
med en flygplansinspirerad ”yoke”-ratt. 

I mitten av intrumentpanelen finns 
en liggande 12-tumsdisplay. Under finns 
knappar för klimatanläggningen som är 
lätta att använda utan att ta blicken från 
vägen. Infotainmentsystemet känns gan-
ska basalt, det är lätt att navigera i meny-
erna men valen är få och utseendet enkelt. 
Men de flesta kommer nog ändå använda 

Android Auto eller Apple Carplay som 
finns tillgängligt trådlöst. 

Komforten i förarsätet är utmärkt, 
men tyvärr gäller inte detsamma i baksä-
tet. Det är slösande stort med utrymme 
fram till framsätet men dynan är låg och 
benen kommer högt upp utan att få stöd 
av sätet. Vuxna kommer nog tycka att 
det är obekvämt på längre resor. Sett till 
siffrorna som presenteras så är bagaget lite 
väl litet för en bil i denna storlek, 452 liter. 
Men det känns större, lastutrymmet är 
både brett och djupt. Volymen försvinner 
nog på höjden då lastgolvet ligger rätt 
högt upp men det ger en plan lastyta när 
baksätet fälls. 

Väl ute på vägarna så är känslan att 
det är en bil mer riktad mot komfort 
än aktiv bilkörning. Bilen går tyst och 
mjukt. Fjädringen sväljer ojämnheter väl. 
Styrningen är också lätt och i stadstrafik 
är den relativt smidig. Bilen känns lite 
amerikansk och den som uppskattar det 
glidandet kommer trivas bakom ratten i 
bZ4X. Ökar du farten på slingriga vägar 
förmedlar styrningen däremot inte myck-
et till föraren och den komfortinriktade 
fjädringen gör att bilen kränger en hel del. 
I lite högre fart upplevs i bZ4X ett ganska 
högt vindbrus som nog kan störa en del i 
komfortupplevelsen.

Räckvidden enligt WLTP är som längst 
516 km i den framhjulsdrivna versionen 
med 18-tumsdäck. Med fyrhjulsdrift och 
20-tumsdäck 411 km. Den fyrhjulsdrivna 
versionen kommer med olika körprogram 
för dåliga vägförhållanden. Vi fick testa 

Elbilen har varit i Köpenhamn och provkört Toyotas 
första renodlade elbil. Toyota som redan hösten 1997 
lanserade sin hybridbil Prius. En bil som kom att skänka 
ägare världen över en image av miljömedvetenhet. Det 
var då en i stadstrafik snål bil med teknik i framkant.  
När nu Toyota lite senare än många konkurrenter  
kommer med bZ4X så är det inte något i tekniken  
som står ut. Det är ännu en mellanklasselbil i suv-  
format – kan det verkligen vara något? 

”Komforten i förar-
sätet är utmärkt, 
men tyvärr gäller 
inte detsamma i  
baksätet”

Enkelt och grått plastigt. 

Bra med utrymmen, men små säten bak. 

Takhöjden försämrar lastkapaciteten. 

En japan som känns ... amerikansk. 
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TOYOTA 
BZ4X 

 
Pris från: 

557 900 kronor  
(Active 2WD) till 659 900  
kronor (Executive 4WD)

Batterikapacitet: 71,4 kWh

Deklarerad  
räckvidd (WLTP):  

516 km 2WD, 470 km 4WD

Snabbladdning, max:  
150 kW

Ombordladdare:  
Trefas 11 kW

Drivning: Framhjulsdrift  
alt fyrhjulsdrift

Max motoreffekt  
och vridmoment: 

150 kW/204 hk, 266Nm 2WD 
160 kW/218 hk, 337Nm 4WD

Acceleration 0–100 km/h:  
7,5 sek 2WD, 6,9 sek 4WD

Topphastighet: 160 km/h

Antal platser: 5

Yttermått LxBxH: 
4690/1860/1650 mm

Bagagevolym: 452 l

Dragvikt: 750 kg

Nybilsgaranti:  
5 år eller 10 000 mil (gäller 

EVbatteri, EVmotor,  
EVsystemets växelriktare  

och omvandlare)

Batterigaranti:  
8 år eller 16000 mil

10 år eller 100000 mil om 
serviceprogrammet hos en 

Toyotaauktoriserad  
serviceverkstad följts

–

+
Rymlig. 

Fina material. 
Tyst.

 Märkligt ställt chassi. 
Svag prestanda för att vara 

en RSmodell. 

”Utseendet är lite 
spännande men i 
övrigt är det inte en 
spännande bil”
bilen på en mindre hinderbana och den 
fyrhjulsdrivna versionen fungerade fint. 
Finns behov av att ta sig de sista kilo-
meterna på en lerig väg upp till en fjäll-
stuga, välj AWD-versionen. Men låt inte 
fåfängan styra utan ta 18-tumshjulen som 
ger 470 km i maxräckvidd, 59 km mer i 
räckvidd än med 20-tumshjul! Batteriet 
är på 71,4kWh och bilen verkar vara rätt 
snål. Under provkörningen 1,8 Wh/100 
km men det var AWD-versionen med 
20-tumshjul. Det krävs dock en längre 
provkörning för att mäta förbrukning 
ordentligt. 

