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Elbilen nr2/2013, det andra numret av 
tidningen – det du håller i handen är 
nummer 85. Då var BMW i3 ny – nu 
läggs tillverkningen ner och de sista 
bilarna har tillverkats. 

+

–

Ferrari kommer  
med elbil 2025. Jag  

har börjat spara. 

Tack för allt i3.  
BMW tar avsked av 

i3-modellen. 250 000 
bilar tillverkades och  
såldes. Nu är det slut. 
Det är lite sorgligt, en 
riktigt bra elbil med en 

tidlös design, både  
interiört och exteriört. 

Den kom samtidigt som 
vi startade Elbilen och var 
en av de första bilarna vi 
testade. Stadens konung 
kallade vi den, och det  

är den fortfarande. 

Billig elbil med lång 
räckvidd och supersnabb 
laddning – var god dröj

LEDARE II FREDRIK SANDBERG

Åsikter eller tips? Mejla fredrik@elbilen.org

När Tesla drog igång sin biltillverkning var 
det enligt en plan. Först skulle de bygga dyra 
bilar som skulle finansiera utvecklingen av 
billigare elbilar. Sådana som kunde nå en 
massmarknad. 

Litiumjonbatterier var den nya tekniken 
som gjorde moderna elbilar möjliga, men de 
var dyra och det krävdes massproduktion 
för att få ner priserna, och därför skulle dyra 
bilar först starta processen. 

De stora biltillverkarna valde en annan 
strategi; de startade med mindre modeller 
med kort räckvidd. Som dock initialt var 
dyra. Massmarknaden uteblev. 

Teslamodellen är ingen revolutionerande 
strategi, det brukar fungera så med ny tek
nik, det har det gjort sedan industrialismen 
startade för cirka 200 år sedan. Exempelvis 
kostade de första datorerna en förmögenhet 
och var stora som idrottshallar. 

Nu verkar dock de flesta biltillverkare ha 
startat ungefär där Tesla startade, med dyra 
bilar först som ska finansiera teknikskiftet. 
I det här numret kör vi en Mercedes Eklass 
vars ingångspris ligger på strax under 
800 000 kronor. Märket siktar ännu högre i 
premiumsegmentet och vill nå en ny nivå av 
lyx med sina elbilar, säger de. Jag ser det sna
rare som en strategi för att kunna finansiera 
miljardkostnaderna det innebär att ställa om 
verksamheten mot eldrift. 

Den utlovade folkelbilen id 3 kostar över 
400 000 kronor. De flesta elbilar med en 
räckvidd som gör dem dugliga som famil
jens enda bil är svår att få för under en halv 
miljon. 

De höga priserna gör ju naturligtvis att 
utrullningen av elbilar inte går så snabbt som 
den skulle kunna ha gjort, men jag tror ändå 
att det är rätt tänkt av biltillverkarna. Låt dyr 
teknik sippra ner i lägre segment allteftersom 
produktionen av batterier och annan teknik 
blir billigare och bättre. De biltillverkare 
som inte kan göra detta med ”premiumbilar” 
har det kämpigare. Nyligen klagade Arnaud 
Deboeuf, tillverkingschef på Stellantis, som 
bland annat äger Fiat och Opel, på att kraven 
på biltillverkarna att bygga elbilar riskerar 
att sänka hela industrin om inte priserna 
blir lägre. Marknaden kommer att kollapsa, 

ansåg han i en intervju 
med Bloomberg. Stellan
tis har knorrat förut om 
hur svårt det är med elbilar. 
Kanske är det dags att lägga ner 
sorgesången och se till att man har 
tillgång till billiga batterier. Koncernen har ju 
dissat elbilar i stället för att bygga batterifabri
ker lite för länge nu. För visst ser vi fram emot 
en framtid där en 50milselbil med 800 volt 
och supersnabb laddning kostar kring 300 000 
kronor. 

I dag är ju dessutom problemet av ett annat 
slag: det är svårt att få tag i en elbil. Det är 
väntetid på över ett år på de flesta populära 
modellerna. I det här numret granskar vi 
orsakerna till detta. Vi tittar även på nästa 
generations betallösning för laddning utan 
kort eller bricka, det som heter plug and char
ge. Man stoppar bara in laddkabeln, så dras 
betalningen på det kort som man har registre
rat, det system som Tesla har haft sedan start. 
Varför har det tagit så lång tid för de andra 
tillverkarna att få till detta? Svaret är inte så 
enkelt som man kan tro. 

Vi har riktat in oss på laddning i det här 
numret med ett besök hos Audi som berättar 
om sin strategi, och tittat på hur mycket man 
kan spara på att skaffa egen mack på taket 
– vår skribent Tibor Blomhäll berättar om sitt 
år med ”gratis” el. 

Vi har också testat Mercedes eqe, för att 
utröna hur väl den står sig mot en annan tysk, 
bmw i4. Vi har även kört Volkswagen id 5 på 
svenska vägar, rattat tre lovande skåpbilar, 
granskat lånebilsstrategierna när ens elbil 
pajar – och mycket mer. 

Ha en härlig sommar! Vi ses på vägarna!  

Volkswagen ID.5

Helt ny elsuvcoupé.

Tillökning i elektriska familjen: nya ID.5 är här. Men är det en suv? En coupé? 
En elbil? Javisst. Och en hel del till. Under den sportiga taklinjen är det gott 
om plats för både passagerare och bagage, säkerheten är femstjärnig, den 
uppdaterar sig online och räckvidden är generös. Du kan också välja ID.5 GTX. 
Den är fyrhjulsdriven, ger extra kraft från dubbla elmotorer och du kan 
snabbladda upp till 10 mil på 6 minuter. Välkommen att bekanta dig närmare 
med ID.5 och ID.5 GTX. Två elsuvcoupéer, om vi ska fatta oss kort. 
 
Tillsammans elektrifierar vi Sverige.

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

– körde 120 mil på en laddning

Mercedes EQXX  
överträffar sig själv

Mercedes konceptbil Vision EQXX 
ska visa att den tyska tillverkaren 
menar allvar när de säger att  
effektivitet är den nya valutan. 
Genom extremt lågt luftmotstånd 
(cd-värde 0,17), en energisnål  
elmotor och intelligenta system  
för att hålla nere förbrukningen  
var målet en räckvidd på 100 mil 
med ett batteri på 100 kWh.

Och tydligen är eqxx än mer effektiv 
än vad som tidigare visats.

Under en långkörning på 100 mil 
i april från Stuttgart över Alperna till 
franska medelhavskusten imponerade 
eqxx med en genomsnittlig förbrukning 
på 0,87 kWh per mil. Framme vid målet 
fanns det 14 procents kapacitet kvar i bat
teriet. Enligt Mercedes tillräckligt för att 
fortsätta köra 14 mil till.

Nu har eqxx varit ute på vägarna igen. 
Den här gången norrut från Stuttgart till 
Silverstone i Storbritannien. Och återigen 
visade sig eqxx klara att köra över 100 mil 
på en laddning utmed verkliga förhållan
den.

När de nådde målet hade bilen körts 
120,2 mil – utan laddstopp.

– Resan fortsätter, ännu längre, ännu 
effektivare! Ännu en gång har Vision 
eqxx visat att den lätt kan köra mer än  
1 000 kilometer på en batteriladdning, 
den här gången under mycket olika för
hållanden, säger Mercedes teknikchef 
Markus Schäfer.

Med olika förhållanden menar han 
att förutsättningarna den här gången var 
annorlunda jämfört med resan i april. I 
Alperna kunde de dra nytta av bromsre
genereringen. 

Utöver det pekar han på temperatu
rer över 30 grader och mycket trafik i 
Tyskland och södra England. Även det 
är något som eqxx ska klara genom den 
effektiva elmotorn som ska avge minimalt 
med värme. Ett system styr öppningar för 
ventilation och i botten av bilen sitter en 
platta som kyler batteriet med luften som 
strömmar under.

Körningen tog 14,5 timme och den 
genomsnittliga förbrukningen blev den 
här gången ännu lägre: 0,83 kWh per mil. 
Då tog de också en liten omväg strax före 
mål och körde in för att hälsa på kolle
gorna i Brackley från Mercedes Formel 
1team.

Av bilderna att döma passade de även 
på att dra några varv på tävlingsbanan 
Silverstone när de var på plats. Om bilen 
behövde laddas inför det framgår inte. CU



Framme vid Silverstone fick EQXX även prova på lite klassisk bankörning.

100 mils räckvidd med 
batteri på 100 kWh 
var målet – men EQXX 
kommer längre än så. Framme i England efter Eurotunnel 

– och 25 mil kvar till målet. 

Långkörning med litet luft-
motstånd. 

STCC blir eldrivet  
– stadstävling i  
Helsingborg nästa år

Det är stora förändringar på gång inom 
STCC. Redan nästa år åker bensinmotorerna 
ut när STCC blir världens första helt eldrivna 
nationella touring car-mästerskap.

– Sedan STCC startades 1996 är elektri-
fieringen det enskilt viktigaste och största 
steget framåt för såväl STCC som skandi-
navisk motorsport. Vi skriver historia i dag, 
säger Micke Bern som är vd för STCC.

Med elektrifieringen ökas också hastig-
heten i tävlingarna. De eldrivna STCC-bilarna 
ska byggas av EPWR och får 550 hästkraf-
ter. 0–100 km/h ska klaras på under tre 
sekunder och toppfarten 300 km/h – vilket 
gör dem till de snabbaste bilarna hittills i 
STCC.

Tolv bilar är redan under produktion och 
baseras på vanliga produktionsbilar som 
finns att köpa i dag.

Erfarna racingföraren Mikaela 
Åhlin-Kottulinsky, som kört allt från STCC till 
Extreme-E, har varit utvecklingsförare under 
arbetet med att ta fram de nya bilarna.

– De nya STCC-bilarna är sjukt roliga och 
utmanande att köra, de är som natt och 
dag jämfört med dagens tävlingsbilar, säger 
Mikaela Åhlin-Kottulinsky.

Första bil att presenteras är en modi-
fierad Tesla Model 3. Förutom ökad effekt 
har den nu ett batteripaket på 45 kWh och 
800-voltsspänning för extra snabb laddning.

Vilka de övriga elva bilarna är meddelas 
längre fram och även vilka team som ska 
vara med. Redan nu meddelas däremot att 
mästarteamet Brink Motorsport samt Exion 
Racing kommer delta 2023.

När STCC-tävlingarna blir eldrivna, tystare 
och utsläppsfria återkommer också stads-
tävlingarna. Den första är redan planerad 
och går av stapeln 16–17 juni nästa år i 
Helsingborg. CU

Modifierade Teslor med 550 hästkrafter 
blir några av de bilar som körs i eldrivna 
STCC. 
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XXX II XXXX

Att Ioniq 5 ska följas av Ioniq 6 har varit 
klart länge. Att det då ska handla om  
en slank sedan baserat på konceptet 
”Prophecy” har vi också känt till. Den 
färdiga modellen ska visas upp i juli och 
inför det presenteras nu designen på 
modellen som kallas för en ”elektrisk 
streamliner”.

Sett i profil är det en passande beskriv
ning. Ioniq 6 har ett betydligt mer rundat 
formspråk än elsuven Ioniq 5. Baktill 
hittas en ljusramp med samma pixeldesign 
som hos Ioniq 5. Men fram är strålkas
tarna av en annan typ än hos Ioniq 5 och 
påminner mer om de hos konceptet ”Prop
hecy”. Däremellan sträcker sig en ström
linjeformad kaross med låg front, digitala 
sidobackspeglar och aktiva luftspjäll.

Tillsammans ger det Ioniq 6 ett 
extremt lågt luftmotstånd med ett cd 
värde på 0,21. Det är jämförbart med  
Mercedes eqs, som i dag är bäst i klassen 
med ett cdvärde på 0,2.

I profil blir bilens låga luftmotstånd tydligt. Cd-värde på 0,21. 
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AKTUELLT II HYUNDAI

Bakljus med pixeldesign som hos Ioniq 5, 
men i övrigt ett helt annat designspråk.

Hyundai visar designen av 
Ioniq 6 – premiär i juli



Premiär i juli och lansering av 
Ioniq 6 väntas ske före årets slut. 

– Den distinkta strömlinjeformade 
designen är resultatet av ett nära samar
bete mellan ingenjörer och designers med 
noggrant fokus på detaljer och kundcen
trerade värden. Vi har skapat Ioniq 6 likt 
en kokong för medvetenhet som erbjuder 
en personlig plats för alla, säger SangYup 
Lee som är chef för Hyundais designcen
ter.

Med lanseringen av Ioniq 5 som första 
modell på den nya plattformen egmp var 
det stort fokus på två saker: snabb ladd
ning tack vare 800voltsarkitektur och 
möjligheten till de stora innerutrymmena.

Hyundai nämner inga tekniska detal
jer, men även hos Ioniq 6 borde vi kunna 
räkna med snabb laddning.

Och även här är det rymligt på insidan 
med ett plant golv och i princip inga knap
par. I stället gott om förvaringsutrymmen 
och två skärmar på 12 tum vardera.

En nyhet är att Hyundais logotyp på 
ratten har ersatts av fyra pixlade punkter. 
De ska kunna användas för att kommuni
cera med föraren, till exempel som kollisi
onsvarnare.

Batteristorlek och räckvidd har ännu 
inte bekräftats. Med samma batteripaket 
på 77,4 kWh som nu kommer till Ioniq 5 
borde Ioniq 6 med sin slanka kaross få en 
räckvidd på över 60 mil – minst. CU 

Hyundai beskriver insidan som en ”kokong”. En rymlig sådan, utgår vi ifrån.

”Vi har skapat Ioniq 6 likt 
en kokong för medvetenhet 
som erbjuder en personlig 
plats för alla.”

11
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I oktober är det dags för premiären av 
Polestar 3. Närmare bestämt den 3 okto
ber – naturligtvis. 

Det dröjer alltså ett tag till innan vi får 
veta alla detaljer. Men nu visas i alla fall 
omaskerade bilder på bilen som av Pole
star beskrivs som en ”prestandasuv”. 

Polestar 3 ska börja tillverkas nästa år 
i Kina och i Volvos fabrik i usa. Där ska 
även Volvos kommande eldrivna efterföl
jare till dagens xc90 byggas.

Hur stora likheterna mellan de båda 
modellerna blir återstår att se. Polestars 
vd Thomas Ingenlath har däremot lovat 
att Polestar 3 ska finnas i en mer kraftfull 
version än Volvos kommande elsuv.

Och även utseendemässigt ska det 
synas att det är en Polestar. 

– Polestar 3 är suven för den elektriska 
tidsåldern. Vårt formspråk utvecklas med 
denna sofistikerade, stora, lyxiga elbil 
med en stark, individuell varumärkes 
karaktär, säger Thomas Ingenlath.