För den som söker på nätet efter siffror 
på snabbladdning av bZ4X kommer det 
upp en hel del kritik mot extremt långsam 
laddning. Det gäller dock bilar med batte-
rier från CATL-producerade i Kina. Dessa 
kommer inte komma till Europa utan 

här är det endast Panasonics batterier 
som gäller och de har en max laddeffekt 
på 150 kW, 0–80 procent laddning ska ta 
30 minuter under bra förhållanden. Alla 
bilar som säljs i Sverige har också 11 kW 
ombordladdare. Imponerande är också 
den utlovade livslängden på batterierna. 
Laddar du batterierna från noll till fullt 
varannan dag under tio års tid (motsva-
rande 100 000 mils körning) så ska ändå 
batteriets laddkapacitet vara minst 70 
procent av vad den var när bilen var ny 
efter tio år. 

Det har kommit en mängd nya el-suvar 
från kinesiska märken, de är ofta bra med 
avseende på vissa egenskaper men kan 
falla igenom helt på andra. Och lite där 
i den omtanken om batteriets livslängd 
ligger den svårdefinierade känslan i att 
bz4X är en genomarbetat produkt där alla 
aspekter tagits i beaktande. Utseendet är 
lite spännande men i övrigt är det inte 
en spännande bil, men det är en bil som 
säkert kommer fungera felfritt i en vardag 
med fotbollsträning, storhandling, dagis-
hämtning och skidresa. Oavsett väder och 
väglag. 

PROVKÖRNING II TOYOTA BZ4X

Nya generationen av
Zipforce är här!
Nu ännu tystare och lättare
samt att installationen 
går betydligt snabbare

Förvandla din vanliga cykel 
till en elcykel med 
Zipforce

Lätt att montera

Upp till 25 km/h

Använd på flera cyklar

Upp till 60 km räckvidd

En spännande exteriör. 

Toyota garanterar att 
batterierna ska hålla 
för 100 000 mil.  



Nya generationen av
Zipforce är här!
Nu ännu tystare och lättare
samt att installationen 
går betydligt snabbare

Förvandla din vanliga cykel 
till en elcykel med 
Zipforce

Lätt att montera

Upp till 25 km/h

Använd på flera cyklar

Upp till 60 km räckvidd
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Text: 

Björn Åslund

Foto: 

Unsplash

Redan tidigare var skattereglerna 
för en cykelförmån lockande. 
Då kunde en anställd erbjudas 

en cykel, och den finansierade med lönen 
innan beskattning, men förmånen skulle 
beskattas och arbetsgivaren fick betala 
arbetsgivaravgifter på förmånen.

De nya reglerna för förmånscyklar har 
gjort det ännu mer lockande att erbjuda 
cyklar till anställda. Reglerna, som gäller 
sedan 1 januari, innebär att förmånen 
först över 3 000 kr måste tas upp till 
beskattning.

– Det är en stimulerande åtgärd som 
varit jättebra, säger Björn Ekholm, som är 
delägare i bolaget Personalcyklar.

Om en anställd exempelvis väljer ha en 
cykel för 30 000 kr ger de nya reglerna föl-
jande utfall på tre år som är den normala 
tiden för förmånen, enligt Björn Ekholm. 
Vid 50 procents marginalskatt innebär 
det minskad förmånsbeskattning med 
4 500 kr för den anställde.

– Detta har inneburit att allt fler fått 
upp ögonen för cykelförmån, både bland 
arbetsgivare och anställda. Vi får ofta tyd-
liga signaler om att personal kommit på 
idén och begär förmånscyklar, säger han.

Björn Ekholm framhåller att tjäns-
ten inte kostar något för en arbetsgivare 

Nya regler ökar 
intresset för 
förmånscyklar

som upphandlat tjänsten. Han menar att 
förmånen bara tar några minuter i admi-
nistration när den initialt ska in i lönesys-
temet. 

De nya skattereglerna har verkligen 
boostat företaget Personalcyklar:

– Just nu ökar omsättningen i en takt 
som gör att vi räknar mer än dubbla  
jämfört med förra året.

Och elcyklarna kommer starkt ute 
bland de anställda. Ungefär hälften av cyk-
larna som förmedlas är elcyklar.  

Nya regler för förmånscyklar har ökat intresset 
rejält. Företaget Personalcyklar räknar med 
minst fördubblad omsättning under 2022.  
Och hälften av cyklarna är elcyklar.



GPS-spårsändare kan vara ett effektivt 
hjälpmedel om cykeln stjäls. Spårsända-
ren gör att den stulna cykeln kan följas 
och i bästa fall kan tjuven gripas. Ännu 
viktigare är att förebygga stöld. Då tycks 
stöldskyddsmärkning av typen ISR vara 
ett effektivt verktyg.

Hos företaget Personalcyklar har man 
länge stöldskyddsmärkt de förmånscyklar 
som lämnas ut. Det rör sig alltså om nya 
cyklar, många gånger elcyklar, som borde 
vara lockande för tjuvar.

– Vi kan se att stöldfrekvensen är 
knappt en procent, vilket vi tycker är ett 
bra resultat när så få cyklar stjäls, säger 
Björn Ekholm på Personalcyklar.

– Vi vet också att många av de cyklar 
som verkligen stjäls kommer tillbaka tack 
vare ISR. Märkningen gör att polisen kan 
hitta ägaren, uppger Björn Ekholm.

En stöldfrekvens på cirka en procent 
är sannolikt ett mycket bra utfall, om det 
beror på märkningen. Nationella trygg-
hetsundersökningen 2020 visar att 10,5 
procent av de hushåll som ägde någon 
cykel förra året rapporterar att de utsattes 
för cykelstöld. Denna undersökning är 
gjord av Brottsförebyggande rådet (Brå).

ISR-märkningen består av en lösning 
med en unik kod, som osynligt penslas 
på cykeln. Koden är spårbar för polisen 
genom att cykeln har registrerats i en 
databas. Dessutom appliceras en synlig 
etikett, som visar att cykeln är märkt.   

Stöldskyddsmärkning verkar  
skydda mot cykelstölder. 
Företaget Personalcyklar 
stöldskyddmärker alla cyklar, 
och stöldfrekvensen är blott 
cirka en procent.

GPS-märkning
skyddar mot 
stöld

Märkningen syns i UV-ljus.
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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



Gazelle Chamonix C7 är en rejält 
byggd elcykel som passar för 
vintercykling. Lågt insteg, stark 
mittmotor och fjäderdämpad sadel 
är plusfaktorer. Men varför är det 
så svårt att lossa batteriet?

Nederländska Gazelle är relativt 
nya i Sverige. Gazelle siktar mot 
kunder som är villiga att lägga en 
ordentlig summa på en elcykel och 
i gengäld få en genomtänkt kon-
struktion. 

I grunden är det en välbyggd 
elcykel med öppen ram och lågt 
insteg, främst tänkt för cykling i stan 
och på vägar av hygglig standard. 
Med tanke på prislappens storlek 
tror vi att den blivande ägaren är en 
flitig cyklist.

Testcykeln har inkapslat ked-
jeskydd vilket skyddar drivlinan 
vid smutsigt väglag. Chamonix C7 
finns också med remdrift, som ju tål 
lort bra. Även inkapslad navväxel 
skyddar mot väta och smuts.

MOTOR 
 

Mittmotorn Shimano Steps E6100 
är svårt att hitta svagheter hos. På 
högsta High drar den dig raskt upp 

för riktiga backar. På lägsta Eco är 
den följsamt mjuk och du får pressa 
pedalerna lite för att nå 25 km/tim. 

Chamonix C7 har navväxel, 
vilket kan göra att körsträckorna 
kapas lite. Våra erfarenheter av 
Steps 6100 med 500 Wh batteri 
pekar ändå på bortåt 15 mil på läge 
Eco.

Displayen mitt på styret visar 
en mängd värden om färden och 
motorn. 

Batteriet i nedre ramröret är inte 
helt enkelt att ta ut. Det är väldigt 
tajt mellan ramröret och framhjulets 
stänkskärm, så det krävs lite lirkan-
de för att få ut det.  

BYGGKVALITET 
 

Gazelle siktar helt klart på att leve-
rera kvalitet, och det verkar rakt 
igenom vara en välbyggd cykel som 
tål en hel del strapatser.

UTRUSTNING
 

7 interna växlar. Pakethållare med 
remmar. Hydrauliska skivbromsar.
Ramlås. Centralt tänt front- och 
bakljus.

CYKELKÄNSLA 
 

Det här känns ju riktigt trevligt, tän-
ker undertecknad efter en stunds 
tramp i stan med motorn i huvud-
sak på lägsta Eco. Det kan dock 
vara svårt att knuffa cykeln över 25 
km/tim. Den blir påtagligt mer tung-
trampad när motorn lägger av.

Växeln i baknavet fungerar mjukt 
om man lättar lite på tramptrycket i 
växlingsögonblicket. Utväxlingen är 
så pass vettig att man har använd-
ning för alla sju växlarna. 

Sittställningen är tydligt upprätt. 
Styrstammen kan inte höjas, men 
en snabbkoppling gör att styret kan 
vinklas om lite på höjden. 

PRISVÄRDE

En prislapp över genomsnittet, men 
det är också komponenter över det 
genomsnittliga. 

UTSEENDE/DESIGN
Jag cyklar om ett gäng tonåringar. 
Jag hör: ”Vilken snygg elcykel.” 
Visst är det så. I synnerhet den 
glänsande blå färgen drar ögonen 
till sig.

En Gazelle för vintercyklisten

FAKTA
GAZELLE CHAMONIX 

C7 HMS
Pris: Cirka 34 000 kr

Vikt: 25,2 kilo
Motor: Mittmotor  

Shimano Steps 6100 
Batterikapacitet:  

504 Wh
Testcykeln från:  

Bjöörns Cykel, Nyköping

Stark mittmotor.
Dämpad sadel.

Bra växel.
Hydrauliska skivbromsar.

Batteriet är meckigt  
att lossa.

Tungdriven över  
25 km/tim.

+

–

TOTALT

19/25

CYKELTEST II GAZELLE CHAMONIX C7 HMS

Ecoride Tripper 
med bakhjulsmotor 
passar bra för den 
dagliga pendlingen. TEXT OCH  

 FOTO: BJÖRN  
 ÅSLUND

Gazelle siktar mot kunder som 
är villiga att lägga en ordentlig 

summa på en elcykel.
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Rejält feta däck, stark motor och 
välbalanserad ram. Haibike Sduro 
Trekking är en välbyggd elcykel, 
kanske inte i första hand för kor-
tare turer på stan. Den passar mer 
för längre turer på sämre underlag.

Gillar du att svischa ner på stan 
och kvickt ställa ifrån dig elcykeln 
kan du sluta läsa här. Haibike Sduro 
Trekking 5 är inte helt enkel att göra 
ointressant för tjuvar. Displayen är 
fast och batteriet lite meckigt att ta 
med. Vi tror att denna Haibike gör 
sig bäst på ute på landsbygden. 
Den rejäla konstruktionen med  
kraftiga däck gör att den trivs bra 
på grusvägar.