Vilken effekt bilen får avslöjas inte. 
Däremot att den kommer med två elmo
torer och att det siktas på en räckvidd på 
60 mil.

Som väntat kommer den också med 
Lidarradar som gör att bilen ska kunna 
köra själv på motorväg. Det verkar däre
mot inte vara något som kunder kan 
räkna med redan vid lanseringen.

Enligt pressmeddelandet kommer 
Polestar 3 ”tids nog, att erbjuda autonom 
motorvägskörning”. Förmodligen kom
mer tjänsten att erbjudas genom någon 
form av abonnemang. Det är vad Volvo 

Full fart framåt för Polestar 
– börsnotering och premiär 
för Polestar 3 i oktober

Prototyptillverkning av 
Polestar 5 är redan i 
full gång.

Med 884 hästkrafter ska Polestar 
5 ska bjuda Porsche Taycan på en 
match.

Samlad uppställning av Polestars lanseringar de närmsta åren.

AKTUELLT II POLESTAR

planerar med tjänsten Ride Pilot som 
först ska erbjudas till kunder i Kalifor
nien.

På midsommarafton börsnoterades 
också Polestar på Nasdaq i New York. 
Det väntas ge närmre 9 miljarder kronor 
i nytt kapital. Med det hoppas Polestar 
nå målet att sälja 290 000 bilar om året 
2025 – en tiodubbling från de 29 000 
som såldes förra året.

Det ska de lyckas med genom både 
expandering till fler marknader och nya 
modeller. Polestar 3 följs 2024 av den 
mindre elsuven Polestar 4. Året efter 
kommer nästa modell med det väntade 
namnet Polestar 5. Det handlar då om 
en slank sedan baserad på konceptet 
Precept. 

Nyligen fick vi veta att Polestar 5 får 
en svenskutvecklad drivlina med hela 
884 hästkrafter och snabb laddning tack 
vare ett 800voltssystem. CU

Polestar 3 med Lidar och 60 
mils räckvidd. 



Nu lanseras Kia EV6, en helt ny elbil som förkroppsligar det senaste inom teknisk innovation och 
markerar en ny standard i en laddbar rörelse. Tack vare sin banbrytande 800-voltsteknik kan Kia EV6 
laddas ultrasnabbt från 10 – 80 % på endast 18 minuter. En hundraprocentig laddning ger bilen en 
räckvidd på upp till 528 kilometer. Har du bråttom så räcker det att ladda i 4,5 minuter för att få 
100 kilometers räckvidd. Det kallar vi ovanligt snabbt. Förmånsvärde fr. 2 512 kr/mån.

Energiförbrukning blandad körning: EV6: 16,5 kWh/100 km; EV6 GT Line: 17,2 kWh/100 km enligt körcykeln WLTP. *Förmånsvärde: kostnaden för föraren 
motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen baserat på en marginalskatt på 50%, preliminärt t-o-m 31 juli 2022. Lokala prisavvikelser kan 
förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel. Källa statistik: Vroom Q1, 2022.

Kia EV6 – en ovanligt 
snabb elbil
 Ladda 10 – 80 % på 18 minuter
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Nu räcker det med en laddbricka och ett 
abonnemang för att ladda hos Mer och 
Eon. Från slutet av juni kan den som är 
kund hos något av bolagen ladda och beta-
la vid laddstolpar från både Mer och Eon.

Med samarbetet blir det också möjligt 
att se priser och om en laddare från Mer 
eller Eon är ledig i båda företagens app.

Till en början ingår inte alla laddare från 
Mer och Eon i samarbetet. I ett första steg 
kommer kunder kunna ladda och betala 
vid 3 000 laddpunkter. Fler ska läggas 
till löpande och samarbetet beskrivs som 

ett steg på vägen att göra det enklare att 
ladda sin elbil.

– Med denna lösning kan kunden med 
ett laddkort eller app komma åt båda 
parters publika laddnätverk och betala 
gemensamt oavsett vem man har laddat 
hos, vilket förenklar elbilsvardagen, säger 
Michel Thomas med titeln Director Solar, 
eMobility & Decentral Energy Solutions 
hos Eon.

Sedan tidigare finns det ett liknande 
samarbete mellan Eon och Vattenfalls 
laddnätverk Incharge. CU

Enligt en rapport från Internationella  
Energirådet fördubblades försäljningen av 
elbilar under 2021 jämfört med året innan. 
Räknas både laddhybrider och rena elbilar 
in såldes det totalt 6,6 miljoner elektrifiera-
de bilar globalt.

Enligt forskningsföretaget Bloomberg 
NEF återspeglas ökningen av eldrift nu i 
minskad efterfrågan på råolja. En studie 
visar att mängden elbilar gör att behovet av 
olja förra året minskade med 1,5 miljoner fat 
– om dagen. Det är 3,3 procent av världens 
totala behov av olja. CU

Arga kunder när Hyundai  
ställer in leveranser av Ioniq 5
1 200 svenska kunder kommer inte få 
den Hyundai Ioniq 5 de beställt. Det 
stod klart när mejl från återförsäljarna 
började dimpa ner hos berörda kunder 
om att Hyundai ställt in leveranserna av 
resterande Ioniq 5 modellår 2022.

 Orsaken är enligt Hyndai att efter
frågan varit högre än vad fabrikerna 
hunnit med att producera.

 ”På grund av rådande omvärlds
situation med bland annat kompo
nentsbrist, covid19nedstängningar 
samt ett pågående krig i Europa som 
drabbat flera av våra underleverantörer 
har fabriken tyvärr meddelat oss att 
resterande Ioniq 5 modellår 2022 inte 
kommer produceras”, skriver en återför
säljare till en kund.

 Köpeavtalen för de 1 200 berörda 
bilarna, som i många fall tecknades för 
över ett år sedan, är nu uppsagda. Istäl
let erbjuds kunderna att teckna ett nytt 
avtal och beställa en Ioniq 5 av 2023 års 
modell. Det är dock en dyrare bil, och i 
sociala medier är det nu många kunder 
som uttrycker sin ilska.

– Vi är ett tusental missnöjda kunder 
som inte får vår bil i utlovad tid och 

dessutom får betala extra för det, skriver 
en av de drabbade på Facebook.

 Hyundai ger drabbade kunder som 
väljer att beställa en bil av 2023 års 
modell 30 000 kronor i rabatt jämfört 
med listpriset. Men för många blir kost
naden ändå runt 30 000 kronor dyrare 
än vad man tidigare tecknat sig för. Då 
leveranserna flyttas fram ytterligare 
kommer många även få lägre bonus än 
man räknat med från början, då bonu
sens maxbelopp sänks från 70 000 till  
50 000 kr vid nyår.

 Tobias Joelsson, prchef för Hyundai 
Sverige, säger till Elbilen att han förstår 
att vissa kunder är missnöjda.

 – Det är såklart oturligt. Men efter
frågan är högre än vad fabrikerna hunnit 
med att producera, och vissa kundsålda 
bilar har inte hunnit produceras i tid. 
Det är svårt att råda över omvärldssitu
ationen. Det vi nu erbjuder är en bättre 
bil till ett rabatterat pris, och kunderna 
behåller sin köplats, säger han.

Som Elbilen tidigare rapporterat 
kommer Ioniq 5 modellår 2023 bland 
annat utrustas med ett lite större batte
ripack. LH

AKTUELLT II MIX

Mer och Eon inför gemensam betalningslösning 
Elbilar minskar behovet 
av olja med 1,5 miljoner 
fat – om dagen

Komponentbrist stoppar 
tillverkningen av Ioniq 5.

Helsingborg först i 
världen med automatisk 
laddning av bilpool
Även om det inte är direkt svårt att sätta 
i en sladd för att ladda sin elbil finns det 
lösningar som är smidigare. Till exempel 
parkeringsplatser med skenor i marken  
som ger ström och gör att bilen laddas  
automatiskt när den ställs där.

Det är vad en bilpool i Helsingborg blir 
först i världen med att testa i sommar. Den 
som använder en bil från delningstjänsten 
Move About behöver då bara parkera vid 
någon av platserna utmed Rektorsgatan i 
Helsingborg för att den ska laddas.

Projektet är en del av stadsmässan H22 
där innovationer för framtidens stad visas. 
I laddsatsningen ingår förutom Move About 
även energibolaget Öresundskraft, forsk-
ningsprojektet Street Moves och företaget 
Elonroad som står för tekniken.

Elonroad testar sedan tidigare att ladda 
stadsbussar under färd med en skena i 
marken utmed en gata i Lund. Samma 
teknik används nu för automatisk laddning 
av parkerade fordon. En avtagare monterad 
på fordonet fälls ned för att få kontakt med 
skenan i marken och bilen börjar ladda.

Lösningen tar också bort de problem som 
kan uppstå genom att hyrbilsfirmor oftast 
vill få tillbaka sina bilar mer eller mindre 
fulladdade. Den som kört en längre sträcka 
måste då även planera in ett laddstopp 
innan det är dags att återlämna bilen.

Något som alltså inte kommer behövas i 
Helsingborg då bilen laddas automatiskt när 
den lämnas. CU

Laddat och klart – utan sladd.
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Xpeng är tillsammans med Aiways och Nio 
ett av tre kinesiska märken som i år debuterar 
i Sverige. Lanseringsmodellen är sedanen 
P5 och våra intryck av den kunde ni läsa om i 
nummer 5/2022 av Elbilen.

Priset börjar på 550 000 kronor och de som 
reserverat ett exemplar har räknat med att få 
sin bil i oktober.

Med det verkar nu inte bli fallet. 
– Just nu är leveranserna försenade och 

det är därför vi stoppade för fler beställningar 
av P5, säger Veronica Nilsson från Xpeng 
Sverige.

Orsaken är enligt Xpeng den rådande 
komponentbristen som orsakat problem för 
flera biltillverkare. När de som beställt Xpeng 
P5 kan räkna med att få sin bil finns det ingen 
information om i dagsläget.

– Vi vet inte mer om P5 än att den är 
pausad och vi försöker få ut P7 så fort som 
möjligt, säger Veronica Nilsson.

Den större sedanen P7 är tillverkarens 
flaggskeppsmodell och går redan att beställa 
i Norge. Eventuellt gör förseningen av P5 att 
Xpeng nu fokuserar mer på modellen P7 för 
den svenska marknaden. CU

Xpeng stoppar  
beställningar av P5 

Volkswagen ID Aero kommer 
2023 med 62 mils räckvidd

Volkswagen har visat upp nästa medlem 
i den växande idfamiljen. Den här 
gången i form av id Aero som ska bli en 
eldriven ersättare till storsäljaren Passat. 
Men det som visats kallas ännu för en 
”konceptbil” för den kinesiska markna
den där modellen börjar säljas nästa år. 

Då ska även en europeisk version 
visas och börja tillverkas i Tyskland. 
Så exakt hur id Aero kommer se ut här 
återstår att se. 

Konceptbilen beskrivs i alla fall som 
”nästan fem meter lång” och med ”gene
röst med utrymme” på insidan. 

Fronten har samma designspråk som 
andra idmodeller med en lite bullig 
motorhuv och kort överhäng. Taket 
går i en välvd linje från den sluttande 
vindrutan hela vägen bakpartiet. Om 
bagageluckan är av halvkombityp och 
hur många liter som ryms i bagaget 
framgår inte.

Konceptet har också tryckkänsliga 

lysdioder i karossen i stället för handtag 
som ska bidra till att sänka luftmotstån
det.

Under den strömlinjeformade karos
sen med ett cdvärde på 0,23 hittas 
teknik som vi känner igen från övriga 
idmodeller. Batteripaketet är det större 
på 77 kWh och tack vare lägre kaross 
och lågt luftmotstånd anges räckvidden 
till 62 mil enligt wltp.

Det är omkring tio mil längre än vad 
de andra idmodellerna klarar. Men 
mindre än de 70 mil som det talats om 
som en möjlig räckvidd för id Aero. 
Möjligen planerar Volkswagen även att 
erbjuda en version med ett ännu större 
batteripaket som då skulle klara 70 mil 
mellan laddstoppen.

Vilken effekt som drivlinan bjuder 
på avslöjas inte. Förmodligen kommer 
även de siffrorna kännas igen från andra 
modeller på mebplattformen när de 
presenteras. CU

Den nästan fem meter långa sedanen i  
konceptutförande ID Aero blir VW:s 

eldrivna ersättare till Passat. 

Oklara leveranstider för Xpeng P5. 
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Över 62 mils räckvidd med endast 60 kWh batteri tack vare fokus på effektivitet.

Solpanelerna har eneffekt på 1,05 kW.

I höst börjar tillverkningen av neder
ländska Lightyears solcellsbil hos finska 
Valmet. Inför det har det unga företaget 
presenterat en produktionsfärdig version 
av modellen Lightyear One.

Namnet är ändrat till Lightyear 0, 
men i övrigt är det svårt att se några 
optiska skillnader från prototypen. Mer 
intressant är då att vi nu får veta de slut
giltiga tekniska detaljerna kring bilen. 

Lightyear 0 är en stor bil som är 5,08 
meter lång och 1,97 meter bred med plats 
för fem personer. Bagaget sväljer också 
hela 640 liter.

Trots storleken är idén att bygga en 
effektiv bil med lång räckvidd trots ett 
litet batteripaket. Det är på 60 kWh och 
räckvidden enligt wltp uppges till 62,5 
mil. Solcellerna på taket och motorhuven 

ska dessutom kunna ge upp till sju mils 
extra räckvidd om dagen.

Förbrukningen anges vara låga 1,05 
kWh per mil – att jämföra med genom
snittet för dagens elbilar som ligger på 
omkring 2 kWh per mil.

Det beror till stor del på det låga 
luftmotståndet. Cdvärdet är enligt 
Lightyear under 0,19. Men också den 
effektiva drivlinan bidrar till att hålla 
nere förbrukningen. Vid varje hjul sitter 
en elmotor som har utvecklats av Elaphe 
i Slovenien och ska ha en effektivitet på 
97 procent med minimal värmeförlust.

Med det ser Lightyear ut att hålla 
sitt löfte om att lansera världens mest 
effektiva serietillverkade elbil. Mercedes 
eqs har till exempel ett cdvärde på 0,2 
och en förbrukning på 1,63 kWh per mil. 

Lightyear One blir Lightyear 
0 – redo för produktion

Kinesiska MG har visat mer av sin kommande 
mindre modell MG4. Den presenteras här 
under namnet Mulan, som den får heta i Kina. 

Designmässigt har MG Mulan/MG4 ett mer 
sportigt uttryck än sitt eldrivna kombisyskon 

MG visar upp mer  
av kommande  
modellen MG4

AKTUELLT II MIX

MG visare upp en sportigare sida med kommande MG4.

Vikten på 1 575 kilo gör Lightyear 0 
dessutom nästan ett ton lättare än  
Mercedes eqs.