Vårt test ger vid handen att det 
är en välbyggd hybridcykel från 
tyska Haibike. Sduro Trekking 5 är 
en mellanmodell i Haibikes utbud 
av trekkingelcyklar. Det går alltså 
att hitta enklare och mer påkostade 
modeller av liknande snitt.

MOTOR 
 

Mittmotorn Bosch Performance 
erbjuder upp till 65 Nm i vridmo-
ment, vilket betyder kraft för elcy-
kelfart i 25 km/tim i de allra flesta 

situationer. Den är lite slö på Eco, 
men piggar på ordentligt på Tour. 
Sport och Turbo sparar man till tuffa 
backar.

Bosch anger räckvidd med 500 
Wh batteri till 75 km. Men vi tror 
faktiskt på längre sträckor, om man 
snålkör på Eco. 

Batteriet sitter väl skyddat i det 
nedre ramröret. Men det krävs flera 
moment för att lossa batteriet, vil-
ket tar en liten stund. Batteriet kan 
laddas på plats, vilket underlättar 
en del.

Displayen är Boschs enklaste 
Purion med basala funktioner, som 
räcker för de flesta elcyklister.

BYGGKVALITET 

Tyskar har rykte om sig att bygga 
fordon av kvalitet. Och denna rejält 
dimensionerade Haibike lever allde-
les säkert upp till höga kvalitetskrav.

UTRUSTNING
 

Hydrauliska skivbromsar. Fjädrad 
framgaffel, stålfjäder. Nio utanpå-
liggande växlar. Fram- och baklyse 
tänds centralt. Inget ramlås.

CYKELKÄNSLA 

Med motorn aktiverad är detta en 
trygg cykel. Den starka Boschmo-
torn tar dig ur de flesta knepiga 
situationer. Eftersom den är rejält 
tung är det lite pansarvagnskänsla 
när cykeln ska hanteras och lyftas. 
Men med motorn aktiverad är 
denna känsla som bortblåst.

Under färd känns den säker. 
Släpper man styret tuffar den sta-
digt vidare.

Den hydrauliska skivbromsen 
på framhjulet krävde mycket hand-
kraft. Men breda däck bidrar till 
korta stoppsträckor. Framgaffelns 
dämpare är av enklare slag med 
stålfjädrar, vilket inte ger så mycket 
möjligheter att justera.

PRISVÄRDE

Priset ligger en bit över det genom-
snittliga för en elcykel, men den är 
riktigt välbyggd och bör hålla länge. 
Så vi tycker priset är rimligt.

UTSEENDE/DESIGN
Den ser rätt tuff ut, med kraftig ram 
och grova däck.

En Haibike som trivs bäst utanför stan

FAKTA
HAIBIKE SDURO  

TREKKING 5
Pris: Cirka 31 000 kr 

Vikt: 26,4 kilo
Motor: Bosch  
Performance 

Batterikapacitet:  
500 Wh

Testcykeln från:  
Bjöörns cykel, Nyköping

Riktig skön att cykla på.
Stark motor.

Kraftig konstruktion.

 
Batteriet är bökigt  

att lossa.
Tungtrampad utan el.

+

–

TOTALT

19/25

CYKELTEST II HAIBIKE SDURO TREKKING 5

Ecoride Tripper 
med bakhjulsmotor 
passar bra för den 
dagliga pendlingen. TEXT OCH  

 FOTO: BJÖRN  
 ÅSLUND

Sduro Trekking 5 har  
en välbalanserad och  

kraftig konstruktion. 
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I Am Ultra bjuder på bekväm 
cykling i upprätt position, med 
assistans av en kraftfull motor. 
Det är en välbyggd elcykel med 
tuff design som ger bra värde för 
pengarna.

Svenska Wafabike är mer kända 
för fatbikes – cyklar med extremt 
breda däck. Nya I Am Ultra är mer 
av klassisk elcykelmodell, även om 
designen går i märkets robusta stil. 

Breda däck i kombination 
med en rejäl och bred sadel med 
dämpad sadelstolpe ger en riktigt 
bekväm cykelupplevelse. Inste-
get är mycket lågt vilket förenklar 
användningen. En upprätt sittpo-
sition och ett bekvämt styre gör 
också att cykeln passar alla som 
värdesätter komfort, både unga 
och äldre. 

MOTOR 
 

Mittmotorn från Bafang kan ge ett 
vridmoment på hela 95 Nm, vilket 
slår många konkurrenter. Det gör 
att man kan trampa på med bibe-
hållen hastighet i kraftigt motlut, 
utan att lägga överdrivet med kraft 
på tramporna. Elassisten har fem 

olika effektlägen. På plant underlag 
och i snällare backar når man lätt 
upp i 25 km/ h med assistläge 1 
eller 2. Lite anmärkningsvärt är att 
den fortsätter ge kraft upp till cirka 
30 km/tim. Displayen är placerad 
mitt på styret och går inte att plocka 
med sig. Tyvärr hör displayen till 
cykelns svagheter, eftersom myck-
et info anges så finstilt att den är 
omöjlig att läsa när man trampar.

Batteriet på 540 Wh har poten-
tial att räcka uppåt tio mil. Sadeln 
måste lyftas bort för att batteriet 
ska kunna lossas. 

BYGGKVALITET 

I Am Ultra känns välbyggd, och har 
av allt att döma hög kvalitet på ram, 
hjul och andra komponenter.

UTRUSTNING
 

Hydrauliska skivbromsar, 26 x 2, 
125-tumsdäck. Sadel dämpad 
både under sitsen och i sadelstång-
en. Lyse fram och bak som får 
ström av huvudbatteriet. Utanpå-
liggande 8 växlar. Pakethållare bak. 
Inget lås. 

CYKELKÄNSLA 
 

Wafabike I Am Ultra är lättrampad 
även utan elassistans, så länge det 
inte lutar för mycket uppför. Med 
elassistans går cyklandet som en 
dans. Den lyhörda motorresponsen 
från pedalkraften ger en fin cykel-
känsla. 

Växlarna hade kunnat flyta in 
lite finare, ibland hamnar de mellan 
lägen. Men det är möjligt att det 
bara var en fråga om inställningen 
på testcykeln.

Annars är det inget som stör, 
konstruktionen känns gedigen. Att 
cykeln är så bekväm att köra bidrar 
till cykelglädjen. Styret är riktigt 
skönt med bra stöd för handlo-
varna.

PRISVÄRDE
 

Priset på 27 900 kr känns rimligt 
med tanke på kvaliteten. 

UTSEENDE/DESIGN
En cykel med attityd. En lite  
robustare känsla, samtidigt som 
designen är ren och enhetlig. För 
coola katter i alla åldrar.

I Am Ultra – ultrabekväm för alla åldrar

FAKTA
WAFABIKE  
I AM ULTRA

Pris: Cirka 27 900 kr
Vikt: Cirka 25 kilo

Motor: Bafang  
mittmotor 

Batterikapacitet:  
540 Wh

Testcykeln från:  
Wafabike

Hög komfort.
Stort batteri.

Motor med högt vridmo-
ment som ger bra drag.

Låg vikt.

Liten och svårläst display.
Sadeln måste tas bort  
för att ta ur batteriet.

+

–

TOTALT

21/25

CYKELTEST II WAFABIKE I.AM.ULTRA

Ecoride Tripper 
med bakhjulsmotor 
passar bra för den 
dagliga pendlingen.

 TEXT OCH FOTO:  
 LOTTA HEDIN

Med elassistans 
går I.Am.Ultra 
som en dans. 

Den lyhörda  
motorresponsen 
från pedalkraften 

ger en fin  
cykelkänsla. 
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Stålhästens E-Hybrid Steps är en 
rapp och stabil elcykel, med en 
mittmotor som räcker för de flesta. 
Cykeln är lättdriven och passar 
elcyklister som gärna vill ha 
motion med motorn avstängd.
Stålhästen E-Hybrid Steps är en lite 
sportig elcykel av hybridtyp med lätt 
framåtlutad sittställning. Vi tycker 
att den främst passar för pendlare 
över längre sträckor över väl asfal-
terade cykelbanor. 

Visserligen har den korg i fron-
ten, men räkna inte med tunga las-
ter, för den är kopplad med framhjul 
och styre.

Den väger måttliga 21 kilo. 
Dessutom har drivlinan litet rull- 
och trampmotstånd. Så även med 
motorn i vila är den riktigt trevlig att 
trampa. 

Testmodellen har ram med lågt 
insteg. Den finns även med klassisk 
herram. 

MOTOR 

Shimano Steps 5000 mittmotor 
är ett bra val. Krafttillskottet på Eco 
är ganska måttligt, men underlättar 
ändå tydligt. Cykeln är lättdriven så 

vid några tillfällen har motorn stan-
nat (över 25 km/tim), utan att jag 
noterat detta.

Vid starten lovar displayen 150 
km körsträcka på körläge Eco. 
25 km senare med många start 
och stopp och hård vind, så visar 
displayen 148 km förväntad kör-
sträcka. 15 mil tycks alltså möjligt.

Vill man ha mer kraft än Eco, så 
finns ju Normal och High att ta till 
som gör den betydligt rivigare och 
mer sugen på att ta backar.

Både display och batteri är lätta 
att lossa och sätta tillbaka.

BYGGKVALITET 

Svårt att bedöma hur långsiktigt 
hållbar en cykel i denna prisklass är, 
men vi märkte inget oroväckande. 
Vi noterade dock en elkabel som 
såg lite utsatt ut.

UTRUSTNING

Åtta utanpåliggande växlar. Hydrau-
liska skivbromsar. Belysning fram 
och bak. Godkänt ramlås. Korg 
fram. Ingen dämpning. Enkelt  
kedjeskydd.

CYKELKÄNSLA 
 

Denna Stålhästen är en väldigt 
tajt och lätt konstruktion. Även på 
lägsta Eco så är motståndet litet, 
och man når 25 km/tim utan större 
ansträngning. Blir det motigt i en 
backe behöver man inte öka effek-
ten, utan kan lika bra ståtrampa. 

Däcken är hårt pumpade på 
testcykeln, så frånvaron av dämp-
ning är tydlig. Vi tycker att den pas-
sar bäst på fin asfalt. Bromsarna 
nyper gott när vi vill stanna kvickt.

Slutsaten blir att Stålhästen 
E-Hybrid Steps främst passar 
cyklister som vill trampa längre 
sträckor, på väl skötta cykelbanor.  

PRISVÄRDE

Prislappen är aningen hög – det går 
att få elcyklar till samma pris, med 
samma motorsystem, men med 
större batteri och pakethållare.

UTSEENDE/DESIGN
Stålhästen E-Hybrid utstrålar lätt-
het, vilket stämmer med verklighe-
ten. Men batteriets klumpiga profil 
bryter de fina linjerna. 