När det kommer till laddning avslö
jar Lightyear inte vilken effekt bilen kan 
ladda med. Bara  att solcellspanelerna 
har en effekt på 1,05 kW, som ska kunna 
ge en mils räckvidd i timmen. Laddar 
du hemma får du in 3,2 mils räckvidd 
i timmen och med en snabbladdare 52 
mil i timmen.

Inredningen utgörs av växtbaserade 
och återvunna material. Över den stora 
mittkonsolen med tolv liters förvarings
utrymme hittas en liggande pekskärm 
på 10,1 tum med Android Automotive 
som infotainmentsystem.

De första leveranserna är planerade 
till november. De första 150 exemplaren 
av bilen kunde förbokas till ett pris på 
150 000 euro, omkring 1,5 miljoner 
kronor. När de var tjingade steg priset 
till 250 000 euro, omkring 2,5 miljoner 
kronor.

Kring 2025 vill Lightyear lansera 
en mindre och billigare modell för 
omkring 300 000 kronor som ska 
använda sig av samma teknik som 
Lightyear 0. CU

MG5. Taklinjen fortsätter ut över bakrutan 
där den bildar en tvådelad takspoiler. I fron-
ten syns två stora luftintag och om glastaket 
på bilderna ingår i standardutrustiningen 
återstår att se. 

0–100 km/h ska gå på under fyra sek-
under, men räckvidd och batteristorlek har 
inte avslöjats. Eventuellt kommer MG4 dela 
teknik med kombimodellen MG5. Det skulle 
då betyda ett batteripaket på 61,1 kWh som 
klarar snabbladdning med 87 kW.

MG4 mäter 4,3 meter på längden vilket är 
jämförbart med Volkswagen ID 3 och Cupra 
Born. 

Bilen ska lanseras före årets slut och det 
är ännu oklart när den väntas komma till 
Sverige. CU



Citroëns elbil ë-C4 är ett försök att skapa en lite annorlunda variant av 
en crossover-suv. Nu utökas den med en tuffare version som då får nam-
net ë-C4 X. Modellen ska även komma med förbränningsmotor, men det 
blir med eldrift som C4 X lanseras först.

Med omarbetat bakparti växer den med hela 24 centimeter på längden 
jämfört med ë-C4. 

Med det mäter den nu 4,6 meter på längden, och med mer utdragen 
kaross får bilen mindre av en suv-form och blir verkligen ett mellanting 
mellan suv och en kombicoupé. Den nya formen gör också att bagaget 
växer från 380 till 510 liter hos ë-C4 X. Att lasta in stora grejer blir ändå 
knepigt, för luckan är av sedantyp.

Trots ett X i namnet handlar det inte om någon renodlad off road- 
modell. C4 X är framhjulsdriven och kommer med 136 hästkrafter  
och ett vridmoment på 260 Nm.

Batteripaketet är på 50 kWh som kan snabbladdas med 100 kW  
och räckvidden anges till 36 mil enligt WLTP. 

Lansering är 
planerad till nästa 
år, när modellen 
kommer till Sverige 
och vad det svenska 
priset blir har ännu 
inte meddelats. CU

Citroën ë-C4 tuffas till med X 
och växer på längden
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Med konceptet Urban Rebel visade Cupra 
en sportig tolkning av den mindre och 
billigare elbil som Volkswagenkoncer
nen ska lansera 2025. Konceptet kom 
med enorm bakspoiler, avancerad lack i 
flera färger och 340 hästkrafter. Plus en 
boost för att tillfälligt höja effekten till 
435 hästar.

Att Cupra nu visat en nedtonad 
version som ska vara närmare det pro
duktionsfärdiga resultatet är alltså inte 
så konstigt. 

Urban Rebel är fortfarande sportig 
– men mindre extrem. Flera detaljer 
som strålkastare, front och motorhuv 
är i princip oförändrade. Även många 
utbuktningar och veck i karossen är 
kvar. Men spoilern bak har som väntat 
fått stryka på foten.

Studien som visades mäter 4,03 
meter på längden, alltså 30 centimeter 
kortare än Cupra Born, och blir fram

Amerikanska batteriutvecklaren Our 
Next Energy (One) arbetar på en ny typ 
av lfpbatterier som kallas ”Gemini”. 
Företaget använder vad de kallar för 
”räckviddsförlängarceller” som är min
dre än vanliga celler för att få plats med 
fler och öka mängden lagrad energi. 

För att visa att det fungerar satte One 
sitt eget batteri i en Tesla Model S. Trots 
samma fysiska storlek innehöll det 203,7 

hjulsdriven. Effekten anges nu till 226 
hästkrafter och enligt Cupra ska bilen 
byggas lätt med bland annat 3dprin
tade delar. Hur mycket den väger in på 
uppges inte, men 0–100 km/h ska gå på 
6,9 sekunder och räckvidden anges vara 
upp till 44 mil.

Någon information om batteristor
lekar och hur snabbt den kan ladda har 
inte meddelats ännu.

Urban Rebel samt de tre syskonmo
dellerna Volkswagen id Life och Skodas 
mindre elbil, ska alla byggas hos Seat/
Cupra och väntas få ett pris på omkring 
250 000 kronor. CU

Nya Urban Rebel är fortfarande 
sportig men mindre rebellisk.

Cupra visar 
nedtonad  
version av 
Urban Rebel 

En prototyp av iX med batteri från One 
är på gång.

kWh – alltså nästan dubbelt så mycket 
energi som originalbatteriet från Tesla.

Med det lyckades de köra hela 121 
mil på en laddning i ett kyligt Michigan 
i januari.

bmw har investerat i utvecklaren och 
nu ska Gemini testas i en bmw ix. One 
lovar att elsuven då får en räckvidd på 
600 miles, alltså 96,6 mil. Det är över 30 
mil längre än den officiella räckvidden 
för bmw ix, som är 63 mil enligt wltp.

– Vi är mycket glada över att samar
beta med bmw för att demonstrera vår 
batteriteknik med lång räckvidd. Vi pla
nerar att packa dubbelt så mycket energi 
i batterierna så att elbilar lätt kan hantera 
långkörning under verkliga förhållan
den, säger Mujeeb Ijaz som är grundare 
och vd för Our Next Energy.

Om testet visar på lovande resultat är 
det inte omöjligt att vi får se tekniken i 
Geminibatteriet i framtida produktions
bilar från bmw.

Avgörande är priset för tekniken. 
Kostnaden är nämligen ett frågeteck

en. Dessutom innebär batteriets ökade 
energidensitet också mer vikt.

En prototyp av bmw ix med Gemini 
batteri ska nu byggas som beräknas bli 
klar före årets slut. CU

Batteriteknik från One ska  
ge BMW iX 96 mils räckvidd

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

Den tidigare bakvingen har som 
väntat fått stryka på foten.

Cupras tolkning av futuristisk 
urban design på insidan.

Med längre räckvidd 
slipper du ta genvägen 
genom sjön med BMW iX.
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De fyra destinationsladdarna på  
22 kW från Mer är placerade 
på parkeringen utanför Bjuvs 

kommunhus. Men titt som tätt används 
platsen till annat, och hela parkeringen 
inklusive laddplatserna spärras då av. Det 
skedde till exempel när det hölls kom
munfullmäktigemöten på platsen under 
pandemin. Nyligen besökte Malmö Opera 
Bjuv, och den tillfälliga scenen ställdes 
upp på samma plats, med följd att ingen 
kunde komma åt laddplatserna.

Peter Möller som har två elbilar är en 
av dem som använder laddplatsen ofta.

– Det är oförskämt att de bara gör det. 
Vi som bor här kan ju anpassa oss, det är 
värre för den som är på besök och räknat 
med att ladda där. I Mers app visas den 
som ledig, men så kan kommunen ha 
spärrat av den.

Thorsten Olow Schnaars, chef på tek
niska förvaltningen i Bjuvs kommun, låter 
förvånad.

– Det är olyckligt, jag kände inte till det. 
Att ingen kommer åt att ladda när par

keringsplatsen spärras av för andra aktivi
teter har man inte tänkt på från kommu
nens sida. Thorsten Olow Schnaars lovar 
dock att ta upp frågan med den avdelning 
som beviljar tillstånd för aktiviteter på 
platsen.

– Kanske kan man hålla den delen av 
parkeringen öppen så att man ändå kom
mer åt laddplatserna, säger han.

Kommunen har nyligen utökat sin 
egen flotta med elbilar, och enligt Thor
sten Olow Schnaars finns det planer på att 
utöka antalet publika laddplatser.

– Men först måste vi äska pengar för 
det, säger han.   

I Bjuv i västra Skåne finns 
bara fyra publika laddplatser 
för elbilar. Men vid särskilda 
evenemang spärras de av – av 
kommunen. Senast skedde 
det när operan kom på besök.

Ingen laddning när  
operan kommer till byn

Text: 
Lotta Hedin
Foto: Jonas Persson,Peter Möller

Malmös Operas föreställning ”Det stora oväsendet” turnerar runt i Skåne på lastbil. Närmast i bild står Ella Morin.  

LADDNING II AVSPÄRRAT I BJUV
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Tillgänglig i 6 unika färger

Kompatibel med alla
elbilar & laddhybrider

Kompakt och säker design

6495:-
med grönt teknik-avdrag

Beställ idag på tibber.com

Laddbox och

installation från

•

•

•

Ladda snabbt,
snyggt, smart
och säkert
med Zaptec Go
och Tibber.

Scanna koden
för att beställa!
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Förseningar och framflyttade leve
ranser har den senaste tiden blivit 
mer regel än undantag för den som 

beställt en ny elbil. Många får vänta ett år, 
eller får veta att bilen de beställt inte ens 
kommer att tillverkas, som i fallet med 
Hyundai Ioniq 5 som vi skriver om på 
sidan 14. 

Att bilindustrin påverkats mycket efter 
de senaste årens händelser i omvärlden är 
inte svårt att förstå. Men ändå – med en 
marknad som skriker efter elbilar och så 
mycket pengar att tjäna – borde inte värl
dens kanske mäktigaste industri komma 
på fötter snart? Borde de inte hitta alter
nativa lösningar och komma tillbaka till 
något som liknar business as usual? 

– När de gäller effekterna av pandemin 
tänker de flesta bara på nedstängningar 
av fabriker, men det har också påverkat 
logistiken väldigt mycket. Det är fortfa
rande svårt att transportera saker både 
ut, ur och inom olika delar av Kina, säger 
Fredrik Sidahl, vd för Fordonskompo
nentgruppen som är branschorganisatio
nen för de skandinaviska leverantörerna 
till fordonsindustrin. 

Han beskriver händelserna under de 
senaste åren som en perfekt storm.  
Kriget i Ukraina har också medfört både 
logistikproblem och att metaller och även 
plast som behövs i biltillverkningen blivit 
både dyrare och svårare att få tag på.

Logistik och råvaruproblemen är dock 
möjliga att köpa sig ur, menar Fredrik 
Sidahl.

– Det går att hitta andra vägar och  
flytta produktion. Plast och stål finns  
fortfarande, men du får betala för det. 

Ett problem som däremot inte går att 
lösa med pengar är bristen på halvledare 
och mikrochip.

– De finns inte att få tag på oavsett hur 
mycket du betalar.

Problemen går som många redan kän
ner till flera år tillbaka.

– Man har varit beroende av några 

få tillverkare, framför allt i Asien, och 
tillverkningskedjan har varit minst sagt 
global, ett mikrochip har kunnat fara kors 
och tvärs över jorden innan det är klart. 

När pandemin slog till och biltillver
karna var tvungna att pausa produktio
nen sas kontrakten med mikrochiptill
verkarna upp. Produktionen köptes då 
upp av kunder i andra branscher, och när 
biltillverkarna kom tillbaka fanns det 
inget att få tag på, sammanfattar Fredrik 
Sidahl. 

Bara några få procent av den globala 
tillverkningen av halvledare och mikro
chip finns i dag i Europa, trots att Europa 
står för en stor del av efterfrågan. På 

Ett års väntan på leverans för 
den som beställer en ny elbil har 
plötsligt blivit normalt. En mix 
av omvärldsfaktorer som kriget i 
Ukraina, covid-19 och svårigheter 
att få tag på material har bidragit 
till att skapa situationen. Men det 
största problemet är fortfarande 
bristen på halvledare och mikro-
chip, och de långa väntetiderna  
på bilarna lär hålla i sig, säger 
Fredrik Sidahl, vd för Fordons-
komponentgruppen.

FORTSATT LÅNG VÄNTAN PÅ ELBILAR 

KONSUMENT II LÅNGA LEVERANSTIDER
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Text:

Lotta Hedin

Foto: 

Jeanette 

Larsson och 

Volkswagen

Fredrik Sidahl
Fordonskomponentgruppen

”Sverige har 
valt att stå 

utanför, och 
man kan ju 
ifrågasätta 
hur klokt  
det var.”

”Vi slåss med  
alla andra i  
omställningen”
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Produktionen av elbilar bromsas av brist på framför allt halvledare.

eunivå satsas nu därför stora pengar på 
att utveckla den inhemska europeiska till
verkningen, för att säkra tillgången här. 
Fredrik Sidahl är kritisk till hur Sverige 
förhållit sig i den satsningen.

– Sverige har valt att stå utanför, och 
man kan ju ifrågasätta hur klokt det var, 
säger han.

Även om man nu börjat satsa på att 
bygga ut produktionen tar det tid innan 
det ger effekt. Enligt Fredrik Sidahl kom
mer det dröja år innan det finns tillräck
ligt med halvledare och mikrochip för 
att mätta fordonsindustrins behov. Och 

samtidigt som tillgången börjar öka ökar 
också efterfrågan.

– Vi slåss med alla andra i omställ
ningen. I allt från solceller till vindkraft 
behövs halvledare. 

Väntetiderna för den som köper en bil 
lär därför bli fortsatt långa ännu en tid, 
menar han.

– De blir nog kvar så här långa i ytter
ligare ett år.

Hur kommer det påverka marknaden och 
konsumenterna på sikt, tror du?

– Jag tror att det kan bidra till att del

ningsekonomin tar fart på riktigt, att man 
släpper den här tanken att jag vill ha mitt 
eget fordon på garageuppfarten, och i stäl
let kan tänka sig att dela med andra.  

Har alla biltillverkare lika stora problem, 
eller finns det de som klarar sig igenom 
detta bättre?

– Jag tror att ingen är vaccinerad mot 
sådana här situationer. Även så stora och 
mäktiga företag som Volkswagen har pro
blem. Jag skulle inte säga att någon ännu 
förlorat marknadsandelar på detta, efter
som alla drabbats lika.  

”Vi slåss med  
alla andra i  
omställningen”



Om den nya elbilen plötsligt går sönder 
och reparationerna drar ut på tiden kan 
man som kund ha rätt till en lånebil. Men 
vilken sort? Och måste man acceptera 
en bensinbil? Benny Alfredsson fick 
kämpa hårt för en acceptabel lösning.
– Det är bedrövligt att bilföretagen inte 
sköter det här bättre, säger han.

KONSUMENT II LÅNEBILAR

När elbilen går 
sönder – måste 
man nöja sig med 
fossilbil då?

Text:Lotta Hedin
Foto: 
Peter  

Gunnars
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Bara fem månader efter att Benny 
Alfredsson i värmländska Kil 
hämtat ut sin nya Ioniq 5 bör

jade konstiga felmeddelanden dyka på 
skärmen när han skulle starta den. Efter 
ytterligare några dagar startade bilen inte 
alls, och fick bärgas till verkstaden. För 
att åtgärda felet behövde stora delar av 
bilens drivlina bytas ut, och reservdelar 
beställas. 

De första dagarna fick Benny hyra en 
wv id 3, som Hyundai skulle bekosta. 
Sedan erbjöds han en lånebil från bil
handlaren som skulle göra reparationen. 
Men den motsvarade inte alls de behov 
han hade. 

– Jag behöver en bil med dragkrok i 
vardagen, det är därför jag köpt det till 
min Ioniq 5. Det hade inte lånebilen, som 
dessutom var en bensinbil. Det vill jag inte 
heller ha. Jag tycker att jag har kört färdigt 
på bensin, säger Benny Alfredsson.

Benny är inte den första elbilsägaren 
som hört av sig till Elbilen och ifrågasatt 
rimligheten i att erbjudas en förbrän
ningsmotorbil, när den nya elbilen behövt 
tas in på verkstad en längre tid. Om det är 
fel på den nya bilen man köpt, ska man då 
behöva acceptera något sämre medan felet 
åtgärdas?  

Om bilen man köpt är felaktig har man 
enligt konsumentköplagen rätt till ersätt
ning för utgifter och förluster som orsakas 
på grund av felet. Det ska alltså inte med
föra några extra kostnader för dig, utan 
det är bilhandlaren som ska stå både för 
att åtgärda felet och dina eventuella mer
kostnader. Samtidigt har konsumenten 
skyldighet att begränsa de kostnader som 
uppstår.

– De här två sakerna kan ibland ställas 
mot varandra, och det kan bli oklarheter 
om vad som är nödvändiga merkostnader 
för konsumenten, säger Charlotte Söder
lund, jurist vid Konsumentverket.

Ökade drivmedelskostnader för den 
som blir tvungen att tanka bensin i stället 
för att ladda, eller kostnader för att behöva 
hyra en bil med släp när den egna repa
reras är utgifter som man kan ha rätt att 
kräva ersättning för. Men om det går att 
hävda att kostnaden för att få tillgång till 
en bil med eldrivlina i stället för förbrän
ningsmotor är nödvändig har ännu inte 
prövats.

– Allmänna reklamationsnämnden 
prövar tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare, och där skulle man ju 
kunna hävda att man behöver just en elbil 
och låta dem pröva det. Men då måste 
man kunna argumentera för varför, säger 
Charlotte Söderlund.

När detta skrivs har Benny Alfredssons 
Ioniq 5 varit på verkstaden i fem veckor. 
Benny har efter många samtal fått låna en 
eldriven ersättningsbil av bilhandlaren. 
Utöver det har han blivit lovad att få låna 
en annan bil med dragkrok vid behov.

– De har verkligen ansträngt sig och 
gjort vad de kunnat. Men jag tycker att 
Hyundai centralt skulle kunna göra mer. 
Varför har de inte några elbilar utrustade 
med dragkrok stationerade som demobi
lar på några orter i Sverige som skulle vara 
möjliga att låna ut när något händer, som 
i mitt fall? 

Enligt Tobias Joelsson, prchef på 
Hyundai Sverige, är det återförsäljarens 
uppgift att ordna ersättningsbil. 

– Vi hjälper till och gör alltid vårt bästa 
för att möta kundens behov. Men vi har 
inga Ioniq 5bilar i lager att låna ut, vi har 
prioriterat att få ut de vi har till väntande 
kunder, säger han.

Benny Alfredsson, som är aktiv i för
eningen Elbil Sveriges Värmlandssektion, 
planerar nu att gå vidare och ta reda på 
hur det ser ut hos andra elbilsföretag.

– Det vore bra konsumentinformation 
tycker jag, att veta vilka märken som kan 
låna ut en elbil. Om man vet hur bilföre
tagen ställer sig i sådana här situationer så 
kan man ju väga in det i beslutet när man 
väljer bil, säger Benny Alfredsson.   

Hyundai Ioniq 5. 

”Vi har inga Ioniq 
5-bilar i lager att 
låna ut, vi har 
prioriterat att få 
ut de vi har till 
väntande kunder.”
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Audis 
jakt  

på det  
gyllene 

ladd-
snittet

Text:

Carl Undéhn 

Foto: 

Audi, Carl 

Undéhn

Tema
LADDNING
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Snabb laddning eller hög 
energidensitet? Audi vill 
erbjuda båda saker.
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Det spelar ingen roll hur bra bilen 
är eller om räckvidden är hela 
100 mil. Förr eller senare visar en 

blick på instrumentpanelen att det är dags 
att ladda. 

Att det är den tråkigaste delen av 
elbils upplevelsen kan vi nog alla hålla 
med om. För Audi som vill spela i bil
världens övre liga handlar det då om att 
kunna erbjuda både lång räckvidd och en 
bra laddupplevelse. 

Cellernas laddkapacitet utgör därför 
en viktig del av utvecklingen på ett tidigt 
stadium när nya modeller tas fram. Det 
gäller framför allt de ”egna” modellerna, 
alltså de som inte baseras på Volkswagens 
elbilsplattform meb som Audi q4 etron. 

Till exempel Audi etron gt, som till
sammans med Porsche Taycan hör till de 
elbilar som laddar snabbast. Eller elsuven 
etron som inte laddar lika snabbt, men i 
stället visar en väldigt jämn laddkurva. 

Båda bilar visar på resultatet av arbetet 
i det 4 400 kvadratmeter stora batteritest
centret i Gamerheim, några minuter norr 
om hemstaden Ingolstadt i Bayern.

Där hårdtestas cellernas hållbarhet 
genom simuleringar med olika laddef
fekter i skåp med temperaturer på mellan 
–30 och +60 grader. Simuleringen tar upp 
till ett år och Audi inleder testerna fyra år 
innan en ny modell är tänkt att lanseras. 
Genom det samlas det in data som ska 
vara jämförbart med 15 års användning – 
eller 30 000 mils körning. 

Testerna är till för att garantera kun
dens förväntningar på en elbil från Audi. 
Men även för att Audi ska veta att batte
rierna håller för att undvika dyra bytes
program vid fel eller minskad kapacitet. 

Men innan det är dags för tester måste 
cellerna uppfylla de mål som Audi satt 
upp kring ”det gyllene snittet”. 

Och nej, det handlar inte om en perfekt 
balanserad form för att skapa ett este
tiskt vackert batteripaket. I stället är det 
en avvägning mellan energidensitet och 
ladd effekt som gäller. 

– Vi har ett paket som vi vill packa in 
så mycket energi som möjligt i. Men vi vill 
också kunna ladda upp det så snabbt som 
möjligt, säger Bernhard Rieger som är  
cellexpert hos Audi.

Det är en utmaning som alla elbilstill
verkare ställs inför men som det talas för
vånansvärt lite om. Den fysiska realiteten 
är att det är svårt att kombinera ett stort 

batteri för lång räckvidd med jämn och 
snabb laddning. 

En liten snabb bakgrund: ett litium
jonbatteri är uppbyggt av en negativ elek
trod av grafit, anod, och positiv elektrod, 
katod. Där emellan hittas en flytande 
elektrolyt som har till uppgift att leda liti
umjoner från anod till katod vid urladd
ning – och i motsatt riktning när batteriet 
laddas. 

Ju tjockare elektrod desto mer energi 
rymmer batteriet. Problemet är att tjock
leken även gör att den inte laddas jämnt. 

Det är där det gyllene snittet måste 
hittas. Mellan en hög laddeffekt under 
lång tid utan att stressa batteriet och till
räckligt med energi för räckvidden som 
kunderna förväntar. 

Samtidigt är ju det här med räckvidd 
relativt. Självklart går det att köra långt 
med ett stort batteri. Men om det går fort 
att ladda spelar ett stopp mindre roll och 
den verkliga räckvidden blir längre.

Audi räknar ändå med att deras kun
der vill ha det bästa av båda världar: långt 
mellan laddstoppen och hög effekt när 
sladden kopplas in. 

Det är uppgiften som Bernard Rieger 
och hans kollegor i Gamersheim har att 
lösa. 

Med batteriutveckling på cellnivå och nya koncept för 
snabbladdning i stan vill Audi vill erbjuda branschens 
bästa laddupplevelse. Vi åkte till Tyskland för att 
kolla in Audis batteritestcenter och prova på laddning 
”Audi-style”.
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Celler och batteripaket hårdtestas flera år innan en ny modell lanseras.

– Konsten med snabbladdning av liti
umjonceller är att exakt styra strömmen 
så att anoden inte överladdas eftersom 
det leder till snabbt åldrande. Vår uppgift 
är därför att optimera funktionen för att 
bästa möjliga räckvidd och laddningspre
standa, säger han och visar en förstorad 
bil av en grafitanod. 

På den går det tydligt att urskilja tre 
fält i olika färger. Svart där anoden är 
urladdad, rött där den är laddad till hälf
ten och gult i den fulladdade delen. 

– Som tyska biltillverkare har vi en 
nära koppling till temat laddning, för vi 
har ett material som ändrar färg till vårt 
lands flagga när det laddas, skämtar han 
för att sen bli allvarlig. 

– Men faktum är att det begränsar oss. 
Flaggan är inte bra och visar på en ojämn 
fördelning av batteriets laddning.  

Idealet är att allt har en färg. För att 
jämna ut det och ladda batteriet fullt 
måste effekten minskas. 

– Så i praktiken, om du står vid en 
snabbladdare och inte får full effekt beror 
det på två saker. Det ena är ”tyska flaggan” 
och det andra är att batteriet är för varmt, 
säger han. 

Är effekten för hög kan anoden spricka 
eller göra att batteriets kapacitet minskar. 

Lösningen är att få hela systemet att 
dra åt samma håll för att optimera tempe
ratur och effekt. 

– Vi ser till snabbladdningen redan 
från början när vi utvecklar systemet. 
Endast genom en perfekt balans av allt får 
vi de laddegenskaper som vi vill uppnå, 
säger Bernard Rieger.

”Konsten med snabbladdning av litium-
jonceller är att exakt styra strömmen 
så att anoden inte överladdas.”
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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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Solidstatebatterier med fast i stäl
let för flytande elektrolyt väntas kunna 
erbjuda både längre räckvidd och snabb
are laddning. Men ännu finns de inte på 
marknaden och enligt Bernard Rieger är 
det inte heller aktuellt för tillfället.

– Om någon kan tillverka det enligt 
våra specifikationer – gärna. Men jag tror 
att det är lång tid kvar dit. 

I Gamersheim fokuserar de i stället på 
förbättring av dagens teknik. 

– Vi använder till exempel kiselanoder  
i liten skala redan i dag. Nästa steg är att 
stabilisera materialet och öka andelen för 
att få in mer energi i batteriet, säger han. 

Optimering på cellnivå är en del av 
vägen mot bättre laddning. Den andra är 
själva upplevelsen och även där vill Audi 
spela i den övre ligan. 

Trots att Audi som en del av Volkswa
genkoncernen ingår i samarbetet med 
Ionity satsas det ändå på ett eget laddnät
verk: Audi Charging Hub. 

– Varför ger vi oss in i laddbranschen? 
För att vi vill sälja elbilar och har ambitiö
sa mål. Undersökningar visade att huvud
argumentet bland våra kunder för att inte 
köpa en elbil var att det är för knepigt att 
ladda. Så vi var tvungna att ta tag i det på 
egen hand, säger Ewald Kreml som ingår 
i den grupp som utvecklat Audi Charging 
Hub. 

Den första och hittills enda hittas i 
Nürnberg en timme norr om battericen
tret i Gamersheim. Där väntar sex ladd
punkter som alla har en effekt på 320 kW. 
En våning upp finns en lounge med café, 
soffor och information om bilar från – ni 
gissade rätt – Audi.

Det mest intressanta är ändå gömt i 
botten av den modulära konstruktionen. 
Bakom snabbladdarna hittas flera conta
inrar med uttjänta batterier från elbilar 
som agerar mellanlager. Tack vare det 
behövs varken grävarbeten eller särskilda 
tillstånd för att sätta upp en Audi Char
ging Hub med flera 320 kWladdare.   

– Vi på Audi har ju gott om batterier. 
Så vi plockade ut batterierna ur 26 bilar 
och använder dem för att lagra 2,45 
MWh. Det gör oss närmast oberoende av 
det lokala elnätet. Det är som en vatten

tunna, energin droppar in och fyller upp 
batterierna, säger Ewald Kreml. 

När bilarna kommer kan de sex snabb
laddarna trycka ut 320 kW utan någon 
särskild anslutning till elnätet. 

Priset varierar beroende på hos vilken 
operatör du har ett abonnemang. Och 
även om endast de som kör Audi kan 
förboka en tid är hubben öppen för alla 
märken. 

Genom en placering i utkanten av stör
re städer är tanken att Audi Charging Hub 
ska erbjuda ett smidigt och bekvämt alter
nativ till alla som bor i lägenhet men inte 
kan ladda hemma. Och det är en grupp 
som Audi räknar med kommer växa. 

– Fler och fler i städer kommer ha elbi
lar utan möjlighet att ladda. Och det finns 
nästan inga snabbladdare i städer. Plats

brist och tillstånd gör att intresset från 
operatörer är lågt och nätet klarar det ofta 
inte, säger Ewald Kreml. 

Det här är däremot problem som han 
menar att Audi Charging Hub erbjuder en 
lösning på. 

Testet med hubben i Nürnberg 
beskrivs som lyckat och konceptet ska 
nu spridas till andra städer. Först ut är 
Zürich, Salzburg och Berlin senare i år. 
Till 2024 ska det finns elva hubbar i Tysk
land. Men någon information om när vi 
får se Audi Charging Hub i Sverige finns 
ännu inte. 

– Vi funderar på ett internationellt 
koncept. Med projekten i Salzburg och 
Zürich visar vi att det funkar även utanför 
Tyskland. Men beslutet om andra länder 
har inte tagits ännu, säger Ewald Kreml. 

Batterier från 26 bilar skapar ett energilager i 
Audi Charging Hub.

I loungen kan du informera dig om din nästa 
bil. Lämpligtvis en Audi.

Simuleringar i olika temperaturer ska säkra 
cellernas kvalitet.

Audi Charging Hub erbjuder sex laddare med 320 kW.