En snabb och lätt pendlarhoj

FAKTA
STÅLHÄSTEN  

E-HYBRID STEPS 
Pris: Cirka 26 000 kr

Vikt: 21 kilo
Motor: Shimano Steps 

5000 mittmotor 
Batterikapacitet:  

418 Wh
Testcykeln från:  

Stålhästen, Stockholm

Pigg mittmotor.
Långa körsträckor.

Lätt och tajt konstruktion.
Bra bromsar.

Tar inte så mycket last 
(men pakethållare kan 

monteras).

+

–

TOTALT

17/25

CYKELTEST II STÅLHÄSTEN E-HYBRID STEPS 

Ecoride Tripper 
med bakhjulsmotor 
passar bra för den 
dagliga pendlingen.

 TEXT OCH  FOTO:  
 BJÖRN ÅSLUND

Stålhästen E-Hybrid  
Steps är väldigt lättdriven, så  
man kommer långt med fullt  

batteri – sannolikt kring 15 mil.
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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

Elbilar gör skillnad
i Ukraina

Vid ett möte med Global  
EV Alliance https://www.
globalevalliance.com som 
har 147 318 medlemmar i 54 
organisationer i 31 länder, 
berättade en medlem i 
Ukraina om situationen där. 
Elbilar har varit underskatta-
de, men efter flera månaders 
krig är elbilarna värdefulla. 
Det är akut brist på bensin 
och diesel, men el från sol 
och vind finns ibland och då 
laddar man bilen. Kanske 
något att tänka på för MSB. 
Se även bilderna från 
bombade solparken, där 
produktionen fungerade fast 
med reducerad kapacitet på 
grund av missilen.  

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

Läs mer här:
https://www.pv-magazine.
com/2022/06/02/ukrainian- 
solar-plant-partly- 
resumes-operations- 
after-bombing/ 

https://twitter.com/ 
MakichyanA/status/ 
1531329062408445954?s 
=20&t=uZ0AME2 
GvgJdp7o_sB3heQ

Elbil Sveriges medlemmar bjöds in den 
2 januari att vara med och nominera. 
Många förslag kom in som resulterade i 
följande utmärkelser. 

Årets Elbil, i samarbete med elbilen.se: 
Tesla Model Y är en praktisk bil med 
stora lastutrymmen, dragkrok och vass 
prestanda. Trots sin suv-storlek har 
Model Y dessutom imponerande låg 
energiförbrukning. Detta i kombination 
med ett väl fungerande laddnätverk gör 
bilen till en mångsidig långfärdsbil.

Årets Laddplats, i samarbete med  
uppladdning.nu: gltk – Göteborg Lawn 
Tennis Klubb. Suveränt, en destina-
tionsladdare med bankkortsbetalning. 
Världsklass vad gäller enkelhet och 
snabbhet. Levererad av Pay N Charge.

 
Årets Solelbil, i samarbete med  
Gruppsol.com: Fem solpaneler behövs 
för att köra 1 000 mil per år med Tesla 
Model 3. En solpanel på 455W räcker 
för 309 mils körning enligt den ameri-
kanska epa-standarden som är känd för 
att vara mycket nära verklig körsträcka. 
Den årliga medelkörsträckan för en bil i  
Sverige var under 2017 1 211 mil/år. 
Denna siffra finns också med i solel-
bilskalkylatorn.

Årets Elbilsförare nominerades av Elbil 
Sveriges medlemmar: Markus Mill-
fjord, elbilist från Halmstad, som kör 
Tesla Model X med stor husvagn och 
beskriver sina resor på sociala medier 
i både elbils- och husvagnsgrupper. 
Han besvarar sakligt alla frågor och 
pratar gärna med andra campinggäster. 
Markus Millfjord föreslår för cam-
pingansvariga vilka behov som finns för 
framtiden.

Ingegerd Sikström
Medlemsansvarig, Elbil Sverige

Dubbelt upp för Tesla som får pris både 
för årets elbil (Model Y) och årets solelbil 
(Model 3).

Ulf Börjesson, klubbdirektör på GLTK, tar 
emot priset för årets laddplats.

Markus Millfjord tar emot priset för årets 
elbilsförare.

Årets laddplats Årets elbildförare

Grattis till pristagarna!

Skanna QR-koderna och  
se filmer om vinnarna!



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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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

 

Inte bara 
grön!

Det som kallas ”grön el” handlar 

oftast bara om ursprungsmärkning, 

utan någon miljöhänsyn. Hos oss 

får du el med landets tuffaste 

miljökrav, Bra Miljöval. 

Gör ett smartare val! 

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 at home.

Komplett för ditt hem.
GARO laddbox är inte bara en smart och hållbar investering.  
Den finns tillgänglig i fyra olika färger, är förberedd för last
balansering och går självklart att koppla upp trådlöst mot hemmets 
nätverk. Med sin flexibla montering kan laddboxen dessutom  
placeras såväl utomhus som inomhus, på både vägg och stolpe.  
Helt enkelt en väldesignad lösning perfekt för ditt hem.

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

368 000
kronor, eller upp till 30 000 pund, kan den som 
vill köpa en begagnad elbil i Skottland få låna 
räntefritt. Lånen är en del av landets senaste 
stimulanspaket för ökad elektrifiering.
Källa: Transport Scotland

758  
Teslaförare i USA
har rapporterat in klagomål om automatisk 
ofrivillig inbromsning (phantom breaking) till 
National Highway Traffic Safety Administration, 
NHTSA. Myndigheten har öppnat ett tillsyns-
ärende och kräver att Tesla förklarar.
Källa: The Verge

Så lång beräknas resan från Nordpolen till 
Sydpolen bli som äventyraren Chris Ramsey ska 
köra med Nissan Ariya e-4ORCE. Resan startar 
i mars nästa år och ska gå via de amerikanska 
kontinenterna.