LADDNING II TEKNIK

”Vi på Audi har ju gott om batterier. 
Så vi plockade ut batterierna ur 26 
bilar och använder dem för att lagra 
2,45 MWh. Det gör oss närmast  
oberoende av det lokala elnätet.”
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Många har undrat och frågat hur 
mycket tjänar man egentligen 
på solpaneler? Hur mycket el 

får man? Hur mycket pengar kan man 
spara? Det finns generella beskrivningar 
men många vill även gärna se mer spe
cifika exempel. Därför kan det vara av 
intresse att summera just vårt första år 
med solpaneler.

Vårt hus strax utanför Stockholm fick 
solpaneler våren 2021. I januari begärde 
vi offert från tre olika leverantörer och 
valde sedan en av dem. I början av mars 
ringde montören på dörren. De satte upp 
27 paneler med sammanlagt 9,7 kWp 
märkeffekt, kopplad till en växelriktare 
med 8 kW max effekt. Solpanelerna mon
terades och anslöts till elnätet på tre dagar 
men sedan dröjde det två veckor till innan 
elbolaget kom, bytte elmätare och god

kände att anläggningen fick slås på och 
börja leverera ut till elnätet.

Tack vare det Gröna avdraget som ger 
skattereduktion med 15% av kostnaden 
för arbete och material kostade anlägg
ningen oss ganska exakt 100 tusen kronor.

När grannarna såg våra solpaneler ville 
de också skaffa egna. Montörer vittnar om 
att om någon på en gata skaffar solpaneler 
följer grannarna snart efter. Så blev det 
även på vår gata med till slut sju grannar 
som skaffat solceller de också. De flesta 
från olika leverantörer så vi har mycket 
att jämföra sinsemellan på grillfester och 
fikastunder.

I grund och botten har alla anlägg
ningar fungerat bra, en av grannarna fick 
dock problem med sin växelriktare som 
åtgärdades snabbt på garanti. Panelerna 
på vårt hus är alla riktade rakt mot syd så 

Många har undrat och frågat hur 
mycket man egentligen tjänar 
på solpaneler. Hur mycket el får 
man? Hur mycket pengar kan 
man spara? Det finns generella 
beskrivningar men många vill 
även gärna se mer specifika 
exempel. Därför kan det vara av 
intresse att summera just vårt 
första år med solpaneler.

Ett år med  
solpaneler
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Vårt hus strax utanför Stockholm 
fick solpaneler våren 2021. I 
januari begärde vi offert från tre 

olika leverantörer och valde sedan en av 
dem. I början av mars ringde montören 
på dörren. De satte upp 27 paneler med 
sammanlagt 9,7 kWp märkeffekt, kopplad 
till en växelriktare med 8 kW max effekt. 
Solpanelerna monterades och anslöts till 
elnätet på tre dagar men sedan dröjde det 
två veckor till innan elbolaget kom, bytte 
elmätare och godkände att anläggningen 
fick slås på och börja leverera ut till elnätet.

Tack vare det gröna avdraget som ger 
skattereduktion med 15 procent av kost
naden för arbete och material kostade 
anläggningen oss ganska exakt 100 000 
kronor.

När grannarna såg våra solpaneler ville 
de också skaffa egna. Montörer vittnar om 
att om någon på en gata skaffar solpaneler 
följer grannarna snart efter. Så blev det 
även på vår gata med till slut sju grannar 
som skaffat solceller de också. De flesta 
från olika leverantörer så vi har mycket 
att jämföra sinsemellan på grillfester och 
fikastunder.

I grund och botten har alla anlägg
ningar fungerat bra, en av grannarna fick 
dock problem med sin växelriktare som 
åtgärdades snabbt på garanti. Panelerna 
på vårt hus är alla riktade rakt mot syd så 
de levererar mest el mitt på dagen. Andra 
grannar har mer spridda paneler, några 
på hustaket, några på garagetak, pekandes 
mot olika håll. Då får de en flackare men 
jämnare effektkurva över dagen. I och 
med att den el man säljer till elbolaget 
betalas enligt timpris på Nord Pool, och 
timpriset är högre på morgon och efter
middag än mitt på dagen, kan det faktiskt 
löna sig att montera solceller på öst och 
västtak.

Då grannarna får skugga på sina pane
ler från skorsten, takkupor med mera 
monterade de optimerare vid solpaneler
na vilket ökar kostnaden några tio tusen 
kronor men ökar på effekten anläggning
en kan leverera när panelerna delvis ham
nar i skugga. Vi valde en anläggning utan 
optimerare då vi inte har skugga på våra 
paneler förutom tidigt på morgonen från 
grannens ek. En solig vår eller sommar
dag kan vi få drygt 60 kWh el från våra 
solpaneler varav vi använder hälften själva 
och resten säljer vi till elbolaget.

Fast långt ifrån alla dagar är strålande 
fina. Man kan se på våra loggar exakt när 
varje moln passerar vårt hus, med tydlig 
dipp i elproduktionen. Det som förvånade 
oss dock var att även sådana dagar då det 
var ett så becksvart molntäcke att man var 
tvungen att tända lampor mitt på dagen 
fick vi ändå ihop runt 10 kWh per dag.

Tittar vi på årsbasis är det under febru
ari–oktober som vi fått ordentligt med 
el från solpanelerna, det vill säga över 10 
kWh per dag. I juni och juli sålde vi mer 
el än vi köpte. Däremot de tre vintermå
naderna november, december och januari 
gav panelerna inte särskilt mycket el. 
Under hela december månad fick vi sam
manlagt ihop 43 kWh – mindre än vad vi 
fick per dag på sommaren!

Totalt under året som gått har våra 
solpaneler sammanlagt producerat 8,53 

– så mycket har familjen sammanlagt  
tjänat på ett år tack vare solcellerna.

11 000 kr

På sommaren genererar panelerna el från klockan 5 på morgonen till 21 
på kvällen. Fram till klockan 8 skuggar grannens ek lite och klockan 12 den 
dagen gled ett moln förbi.

– så mycket el har solpanelerna sammanlagt 
producerat under året. Av dessa 8 530 kWh 
har familjen använt 3 242 kWh själva och 
sålt resterande 5 288 kWh till elbolaget.

8,53 MWh

MWh el (megawattimmar!). Av dessa  
8 530 kWh har vi använt 3 242 kWh själva 
och sålt resterande 5 288 kWh till elbo
laget.

Genom att minska vår elförbrukning 
med 3 242 kWh sparade vi 4 052 kronor. 
För de 5 288 kWh vi sålde till elbolaget 
fick vi 3 767 kronor. Vi fick dessutom 
skattereduktion på 60 öre per kWh när vi 
lämnade in deklarationen, det blev 3 173 
kronor till. 4 052 + 3 767 + 3 173 = 10 992.

Sammanlagt har vi tjänat elva tusen 
kronor på ett år tack vare våra solceller.

Det är mycket prat om återbetalnings
tid på solceller. Fortsätter vi så här kom
mer våra solceller ha betalat sig på nio år. 
Men redan den första månaden fick vi 
rejält minskad elräkning. Och det sköna 
är att ju dyrare elen blir desto mer pengar 
får vi för solelen vi säljer! Nu när elen 
blivit så mycket dyrare är det dags att revi
dera de gamla återbetalningsberäkningar 
som byggt på gamla låga elpriser. Fortsät
ter elpriset vara lika högt som det varit de 
senaste månaderna kan vi nog spara över 
15 000 kronor nästa år. Då rasar återbetal
ningstiden till sex år.

Räknar vi dessutom med att vi även 
har sluppit köpa bensin till våra bilar blir 
det ännu mer lönsamt. Vi har två elbilar 

Solpanelerna levererade mest el februari-oktober. Knappt någonting under 
november, december och januari. Maj i fjol var ovanligt regnig, det syns på 
dippen på stapeln.
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i hushållet som vi nu när vi har solceller 
försöker ladda så mycket som möjligt på 
dagtid, med solel. Det är en alldeles sär
skild känsla att köra runt med egenprodu
cerad solel i batterierna!

Jag har tyvärr ingen exakt statistik över 
det men jag gissar att vi lyckats ladda cirka 
en tredjedel av det bilarna drog direkt från 
våra solceller. Bilarna körde sammanlagt 
cirka 2 500 mil under året (min drygt 
1 500, fruns knappt 1 000). Skulle vi haft 
avgasbilar skulle vi behövt runt 1 800 liter 
bensin som i fjol kostade runt 17 kronor 
litern (ack gamla goda tider), totalt 30 000 
kronor. Nu laddade vi med en tredjedel 
egenproducerad gratis el, resten kostade 
oss 4 000 kronor i köpt el. Det blir 26 000 
kronor enbart i bensinbesparingar. Plus 
de elva tusen kronor vi sparat på elen så 
blir det 37 000 kronor i besparingar på ett 
enda år!

Det lönar sig verkligen att skaffa både 

elbil och solpaneler. Man kan spara tiotu
sentals kronor per år i minskade el och 
bensinräkningar. Dessutom, ju dyrare el 
och bensin blir, desto mer kommer du att 
spara!

I början av mars, när bensin och 
dieselpriserna sköt i höjden satt mina 
arbetskamrater i fikarummet och ojade 
sig. Det var ju knappt ens lönt att köra till 
jobbet längre, all lön skulle gå åt på mack
en. De vände sig mot mig och undrade 
”Din elbil då? Priset på el har ju också gått 
upp, hur dyrt har det blivit för dig?” Jag 
rodnade nästan när jag erkände att ”tja 
nu när vårsolen tittat fram så laddar jag 
min elbil gratis från mina solceller”. ”Tyst 
med dig!” skrek de unisont. När jag sedan 
förklarade att i och med att jag har fast 
pris på elen jag köper, men rörligt timpris 
på elen jag säljer, betyder höjt elpris enbart 
att jag tjänar mer pengar, så fick jag snabbt 
öknamnet ”solcellsoligarken”. Solpanelerna är 1×1,8 meter stora.

”Det lönar sig verkligen att skaffa 
både elbil och solpaneler. Man kan 
spara tiotusentals kronor per år i 
minskade el- och bensinräkningar.”



I år blir laddning genom plug and charge verklighet för betydligt 
fler användare i Sverige, när bland annat Volkswagengruppen 
rullar ut funktionen i sina bilar. Andra biltillverkare spås följa hack 
i häl. Vid många laddstationer i Sverige är man dock fortfarande 
hänvisad till betalning med kort, RFID-brickor och appar.

TEMA LADDNING II PLUG & CHARGE
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Plug & charge 
rullas ut i stor skala – men 
flera laddoperatörer tvekar



Många har undrat och frågat hur 
mycket tjänar man egentligen 
på solpaneler? Hur mycket el 

får man? Hur mycket pengar kan man 
spara? Det finns generella beskrivningar 
men många vill även gärna se mer spe
cifika exempel. Därför kan det vara av 
intresse att summera just vårt första år 
med solpaneler.

Vårt hus strax utanför Stockholm fick 
solpaneler våren 2021. I januari begärde 
vi offert från tre olika leverantörer och 
valde sedan en av dem. I början av mars 
ringde montören på dörren. De satte upp 
27 paneler med sammanlagt 9,7 kWp 
märkeffekt, kopplad till en växelriktare 
med 8 kW max effekt. Solpanelerna mon
terades och anslöts till elnätet på tre dagar 
men sedan dröjde det två veckor till innan 
elbolaget kom, bytte elmätare och god

kände att anläggningen fick slås på och 
börja leverera ut till elnätet.

Tack vare det Gröna avdraget som ger 
skattereduktion med 15% av kostnaden 
för arbete och material kostade anlägg
ningen oss ganska exakt 100 tusen kronor.

När grannarna såg våra solpaneler ville 
de också skaffa egna. Montörer vittnar om 
att om någon på en gata skaffar solpaneler 
följer grannarna snart efter. Så blev det 
även på vår gata med till slut sju grannar 
som skaffat solceller de också. De flesta 
från olika leverantörer så vi har mycket 
att jämföra sinsemellan på grillfester och 
fikastunder.

I grund och botten har alla anlägg
ningar fungerat bra, en av grannarna fick 
dock problem med sin växelriktare som 
åtgärdades snabbt på garanti. Panelerna 
på vårt hus är alla riktade rakt mot syd så 

Text:

Lotta Hedin

 Foto: 

Volkswagen  

group
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TEMA LADDNING II PLUG AND CHARGE

Om du laddat en Tesla vid en Super
charger, eller sett någon annan 
göra det, har du förmodligen 

frågat dig varför inte all snabbladdning är 
lika enkel, för alla elbilar. Inget fipplande 
med appar, brickor eller kort, bara att 
plugga i laddkabeln i bilen så sköts resten 
automatiskt. ”Den tekniken kommer” har 
branschen svarat i flera år, och hänvisat 
till utvecklingen av plug and charge, som 
ska göra det möjligt att ladda på samma 
sätt vid andra snabbladdare: bara att 
plugga i kontakten, sedan dras kostnaden 
från ett konto som är kopplat till den som 
använder bilen.

Hittills fungerar dock bara plug and 
charge vid Ionitys laddstationer i Sverige 
och med ett fåtal bilmodeller. Men nu är 
något på väg att hända. 

Volkswagengruppen har sedan tidigare 
lovat att plug and chargefunktionen ska 
aktiveras i modeller som är baserade på 
mebplattformen någon gång vid mitten 
av detta år. Det gäller bland annat idmo
dellerna, bekräftar Marcus Thomasfolk, 
kommunikationschef på Volkswagen  
Group Sverige.

– Vi kan i dagsläget inte säga något 
exakt datum när plug and charge kom
mer att släppas men det kommer att ske 
senare under 2022 vilket vi tidigare kom
municerat. Funktionen kommer med en 
mjukvaruuppdatering over the air, vilket 
innebär att man inte behöver åka in till 
verkstaden. 

Även Kia bekräftar att plug and 
chargefunktionen kommer genom en 
otauppdatering till de nyare modeller
na under det här året. Andra märken är 
mer förtegna, och säger att det kommer 
”mycket snart”.

Den stora spindeln i nätet i plug and 
chargesystemet i Europa är det Berlinba
serade företaget Hubject, samma företag 
som står bakom roamingnätverket Inter
charge. 

Hubject är ett så kallat joint venture 
mellan Volkswagengruppen, bmwgrup
pen, MercedesBenz, Siemens, Bosch och 
flera andra företag.

Redan 2014 började man lägga grun
den för plug and chargesystemet, som 
baseras på standarden iso 15118. Standar
den bestämmer hur kommunikationen 
ska gå till mellan bilen och laddstationen. 
Utöver det har man behövt lösa kommu
nikationen kring betalning, och skapa ett 
säkert sätt för biltillverkare, laddopera
törer och betaltjänster att utbyta känsliga 
uppgifter. Det är ett sådant system som 
Hubject utvecklat.

– Många jämför det med Tesla, men 
Tesla sköter sitt eget ekosystem, vilket 

har gjort det lättare för dem. Ett intero
perabelt, öppet system involverar många 
parter som alla måste kunna lita på var
andra och kommunicera enligt samma 
protokoll, säger Steffen Rhinow, chef över 
plug and charge på Hubject.

En rad biltillverkare står nu med på 
Hubjects lista över samarbetspartners. 
Enligt Steffen Rhinow för man samtal 
med nästan alla tillverkare, och de flesta 
är på väg att kliva ombord, eller är det 
redan.

– När stora spelare som Volkswagen
gruppen, Hyundai och Kia rullar ut detta 
är det svårt för konkurrenterna att inte 
erbjuda detsamma, säger han.

Bland de laddstationsoperatörer som 
är verksamma i Sverige är det dock bara 
Ionity och Mer som finns med än så länge. 
Ingen av de stora aktörerna Vattenfall 
InCharge, Eon eller Recharge kan säga 
när man kommer kunna ladda genom 
plug and charge på deras stationer.

Så även om tekniken nu kommer i 
många bilar finns risken att man står kvar 
med samma problem som tidigare: att 
olika aktörer håller fast vid sina separata 
lösningar, så att man ändå måste ha olika 
avtal eller betalmetoder för att ladda hos 
olika operatörer.

– Man kan säga att plug and charge 
ersätter rfidtaggen och bygger in den i 
bilen. Det blir säkrare och smidigare. Men 
laddartionsoperatörerna och laddleveran
törerna måste fortfarande vilja anpassa sig 
till varandra, antingen via roaming eller 
direkt.

Det som talar för ett bredare genom
slag är enligt Steffen Rhinow att biltillver
karna nu driver på utvecklingen.

– Biltillverkarna vill kunna erbjuda 
sina kunder detta och pushar laddopera
törerna.

Han menar att det också kan vara en 
winwinsituation.

– Genom plug and charge får ladd
operatörerna tillgång till mer data från 
bilarna och kan göra laddningen smar
tare, och på så sätt kan de spara pengar, 
säger han. 

Steffen Rhinow
Hubject

”När stora 
spelare som 
Volkswagen-
gruppen, Hy-

undai och Kia 
rullar ut detta 
är det svårt för 

konkurrenterna 
att inte erbjuda 

detsamma.”

OLIKA AKTÖRER PÅ 
LADDMARKNADEN
Laddstationsoperatör (Charge 
Point Operator, CPO): Aktör som 
äger laddinfrastruktur, men som  
låter andra sälja laddtjänsterna till 
konsumenterna. Till exempel Ionity 
och Recharge. 
Laddleverantör eller mobilitets-
tjänsteleverantörer/(Mobility  
service provider, MSP): Företag 
som inte själva äger laddinfrastruktur, 
men som säljer tjänsten att kunna 
ladda på andras laddare. Till exempel 
Plugsurfing: Många bilproducenter 
har också egna laddtjänster, som 
charge ny Hyundai eller Audis e-tron 
charging service.
Både laddstationsoperatör och 
laddtjänstleverantör (CPO och 
MSP): Aktörer som både äger  
stationer och är tjänsteleverantörer 
för laddning på dessa laddare.  
Till exempel Mer och Vattenfall.

HUBJECT
• Startades 2012
• 96 anställda med kontor i Berlin, 
Shanghai och Los Angeles
• V2G Root Certification Authority, 
och med det ankaret I den säkerhets-
hierarki som plug and charge- 
systemet är uppbyggt kring
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Biltillverkare

Volkswagens ID-modeller:

Vi kan i dagsläget inte säga något exakt datum, men det kommer att ske senare under 2022  
vilket vi tidigare kommunicerat. Funktionen kommer med en mjukvaruuppdatering over the air vilket  
innebär att man inte behöver åka in till verkstaden. Innan denna uppdatering står vi nu inför  
uppdatering 2.4 som däremot sker på verkstad med start inom kort.

Audi
Audi e-tron och Sportback e-tron har det redan, det infördes på bilar som tillverkats från v.48/21.  
Det kommer även införas på Audi Q4 e-tron och Q4 Sportback e-tron.
Det införs direkt i produktionen och inte via uppdatering i efterhand vad vi känner till.

Kia Alla Kia EV6 och nya Niro EV kommer få funktionen under 2022 via en OTA-uppdatering.

BMW Plug and charge-tekniken kommer lanseras inom kort.

Volvo Kan i dag bara bekräfta att detta är funktionalitet som kommer. När, hur och i vilka bilar får  
vi återkomma om senare.

Polestar Vi håller på och undersöker möjligheterna för detta inför framtiden, men kan i nuläget inte  
säga något om när vi kan erbjuda det.

Övriga tillverkare I dagsläget kan även Porsche Taycan, Ford Mustang Mach-e och Mercedes EQS laddas med plug and charge.

Laddoperatörer

Heidi Stenström, presschef  
på Vattenfall:

Plug and charge ligger helt rätt i tiden men fortfarande är mycket av tekniken kopplad till kommunikationen  
mellan bil och laddare så vi inväntar mer info om bilarnas funktionalitet. När biltillverkarna har tekniken redo 
kommer Vattenfall InCharge börja jobba för att få in tekniken i laddarna, och först då kan en tidsplan sättas.

Stian Mathisen, näringspolitisk 
chef på Recharge:

Vi på Recharge har inte etablerat plug and charge än, men vi tittar på möjligheten att göra det.  
En av utmaningarna för oss är att det finns så få bilar på marknaden som stödjer detta, och innan  
vi implementerar plug and charge som kostar mycket tid och resurser måste vi vara säkra på att  
det faktiskt är något som ger våra kunder en bättre laddupplevelse.

Jan Haugen Ihle,  
regionchef på Ionity Alla Ionitys laddare fungerar redan med plug and charge. Nu väntar vi på biltillverkarna. 

Patric Elmén, presschef  
Eon Sverige

Alla publika snabbladdare som Eon installerar nu och framöver är förberedda med ISO15118  
(plug and charge). I nuläget vet vi inte exakt när vi kommer att kunna erbjuda plug and charge-tjänster på  
vårt publika laddnätverk, men vi jobbar intensivt med att realisera de möjligheter som ISO15118 innebär.

När kommer plug and charge?
Så svarar biltillverkarna och laddoperatörerna

Ionity är redo. Nu väntar de på biltillverkarna.
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Mhos bmw står för Motorsport, 
och tillsammans med bmw i4 
m50 är ix m60 den första elbi

len under mvarumärket. 
Jämfört med de två tidigare medlem

marna i ixfamiljen har m60 tillgång till 
mer kraft från den bakre motorn. Den 
sammanlagda motoreffekten ligger på 
hela 455 kW (619 hästkrafter), och den 
kan leverera ett vridmoment på smått 
otroliga 1 100 Nm. 

Den 2,6 ton tunga bilen accelererar 
från 0–100 km/h på 3,8 sekunder, och har 
en topphastighet på 250 km/h. Den har 
också utrustats med ett adaptivt mchassi 
med elektroniskt reglerad dämpning. Den 
adaptiva luftfjädringen i bilen har fått en 
mspecifik inställning som innebär att 
den gjorts lite styvare och tajtare.

Vi provkör bilen på Gotland, först på 
vanliga vägar, och sedan även på motor
banan Gotland Ring, där det finns möjlig
het att testa vad bilen går för utan att bryta 
grovt mot lagen.

För det är lite det som är problemet 
med den här bilen: det är svårt att se hur 
man ska kunna utnyttja dess fulla poten
tial under vanlig användning. 

På Gotlands platta och slingriga lands
vägar är det svårt att känna någon större 

Muskelmaskinen 
BMW iX M60

Det är svårt att inte imponeras av BMW iX M60, den 
tredje och klart kraftfullaste varianten av märkets 
prestandasuv iX. Men när däckskriken tystnat undrar 
vi hur man ska kunna utnyttja potentialen under vanlig 
användning, och om det är värt extrapengarna.

Text: 

Lotta Hedin

Foto: 

Jackie Dahl

Prov
BMW 
IX M60

skillnad jämfört med det inte fullt lika 
kraftfulla syskonet iX xDrive 50, som tar 
4,6 sekunder på sig från 0–100 och ”bara” 
levererar 765 Nm vridmoment.

Det skulle vara det omtalade artificiella 
motorljudet då, som designats av filmmu
sikkompositören Hans Zimmer, och som 
fått ett eget och vassare mspecifikt sound.

Med ett pris på 1 412 800 kronor kom
mer ix m60 med en högre utrustningsnivå 
som standard än de något billigare sysko
nen. Här ingår till exempel aktiv integral
styrning med styrande bakhjul, vilket för 
xDrive 50 kan köpas till genom sportpa
ketet. Den ger en riktigt härlig styrning 
och en imponerande tajt vändradie för en 
så stor bil. 

Interiört är det mesta sig likt, och vi får 
uppleva samma högklassiga komfort som 
i den xDrive50 vi testat tidigare. 

Att luftfjädringen ska ha en sportigare 
prägel märks inte på bekvämligheten. Vi 
ger oss ut på de gropigaste grusvägarna 
vi kan hitta och styr avsiktligt in mot de 
djupaste potthålen som vintern lämnat 
efter sig, men det blir aldrig stötigt och 
obekvämt. Bilen sväljer ojämnheterna på 
ett smått makalöst sätt. 

När det blir dags att ta ut svängarna på 
motorbanan känns dock de fåtöljliknande 

Fyrhjulsstyrning ger en tajt vändradie 
trots den långa hjulbasen.
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IX M60 sväljer 
vägens ojämnheter 
på ett makalöst 
sätt.
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Bagageutrymmet sväljer 500 liter.

Det är imponerade vad 2,6 tonsbjässen  
klarar på banan.

Spatiösa, fåtöljliknande säten.

stolarna lite väl spatiösa för samman
hanget. Särskilt i passagerarsätet hade jag 
gärna velat känna mig mer stadigt omhål
len i kurvorna.

Att bilen vet vad den pysslar med är det 
dock ingen tvekan om. Den klarar slalom 
mellan koner och tar tvära svängar med 
full kontroll även i höga hastigheter. Det 
är verkligen imponerande vad den stora 
och tunga suven klarar av.

ix m60 är även utrustad med så kallad 
launch control, som aktiveras när man 
från stillastående håller foten på bromspe
dalen och samtidigt trycker ner gasen. Ett 
vibrerande i pedalfoten gör att det känns 
som att hela bilen frustar som en tävlings
hingst i startfållan. 

När man släpper bromspedalen skick
as all kraft på samtidigt och man skjuter 

”Ett vibrerande i pedalfoten gör att det 
känns som att hela bilen frustar som en 
tävlingshingst i startfållan.”

BMW IX M60 
 

Pris: Från  
1 412 800 kronor

Batterikapacitet:  
111,5 kWh brutto/105,2 

kWh netto

Deklarerad räckvidd:  
549 km (WLTP)

Ombordladdare:  
Trefas 11 kW

Snabbladdning: 195 kW

Drivning: Fyrhjulsdriven

Motorprestanda: 
455 kW, 1 100 Nm

Acceleration 0–100 
km/h: 3,8 sekunder

Maxhastighet: 250 km/h

Yttermått, LxBxH:  
4 953/2 230 inkl.  
speglar/1 696 mm

Bagageutrymme:  
500 liter (1 700 med  

fällt baksäte)

Tjänstevikt: 2 659 kg

Dragviktvikt: 2 500 kg

Nybilsgaranti: 2 år

Batterigaranti:  
8 år/16 000 mil

iväg. Står man utanför och ser på så ser 
man hur bilen sätter sig på rumpan i 
accelerationen. 

För att matcha krafterna har ix m60 
utrustats med riktigt kraftiga sport
bromsar, som biter utmärkt, även när 
man vid +100 km/h ställer sig på dem.

Det är imponerande som sagt, men 
samtidigt lite motsägelsefullt: Om man 
vill kunna njuta av den här sportpre
standan, vill man verkligen göra det i en 
jättesuv då? 

Låt oss suga på den karamellen lite till 
det specialnummer av Elbilen som kom
mer om bara någon vecka. Där har vi 
nämligen testat flera populära elbilar på 
bana, varav bmw ix m60 är en, för att se 
hur väl de står sig mot varandra när man 
pressar dem.  

PROVKÖRNING II BMW IX M60

All prestanda man  
behöver och lite till.

Fantastiska bromsar.

–

+

Priset. Behövs verkligen 
den här modellen? 

// Enkel & säker att använda
// Framtidssäker genom regelbundna uppdateringar
// Lätt att integrera i ”Smart Home System” och Solcellsanläggningar
// Tillverkad i Österrike

Mer information på
www.keba.com/emobility

#KEBAeMobility

KeContact P30 GREEN EDITION – 
Den klimatneutrala laddstationen för er elbil



// Enkel & säker att använda
// Framtidssäker genom regelbundna uppdateringar
// Lätt att integrera i ”Smart Home System” och Solcellsanläggningar
// Tillverkad i Österrike

Mer information på
www.keba.com/emobility

#KEBAeMobility

KeContact P30 GREEN EDITION – 
Den klimatneutrala laddstationen för er elbil
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Text: 

Gunnar  

Dackevall 

Foto: 
Peter  

Gunnars

Prov
VOLKSWAGEN 
ID 5 GTX

42
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ID 5 GTX
Första långkörningen  

på svensk väg
Vi tar ut ID 5 på en långtur och kollar förbrukningen 

i den nya ”slankare” versionen av ID 4 – och får  
en överraskning vid laddstolpen.  
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Volkswagenkoncernen fortsätter  
att framgångsrikt rulla ut nya 
modeller på sin elektriska 

mebplattform, och hade sannolikt gjort 
det i ännu högre tempo om inte kompo
nentförsörjningen allvarligt har påverkats 
av kriget i Ukraina.

Den senaste i raden som rullar ut på de 
svenska vägarna heter Volkswagen id 5, 
som är en systermodell till populära id 4 
som har försetts med en längre och lägre 
karossavslutning.

Vår chefredaktör har redan skrivit om 
bilen (se Elbilen nr 5/22) så här nöjer vi oss 
med en djupdykning i hur id 5 gtx (med 
dubbla motorer och därmed fyrhjulsdrift) 
står sig när det kommer till laddprestanda 
och förbrukning vid landsvägskörning.

Vår testbil var med i det stora prestan
dabilstestet på Knutstorp som gjordes i 
samarbete med tre nordiska partners och 
kommer att publiceras i en specialutgåva 
under sommaren, och vi tog tillfället i 
akt att göra ladd och räckviddstester på 

dit och hemresa med bilen. Försommar
klimat rådde, med temperaturer mellan 
15 och 20 grader.