2 700 mil

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

135 692 
har sålts i Europa från att modellen lanserades 
2016 till 2021. Nu tas den ur produktion.  
Ioniqen har tillverkats med flera olika drivlinor 
 – hur många som varit BEV framgår inte.
Källa: Hyundai

Hyundai Ioniq 
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Analys

Gruva här? I trakterna kring Storuman skulle man 
kunna utvinna nickel, enligt gruvbranschen. 

När efterfrågan på elbilar nu tagit fart på all-
var och världens länder börjar gå från ord till 
handling när det gäller elektrifiering vänds 
blickarna mot råvarorna. Finns det tillräck-
ligt för att bygga allt vi vill? Och i så fall var? 
Och till vilket pris? Både av politiska och 
ekonomiska skäl har både Europa och usa 
insett att det inte funkar att vara beroende 
av vare sig batterier eller råvaror från länder 
som Ryssland eller Kina. 

Och om eu ska leva upp till sina miljömål 
på det sätt man tänkt sig behövs det massor 
med nya metaller till bland annat elbilar, 
vindkraftverk, batterilager och annat, i alla 
fall fram till 2030 när det börjar finnas till-
räckliga volymer att återvinna. 

Att den svenska gruvindustrin i detta läge 
satsar på en reklamkampanj och affischer i 
tunnelbanan är förstås inte en slump. ”Boka 
provkörning av konceptbilen Mine – första 
elbilen utvunnen ur svenska gruvor”, står 
det på affischen. Bokar man får man ett mejl 
från den svenska gruvan, som kampanjen 
kallar sig: 

”Vad roligt att du bokat en provkörning 
av Mine! Vi hoppas att den ser dagens ljus 
redan 2035 – men då behöver mer och fler 
metaller och mineral utvinnas ur vår svens-
ka berggrund.”

Gruvbranschen har tagit fram en karta 
som visar att det utöver de metaller som 
redan utvinns i dag även finns tillgångar 
på kobolt, litium, neodym och nickel som 
skulle kunna utvinnas. 

Den starka efterfrågan och det politiska 
trycket på mer europeisk självförsörjning, 
ger gruvbranschen vind i seglen. Frågan 
är nu hur folkopinionen utvecklar sig. När 
produktion av elbilar ställs mot skog, fjäll 
och natur som behöver lämna plats åt gru-
vor, och mot urfolks nyttjanderätt av mar-
ker – då är jag den första att skriva under på 
att det känns svårt.

På andra håll i världen 
har man ett omvänt läge. 
Demokratiska Republiken Kongo, 
som står för över hälften av världens 
koboltutvinning, vill inte längre bara leve-
rera råvara som andra sedan kan förfina 
och tjäna mer pengar på. Enligt en artikel 
i tyska Handelsblatt har landets regering 
beslutat att se till att behålla en större del av 
värdekedjan mot batteritillverkning inom 
landet. En pilotanläggning för att förbereda 
kobolt till katodproduktion ska tas i drift i 
slutet av nästa år. Planer på en egen inhemsk 
batterifabrik före 2030 finns också, enligt 
tidningen.

I Sverige har vi redan batterifabriken på 
plats. Nu ökar trycket på att vi även ska bryta 
batterimetallerna. 

Lotta Hedin 
är redaktör på Elbilen. 

Gruvindustrin vädrar 
morgonluft i Sverige



www.lvscooter.se 

Med lång räckvidd, smarta funktioner och trygga egenskaper åker du dit du vill ljudlöst och miljösmart – 
helt utan kompromisser. Med höga kvalitetskrav bygger LV ett koncept av elmopeder med unik ljusdesign 

och moderna former. Alltid med tre års garanti. Ta dig dit du vill snabbt, effektivt och miljövänligt.
Besök lvscooter.se för mer information och närmaste återförsäljare. 

FRAMTIDEN ÄR ELEKTRISK

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

LX01 32 995krGener 19 995kr LX02 31 995kr LX04 27 995kr LX05 35 995kr
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KRÖNIKA II TIBOR BLOMHÄLL

Planen var enkel: åka från Stockholm där vi 
bor till Östersund över fredag–lördag för att 
vara med på The Great Electric Day, ett lokalt 
event för elbilar. Sedan blev den mer kom-
plicerad: när du ändå är halvvägs kan du väl 
åka 50 mil till, till Skellefteå, och vara med 
på invigningen av batterifabriken Northvolt 
One på söndag?

För så är det när man har elbil med gratis 
snabbladdning: man tar hellre bilen och åker 
180 mil över en helg än att ta flyget. Tack 
vare många personer som har använt min 
referralkod laddar jag fortfarande gratis på 
Teslas Supercharger-snabbladdare. Så förut-
om miljösamvetet spelar även snålheten in 
på valet av transportmedel. Vilken av de två 
som egentligen har störst inverkan på mina 
val ska vi kanske inte avslöja.

Efter laddning i Hudiksvall föreslog 
bilens navigator att jag skulle ta en genväg till 
nästa laddstopp. Istället för att följa E4 och 
behöva ladda i Sundsvall innan jag svänger 
till vänster in på E14 kan jag gena och köra 
direkt till Ånge på en laddning via väg 307 
och 305. Det låter väl trevligt?