Poängen med id 5 jämfört med syster 
id 4 är nästan uteslutande av estetiskt 
värde (om man gillar en coupésuv, vill 
säga), men faktum är att det något mer 
utdragna bakpartiet ger lägre luftmot
stånd (Cw 0,26 vs 0,29 för id 4) och där
med också i praktiken längre räckvidd. 
Skillnaden blir främst märkbar när bilen 
kör en bit över 100 km/h.

Men den låga luftmotståndskoefficien
ten till trots är suvkarossens frontyta 
ganska stor, och medan förbrukningen 
stannar på goda 1,6 kW per mil i 90 km/h, 
landar den på inte lika imponerande 2,2 
kW/mil vid 120 km/h, och drar iväg till 
2,7 i 130 km/h.

Den teoretiska räckvidden på 477 km 
från det 77 kWh stora batteriet (netto, 
bruttokapaciteten är 82 kWh), sjunker 
därmed till 365 km när man rullar på i 
motorvägsfart.

Snabbladdning som överraskar. Vi fick högre effekt än vad Volkswagen lovar. 

Trevlig interiör. Lastutrymme som sväljer många väskor. Laddlucka höger bak. 

Inte alls dåligt, men snittfarten på 
långresan är ju lika beroende av hur 
snabbt man kan ladda batteriet, och det 
har hittills inte varit vw:s starkaste gren.

Uppgiften om att maxladdningskapa
citeten stannar på 135 kW låter heller inte 
så uppmuntrande, men här skulle verk
ligheten visa sig överträffa databladet; lite 
beroende på vilken laddstation vi besökte 
sög Folkan i sig mellan 147 och 177 kW de 
första 50 procenten av batterikapaciteten, 
och sjönk först därefter ner under 100 kW 
och höll sig över 80 kW hela vägen upp till 
80 procent. 

Även om det finns bilar som laddar 
kvickare är detta klart godkända siffror 
som visar att Volkswagen definitivt är på 
gång även i denna gren.

Huruvida denna utveckling håller 
jämna steg i övriga modeller i idpro
grammet låter vi vara osagt, men den 
som vill komma åt Volkswagens senaste 
tekniksprång gör det nog säkrast i den 
senaste modellen.  

PROVKÖRNING II VOLKSWAGEN ID 5 GTX
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Bra Miljöval är landets enda riktiga 

miljömärkning på el. Den utgår 

från Naturskyddsföreningens tuffa 

krav på miljöpåverkan. 

Gör en insats du med!

falkenberg-energi.se 

0346-88 67 00

Sveriges  
enda!
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Test
MERCEDES EQE 350+ 
VS BMW I4 EDRIVE40

46

Mer än en 
premiumkamp



Text: 
Fredrik  

Sandberg 

Foto: 
Peter  

Gunnars
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Mer än en 
premiumkamp

Vi kör Mercedes EQE och jämför md BMW i4 – och når 
några uppseendeväckande slutsatser. Vi trodde Mercedes 

skulle ta hem räckviddskampen. Det gjorde den inte.  
Trots tio kWh mindre batterpack kör man längre i en i4. 
Varför? Och varför är Mercedesen så mycket dyrare?
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Mercedes vill med sina elbilar bli 
ett lyxmärke. Som om det inte 
redan var status att ratta en bil 

med en stjärna på huven. Nu tar märket 
ett steg till och det märks inte minst på 
priserna. Den nya modellen eqe, som är 
Mercedes Eklass i elbilstappning, går loss 
på 798 000 kronor innan några som helst 
tillval. 

Det är en saftig peng. 
Men visst får man en lyxigare känsla. 

Det blir vi varse när vi tar ut den på en 
långkörning runt Mälaren. 

Men är det värt pengarna? Och kostar 
bilen vi kör verkligen 798 000 kronor?

Premiumtysken från Bayern, bmw, 
vill också ha med ett ord i laget. Deras 
bakhjulsdrivna i4 som vi testade för två 
nummer sedan visade sig vara en riktigt 
trevlig bil. 

Den får följa med för en jämförelse. 
Låt oss börja med vad man får för 

pengarna. 
En bmw i4 med två större utrustnings

paket som innehåller laserljus, elupp
värmd ratt, dragkrok, headupdisplay, 
trådlös laddning av mobil, ambient light, 
kurvad display, helljusassistent och par
keringssensorer. Dessutom slänger vi på 
läderklädsel med snygga sömmar och en 

grön metalliclack, som kostar 10 400 kro
nor. Från grundpriset på 639 500 kronor 
(höjdes med 14 500 kronor i juni) bygger 
vi på och landar på 726 300 kronor. Vi 
kommer alltså ändå inte upp i Mercedes 
eqe:s grundpris som startar på 798 000 
kronor. Hela 158 500 kronor billigare än 
Mercedes eqe. 

Den eqe som vi kör på vår testrunda 
går loss på 1 153 850 kronor. Tillvalspake
tet går alltså loss på 353 000 kronor. Det 
får man en mindre elbil för. 

Utrustningsnivån är brantare än hos 
bmw, här kan man verkligen fylla ut sin 
bil till bredden, höjden och framför allt 
vikten med attiraljer. 

I ”premiumpaketet plus” för 160 000 
kronor ingår bland annat panoramatak, 
headupdisplay med augmented reality 
(galet bra och snygg hud), panelbelys
ning, förvaringsutrymme under mittkon
sol(!), Burmeserljud, keylessfunktion, 
baklucka med komfortstängning och 
förarassistent plus (dödavinkelvarnare, 
autobroms, avläsning av hastighetsskyl
tar et cetera). Sen har vi amgstyle, med 
lättmetallfälgar, sportratt, interiörpanel i 
antracit öppenporigt lindträ och velour
mattor med amgskrift. Lägg därtill 
bakaxelstryning på 4,5 grader, sidokrock

Slimmad profil för 
låg energiförbrukning.”Det är en saftig peng. Men visst får man en 

lyxigare känsla. Det blir vi varse när vi tar ut 
den på en långkörning runt Mälaren.”

TEST II MERCEDES EQE 350+ VS BMW I4 EDRIVE40



Slimmad profil för 
låg energiförbrukning.

Komfortkungen EQE.

Aningen tajtare köregenskaper i BMW i4.

”Utrustningsnivån är brantare än hos BMW, här 
kan man verkligen fylla ut sin bil till bredden, 
höjden och framför allt vikten med attiraljer”



kuddar bak, massagestolar, luftfjädring, 
mikrofiber i innertaket, eluppvärmt bak
säte och remote parking och en del annat 
så har du snabbt byggt på dig en årslön för 
ett restaurangbiträde. 

Vad av detta behöver man då? 
Inget. Bilen rullar ändå. 
Vad vill man ha? Det är en annan 

fråga, och beror på ens smak och tycke. Vi 
skulle nog sikta in oss på några grundsa
ker: bakaxelstyrningen är fantastisk, den 
ger bilen en härlig upplevelse i stadskör
ning, bilen känns mycket mindre än den 
är. Headupdisplayen med augmented 
reality är fina fisken. amgpimpningen  
kan man vara utan, så även belysta 
instegslister och kanske också panorama
taket. 

Vi plockar på oss en rimlig variant, 
med bästa lyktorna som är adaptiv ljus
bildsreglering, och vi lägger även till 
bakaxelstyning. Det går att få bakaxel
styrning med 10 procent för en verkligt 
lättkörd bil, men då måste man slänga på 
ett paket på 125 000 kronor. Så vi nöjer oss 
med 4,5 grader för 16 600 kronor. 

Detta teoretiska bygge kostar 856 600 
kronor. Över 100 000 kronor mer än den 

tämligen välutrustade bmw i4 vi teoretiskt 
byggde. 

Det vill till att Mercedes har någonting 
extra, med andra ord. 

Låt oss börja med räckvidden. Med 
Mercedes får man 10 kWh extra energi, 
batteripacket ligger på 90,6 kWh netto. 
Hos bmw är det 80,7 kWh som gäller. Då 
borde man med andra ord nå längre med 
Mercedes elbil. De har ju dessutom byggt 
den med så litet luftmotstånd som möjligt. 

Vi kör parallellt Mälaren runt med 
de två bilarna. De är båda laddade till 93 
procent vid starten. Initialt ser det ganska 
jämt ut med förbrukningen. 

Första stoppet i Arboga efter 141 kilo
meter har vi 63 procent kvar av batteriet i 
Mercedesen, förbrukningen ligger på 1,88 
kWh per mil enligt bilens färddator. 

Snittfarten är 90 km/h.
bmw:n har däremot förbrukat 1,62 

kWh per mil. Turen fortsätter, ut på 
snabbbare motorvägar med blandat 100, 
110 och 120 km/h. 

Efter 30 mil körda kan vi fälla avgöran
det. Mercedes eqe 350+ har en förbruk
ning som ligger över bmw:n, den snittar 
1,84 kWh per mil medan bmw i4 eDrive40 

”Efter 30 mil  
körda kan vi  
fälla avgörandet. 
Mercedes EQE 
350+ har en  
förbrukning  
som ligger  
över BMW:n.”

Mercedes EQE är större och tyngre än BMW i4. 
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TEST II MERCEDES EQE 350+ VS BMW I4 EDRIVE40
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snittar 1,58 kWh per mil. Det ger en  
räckvidd på 51 mil för bmw och 49 för 
Mercedes. Temperaturen låg kring 14 
grader. 

Det är en skräll! 
bmw:n som har 10 kWh mindre energi 

i sina batterier slår Mercedes i räckvidd! 
Trots att Mercedes byggt en elbil från 
grunden upp, med slimmad kaross, där 
man filat och filat för att få ner luftmot
ståndet. bmw bygger sin elbil med bas 
från fossilbilarna. 

En förklaring ligger naturligtvis i att 
Mercedes eqe är en större bil, den är 15,8 
centimeter längre, 5,4 centimeter bredare 
men bara 4,4 centimeter högre – de som 
spelar roll för luftmotståndet. Mercan är 
också 230 kilo tyngre – i grundutförande, 
den modell vi körde var dessutom topp
utrustad och skillnaden är säkerligen 
ännu större jämte bmw i4, som också var 
väl utrustad. Mercedes har mer godis att 
lägga in. 

Det hade varit bättre att jämföra med 
en bmw i5 – men den finns ännu inte. Då 
hade det här troligen sett annorlunda ut. 

I storleken finns nog en stor del av 
förklaringen, men bmw har byggt en 
strömsnål drivlina, om det råder inga 
tvivel. Dessutom med en asynkron elmo
tor som inte innehåller några sällsynta 
jordartsmetaller, som inte brukar vara lika 
effektiv som de synkrona permanentmag

netmotorerna som sitter i Mercedes elbilar. 
När det kommer till köregenskaper 

erbjuder bmw en sportigare upplevelse, 
den är både starkare och agilare på vägen. 
Mercedesen lider lite av sin storlek. Återi
gen, i4 är en mindre bil. 

När det kommer till komfort och den 
ombonade känslan som brukar gå under 
den så kallade premiumupplevelsen, ja 
där tar Mercedes hem det. Sätena, skär
men, infotainmentsystemet, mjukheten 
i körningen och designen är behagligare 
och ger en lyxig känsla. Headupdisplay
en borde få något pris i grafisk design, den 
är rent av vacker att se på. bmw i4 är inte 
dålig, men är inte i nivå med den komfort 
Mercedes erbjuder. 

Däremot lastar bmw i4 märkligt nog 
mer än Mercedes eqe 350+. Samtidigt är 
den sluttande bakluckan på i4 i viss mån 
begränsande, med låg takhöjd. 

Det är däremot betydligt bättre med 
plats i baksätet i Mercan, för den som har 
stora barn som faktiskt vill följa med sina 
föräldrar på långtur.   

SUMMA SUMMARUM

För den som vill ha sin premiumupp-
levelse på plats, med möjlighet att 
fylla på med extrautrustning som ger 
maximal bling-bling-effekt, bör satsa 
på Mercedes. Den är behagligare att 
köra och en njutning på vägen. Den 
som vill ha en sportigare upplevelse 
och faktiskt lite längre räckvidd väljer 
BMW:n. Den snabbladdare dessutom 
bättre – på papperet, i verkligheten 
var det inte så stor skillnad. Den som 
bara vill ha en premiumtysk för lång-
turer och inte har stora barn bör sikta 
in sig på en BMW i4. Den tar hem 
det här testet, det är ett smartare val, 
främst med tanke på plånboken. 

”När det kommer till komfort och den  
ombonade känslan som brukar gå under 
den så kallade premiumupplevelsen, ja 
där tar Mercedes hem det.”

Stilrena lyktor bak. 
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Testfakta
MERCEDES  
EQE 350+

Mercedes EQE 350+ håller tempot under snabbladdningen. En jämn 
topp ända till halva batteriet, även om vi inte når upp till utlovade 170 kW.  

Förbrukning och räckvidd: Temperatur kring 14 grader. 

Officiell räckvidd: 639 km WLTP.  
Räckvidd i testet: Med full laddning beräknar vi räckvidden till 49 mil, 
motorvägskörning. 1,88 kWh/mil i 90 km/h. 
Snittförbrukning på långkörningen: 1,84 kWh/mil i 90 km/h.

SNABBFAKTA 
MERCEDES EQE 350+

Pris: från 798 000 kr

Batterikapacitet:  
90,6 kWh netto

Deklarerad räckvidd: 
639 km (WLTP)

Snabbladdning: 170 kW
Ombordladdning:  

11 kW trefas
Drivning: Bakhjulsdrift

Max motoreffekt  
och vridmoment:  
215 kW/530 Nm

Acceleration  
0-100 km/h: 6,4 sek

Topphastighet:  
210 km/h

Antal platser: 5
Yttermått, LxBxH, mm:  
4 946 x 1 906 x 1 492
Tjänstevikt: 2 355 kg
Bagageutr: 430–895 l

Dragvikt: 1 600 kg

Nybilsgaranti:  
3 år

Batterigaranti:  
10 år eller 25 000 mil

TOTALT: 

43 av 50 

POÄNG

BETYG 
Köregenskaper: Det mesta är på 
plats här. Styrningen är mycket 
bra, med bakhjulsstyrning blir  
bilen en liten stadsbil. Det är 
rappt och njutbart. 

Komfort: En av de mest kom-
fortabla bilarna på marknaden. 
Tyst, med akustiktillval, skönt 
och ombonat, stora kartan på 
mittskärmen ger fin öveblick  
med realtidsuppdaterade ladd-
stationer. 

Säkerhet: Mängder av stödfunk-
tioner och fem stjärnor i Euro 
NCAP för EQS, lillebror EQE lär 
vara med på det tåget. 

 

Miljö – förbrukning: Drar lite el 
för sin storlek.  

Autonomi: Avslappnad filhål-
larassistent, väl fungerande 
avläsning av trafikskyltar. 
  

Utrustning: Bilen vi testar är rus-
tad till taket, men smakar det så 
kostar det. Över 300 000 kronor 
i utrustning är kanske inte värt 
det, men basversionen kommer 
dock med det mesta nödvändiga, 
som luftvärmepump och adaptiv 
farthållare.  