Jag har genom åren vant mig vid att inte 
ifrågasätta bilen utan alltid köra dit naviga-
torn pekar. Det har räddat mig från otal köer 
både i Stockholm och på tyska Autobahn. 
Säger bilen att sväng här så vrider Tibor på 
ratten! Så även den här gången.

I början gick det bra. Fin nyasfalterad väg 
med 100-skyltar. Det här går ju bra! Men 
sedan hände det. Vi passerade gränsen till 
Västernorrland. Och asfalten tog slut. Väg 
305 är inte alls en asfalterad fin 70-väg som 
Google tycks tro, utan Grusvägen från Helve-
tet. Med tre centimeter stora stenar till grus.

Istället för 70 kunde man knappt hålla 20 
om man ville ha någon lack kvar på bilens 
underrede. Alla matematiskt begåvade kan 
räkna ut att de två milen grusväg fram till 
E14 tog oss en hel timme. Inte en kvart, som 
Google och bilen verkar ha trott. Det var 
bara att bita ihop och krypköra vidare.

När vi äntligen nått E14 och asfalt vid 
Stöde hade det även börjat ösregna, så mitt 
humör var kört i botten. Jag skulle inte kun-
nat gissa det då, men ja, faktiskt – det kunde 
bli värre. För att så snart vi rullade fram på 
slät asfalt igen hörde vi att alla stenar  
tydligen inte var tre centimeter stora.

En av de miljar-
der stenar vi körde 
på skvätte upp inte 
mot bilens stackars 
bottenplåt utan slung-
ades upp i luften och lan-
dade på millimetern perfekt 
innanför bromsskölden vid höger 
framhjul.

Alla som någonsin hade fått ett sten inn-
anför bromsskölden vet hur eländigt illa det 
låter. Som om hjullagret skulle ha skurit, som 
om de hade monterat metallkvarn istället för 
elmotor fram. Skrap och gnissel, skrap och 
gnissel. Inte om vi åkte rakt fram i hög fart, 
men så snart man minskade farten eller vred 
på ratten.

Det finns ett antal trick att få loss en 
sådan sten. Bromsa kraftigt. Vrid ratten 
fram och tillbaka. Backa. Backa och bromsa. 
Backa runt runt runt i cirkel på en parke-
ringsplats klockan 10 på kvällen med ett vilt 
gnisslande framvagn. Jag provade dem alla. 
Stenen var kvar.

Gnissel och skrap. Även dagen därpå i 50 
mil, från Östersund till Skellefteå. Försökte 
bända på bromsskölden. Försökte spola med 
högtryckstvätt. Blåsa tryckluft. Inget hjälpte. 
Skrap, skrap.

På söndag gav vi upp. Nämen låt bilh-lve-
tet gnissla då!!! Kommer vi bara fram till 
Stockholm så får jag väl lämna in den på 
verkstad så får de hacka loss stenen med 
slagborr! Fast tvivlet började sprida sig: tänk 
om det ändå inte är någon enkel sten i broms-
skölden? Tänk om de där stenarna på allvar 
slog emot och skadade någonting? Hjullagret? 
Främre motorn? Dessutom ökade gnisslet allt 
mer. Kommer bilen ens orka hela vägen till 
Stockholm? 70 mil ... ska jag stanna i Umeå 
och banka på helglåsta dörren till Teslas ser-
vicelokal där? Efter laddstoppet i Umeå var 
jag mentalt helt körd. Pratade med frun så lite 
som möjligt för att inte irritera varandra.

Och sedan… skrap, skrap, SKRAP,  
GNISSEL och GNISSELLL!!! Och sedan 
tystnad. Oändligt skön tystnad som kom 
lika plötsligt som det började. Man vågade 
knappt hoppas: Kan det verkligen vara slut 
på vårt lidande? Ja. Vi fick tillbaka vår tysta 
fina elbil igen. Som aldrig mer kommer åka 
några genvägar i Norrland.  

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.

Gnissel och  
genvägar

Grusvägen från Helvetet. 
FOTO: TIBOR BLOMHÄLL
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Köpenhamn 28–30 oktober
Göteborg 2–4 december
Stockholm 3–5 februari

eCarExpo.se

NORDENS STÖRSTA 
ELBILSMÄSSA!
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NÄSTA NUMMER II ELBILEN 7/2022

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

Ännu större blir rabatten om du väljer  
20 nummer för endast 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

TIDSAM 2505-12

7 388250
508907

12

RETURVECKA 52

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

SNYGG CAMPINGHYBRID • TEST: ELCYKELN SOM LADDAR MED BAKÅTTRAMP

TEST: 

FYRHJULSDRIVNA 

SKODA ENYAQ VS KIA 

EV6 GT LINE

PROV: 

MERCEDES EQB

Stortest
Nybils-

listan
Den kompletta 

guiden över alla 

rena elbilar på 

marknaden

  Vi åker till Köpenhamn med 

Hyundai Ioniq 5, Mercedes EQS,

Porsche Taycan CT och Tesla Model Y 

– så bra är lyxåken …

  Vi åker till Köpenhamn med 

Vi ökar mest! +20%

fl er läsare. Källa Orvesto

Sportkusinen Cupra 

Born provkörd

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

Merced
es 

stal s
howen

!
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HÅRD KAMP MELLAN PREMIUMTYSKARNA: 
Mercedes EQE vs BMW i4 

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

Cykelpendla i höst? 

Provcykla en Ambassador, Flexer eller Tripper 
– närmsta butik hittar du på ecoride.se