Utrymmen: Med tanke på att 
bilen är nära fem meter lång har 
man förvånansvärt lite lastutrym-
me. 

Ekonomi: Nära miljonen för en 
e-klass är mycket pengar. Det är 
lite svårt att hitta anledningen till 
det höga priset.  

Räckvidd: Klarar nästan 50 mil i 
vårt test. Över 40 på motorväg ger 
dock högsta betyg.  

Laddning: Bra, men inte klass-
ledande.  

Utseende: Genomgående snygg 
design, interiört och exteriört.

TEST II MERCEDES EQE 350+ VS BMW I4 EDRIVE40
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Här går det in 430 liter. 

Avslappnad 
komfort i Merce-
des baksäte. 
Rena feng shui-
atmosfären om 
du frågar Lotta. 

Batteri % (SoC)
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LADDKURVA MERCEDES EQE 350+. 30 minuter från 9 till 80 procent.
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Testfakta
BMW I4 EDRIVE40

Är det inte lite 
trångt här i 
BMW:n? Mitten-
platsen erbjuder 
inte mycket 
utrymme. 
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Det avsmalnande bagageutrymmet i BMW i4 rymmer 470 liter. 

Batteri % (SoC)

160

140

120

100

80

60

40

20

0
0 20 40 60 80 100

La
dd

ni
ng

sh
as

tig
he

t i
 k

W

LADDKURVA BMW I4 EDRIVE40. 40 minuter till 80 procent.

Laddningen är inte rekordbra, det tar 40 minuter att ladda till 80  
procent. På papperet är BMW bättre, men inte när vi testar bilarna.

Förbrukning och räckvidd: Temperatur kring 14 grader.

Officiell räckvidd: 590 km WLTP.  
Räckvidd i testet: Med full laddning beräknar vi räckvidden till 51 mil, 
motorvägskörning. 1,62 kWh/mil i 90 km/h. 
Snittförbrukning på långkörningen: 1,58 kWh/mil.

SNABBFAKTA 
BMW I4 E-DRIVE40

Pris från: 639 500 kr

Batteri: 80,7 kWh netto

Deklarerad räckvidd: 
590 km (WLTP)

Snabbladdning max: 
205 kW

Laddare: 11 kW enfas

Drivning: Bakhjulsdrift

Max motoreffekt,  
vridmoment:  

250 kW, 430 Nm

Acceleration 0–100 
km/h: 5,7 sek

Topphastighet:  
190 km/h

Antal platser: 5
Yttermått, LxBxH:  

4 783/1 852/1 448 mm

Tjänstevikt: 
2 125 kg

Bagageutr: 470–1290 l

Dragvikt: 1 600 kg

Nybilsgaranti:  
2 år

Batterigaranti:  
8 år eller 16 000 mil.

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

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

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

 

Miljö – förbrukning: Låg  
förbrukning och miljökrav  
vid tillverkningen.

 

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

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

Utrymmen: 470 liter utrymme 
bak är bra, men litet baksäte.  

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

Räckvidd: Imponerande, spräng-
er 50-milsvallen med en mil en 
dag i 14 graders värme med 
mestadels motorvägskörning. 
Betyg:  

Laddning: Bra snabbladdning, 
men inte klassledande.  
Betyg: 

Utseende: Snygg och kraftfull, 
men lite trist att man inte  
signalerar mer att det är en 
eldriven version man kör. 

TOTALT: 

45 av 50 

POÄNG



Text  

& foto: 

Carl Undéhn
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Ford är på 
rätt väg med 
E-Transit

Ford storsatsar på eldrivna transportbilar i Europa.  
Fram till 2024 ska fyra modeller lanseras och först ut 
blir en eldriven version av Transit – som naturligtvis då 
kallas E-Transit. Vi har varit i Barcelona och provkört!

Utan att göra särskilt mycket väsen 
av sig – bokstavligen talat – är 
Ford ETransit faktiskt en av årets 

mest spännande lanseringar. 
”Ursäkta?!”kanske du säger och pekar 

på att Tesla Model Y Performance nu 
finns att köpa i Sverige. Eller att Mercedes 
kommer med en AMGversion av EQE 
med 476 hästkrafter som gör 0–100 km/h 
på 4,2 sekunder. Eller någon annan av alla 
elbilar som skulle blåsa i väg från en Ford 
ETransit innan du hunnit säga ”paketle
verans”. 

Men det är också det som är grejen. 
Onlinehandel och leveranser fortsätter 

att öka. Under dagtid utgörs en hel del av 
stadstrafiken av hantverkare i en skåpbil 
på väg att lösa ett problem. Transportbilar 
används dessutom dagligen, till skillnad 
från en hel del personbilar.

Att få dem alla att köra på el skulle 
innebära en rejäl minskning av utsläpp i 
våra städer. 

Och även om eldrivna transportbilar 
ökat är det ont om alternativ med en 
verklig räckvidd på 20 mil. Det räcker 
visserligen i de flesta arbetssituationer 
– men förmodligen inte för att övertyga 
skeptikerna. 

Så kan Ford ETransit med sin officiella 

räckvidd på upp till 31,7 mil fylla luckan? 
Det första intrycket är att Ford har gjort 
mycket rätt. Förutom själva eldriften bju
der ETransit på en lagom dos nyheter och 
en stor dos igenkänning som gör klivet 
över till el enklare för alla som ska använ
da bilen i vardagen.

Fords eldrivna transportbil kommer 
med bakhjulsdrift, 184 eller 269 hästkraf
ter och ett vridmoment på 430 Nm. 

ETransit finns i tre olika längdut
föranden (L2 till L4) och med två olika 
höjder (H2 och H3). Utförandet påverkar 
naturligtvis lastutrymmet. Generellt 
klarar ETransit lika mycket som bak
hjulsdrivna Transit med dieselmotor. Som 
mest kan du lasta 1 472 kilo och beroende 
på utförande går det även att hänga på ett 
släp på upp till 750 kilo. 

Utförandet påverkar även räckvidden 
som varierar från 23,8 mil och som bäst 
alltså 31,7 mil enligt WLTP.  

– Vi undersökte vad den genomsnitt
liga sträckan en transportbil i Europa 
kör per dag är och kom fram till 111 kilo
meter. Så målet var en räckvidd på 150 
kilometer oavsett väder, körstil och andra 
yttre förutsättningar, säger Nicolas Why
man som är märkeschef för Ford i Europa. 

Vid stadskörningen anges räckvid
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drivna syskon. Att långsamt kunna klätt
ra över ett krön på en trång gata utan risk 
för motorstopp eller slita i växelspaken är 
befriande. 

– En nyhet med eldrivna Transit är att 
den nu fått individuell fjädring på bakhju
len. Tillsammans med den låga viktpunk
ten med batteripaketet i botten ger det en 
skönare körkänsla, säger Andrew Mott
ram som varit chefsingenjör för projektet. 

Barcelonas täta trafik är inte rätt plats 
för att prova acceleration. Men när en 
liten lucka öppnar sig efter ett rödljus 
trycker jag ordentligt på gasen. Bilen 
sticker i väg bra, men räkna inte med 
att tryckas in i förarstolen. Kort därefter 
påpekar navigationens svala röst att det är 
slöseri med energi att accelerera snabbt. 
Ford vill även använda lite pekpinnar för 
att skola förarna i elbilens värld. 

De 184 hästkrafter bjuder ändå på 
tillräckligt med kraft för att kunna leve
rera saker i tid. När vägen tillbaka mot 
hamnen delvis går utmed en motorväg 
uppstår direkt en längtan efter en ETran
sit i campingutförande. Den ligger perfekt 
på motorvägen och den sköna förarstolen 
känns som gjord för att nöta mil genom 
Europa. 

Men det skulle kräva en del laddstopp. 
ETransit har ett förhållandevis stort 

batteripaket på 68 kWh. Det låter kan
ske inte som mycket i dag. Mercedes har 
klämt in 107,8 kWh i sedanen EQS och 
kinesiska Nio ska lansera ET7 och ET5 
med batteripaket på 150 kWh. 

För en transportbil ser ekvationen 
annorlunda ut. Ett stort batteri betyder 
mindre möjlighet att lasta. Och en skåpbil 
med 100 mils räckvidd som endast kan 
lasta en äggkartong har ju ingen glädje av. 

Och själva laddningen då? Med snabb
laddare klarar ETransit 115 kW, alltså 
snabbare än de flesta konkurrenter. Enligt 
Ford går det att ladda från 15 till 80 pro
cent på 34 minuter. Vanligast kommer 
nog vara att ladda över natten i depån. 
Ombordladdaren är på 11,3 kW och att 
ladda fullt tar då åtta timmar. 

Provkörningen börjar och slutar bland 
lagerkvarteren i Barcelonas hamn – en 
omgivning där en bil som ETransit kän
ner sig hemma. Men ännu sticker den ut 
med sin tysta drivlina bland alla svarta 

Enkelt och funktionell inredning med en 
stor dos uppkoppling.

Möjligheterna att anpassa sin Transit är 
enorma.

Grundkonstruktion från Transit och teknik 
delvis från Mustang Mach-E.

”Att långsamt kunna klättra över 
ett krön på en trång gata utan  
risk för motorstopp eller slita i 
växelspaken är befriande.”

den till 40,2 mil. Och även den officiella 
sträckan enligt WLTP är betydligt längre 
än de 15 mil Ford satte som mål. 

– Men under testerna körs den inte 
som i verkligheten. Det känner kunderna 
också till och de vet att det egentligen 
handlar om hur långt den tar sig i varda
gen, fyller Andrew Mottram i. 

Som hörs på namnet baseras den på 
Transit med förbränningsmotor. Något 
som främst ger fördelar, menar Erik Borg
vall från Ford.

– Det är samma plattform som innan 
och det är ju bra. Det betyder att alla 
påbyggnader som fanns innan även passar 
på den eldrivna versionen. 

Anpassningsmöjligheterna är alltså 
enorma och eldriften öppnar för ytterli
gare möjligheter. För kyltransport ska det 
till exempel gå att driva aggregaten direkt 
med bilens batteri. 

I Sverige räknar Ford med att versio
nen på 184 hästkrafter kommer sälja bäst. 
En sådan i utförandet L2H3 med möjlig
het att lasta 960 kilo blir därför min färd
kamrat när det är dags att prova på jobbet 
som paketbud i Barcelona. 

Från förarplats breder en nykter men 
funktionell inredning i hårdplast ut sig. 
Allt finns inom räckhåll och det hittas 
gott om förvaringsfack både i taket och 
mellan stolarna. Där och i lastutrymmet 
finns 230voltsuttag för att koppla in lap
top eller arbetsverktyg. 

På instrumentbrädan hittas en pek
skärm som går att få på 12 tum. På den 
visas tydlig navigering som lotsar mig 
smidigt genom gatorna. Kartan ska också 
använda molntjänster för aktuell trafik 
och kan visa vägen till närmsta laddare. 

Från ”molnet” ska det även komma 
uppdatering over the air. Men redan från 
fabrik kommer ETransit med en mängd 
assistanssystem som varning för trötthet 
och kollisioner samt filhållningsassistent. 

För att vara en skåpbil känns Ford 
ETransit ganska lik en vanlig bil vid kör
ning – om än större och längre. 

Vibrationer och den mullrande 
motorn lyser naturligtvis med sin frånva
ro. Eldriften bjuder in till en avslappnad 
körstil. Utan att direkt kunna jämföra 
sida vid sida känns ETransit betydligt 
mer lättkörd och bekväm än sitt diesel

56   



avgasmoln från de dieseldrickande trans
portbilarna som rusar fram där.

För att ändra på den saken vill Ford 
göra det så enkelt så möjligt börja köra 
på el. Ett problem de konstaterat är att 
det finns en kunskapsbrist i transport
branschen. Över hälften av dem på beslu
tandeposter har själva aldrig kört en elbil. 

Ford vill därför övertyga sina kunder 
genom att erbjuda en känsla av säker
het. Bland annat har de arbetat med att 
ETransit ska ge så exakta beräkningar av 
räckvidden som möjligt. Systemet lär sig 
och blir bättre med tiden.

Under provkörningen ligger förbruk
ningen ganska stadigt på 25 kWh och 
angivelserna för resterande räckvidd 
stämmer väl överens med körsträckan. 
Hur exakt det är för en hel dag med av 
och pålastning måste ett längre test visa. 
På frågan om det även finns sensorer som 
mäter vikten blir svaret nej. 

Driftsäkerhet ska erbjudas genom Ford 
Pro. I sin helhet är det en paketlösning 
med allt från övervakning och planering 
av laddning till finansiering av en flotta 
med eldrivna transportbilar. 

Ford har gjort mycket rätt vid 
elektrifieringen av Transit. 

FORD E-TRANSIT  
 

Pris:  
135 kW: från 774 875 kr  
198 kW: från 799 875 kr  

Batterikapacitet:  
68 kWh

Räckvidd:  
25,7 mil

Snabbladdning:  
115 kW

Ombordladdare:  
11 kW

Max motoreffekt  
och vridmoment: 

135/198 kW  
430 Nm

Topphastighet:  
120 km/h

Antal platser: 2

Tjänstevikt: 
2 600–2 780 kg

Lastutrymme:  
Upp till 15,1 m3

Dragvikt: 750 kg

Nybilsgaranti:  
5 år/15 000 mil

Batterigaranti:  
8 år / 16 000 mil

Snabb laddning,  
lättkörd, ellutag och  
uppkopplade tjänster

–

+

Högt inköpspris,  
inga steg för  
regenerering
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Med ”Ford Pro Charging” går det till 
exempel att skräddarsy laddlösningar för 
alla fordon – även de som inte kommer 
från Ford. 

För Ford Pro tas det såklart ut en 
månadsavgift och i dag är det oklart i 
vilken omfattning paketet kommer till 
Sverige.

Allt tillsammans visar att Ford är på 
rätt väg. De förstår att själva körningen 
endast utgör en del i elektrifieringen av 
transportsektorn. För den biten har de 
med ETransit också en stark kandidat. 

Utan att egentligen bjuda på någon 
revolutionerande nyhet. 

Eller kanske just därför. 
ETransit bygger vidare på ett beprövat 

koncept där Ford lagt till eldrift, tillräck
lig räckvidd och lastmöjligheter för att 
sedan krydda det hela med nya funktioner 
som faktiskt är till hjälp vid användning. 

En lagom blandning av förtrolighet 
och nytt. Det borde kunna locka många 
transportbolag att välja el. Och därför 
är ETransit en av årets mest intressanta 
lanseringar.  



Uppdaterade skåpbilar 
från Renault

Text: 

Carl Undéhn

Foto:

Carl Undéhn  

och Renault

Man ska inte ändra på ett 
vinnande koncept, heter 
det. Renault gör just det 
och uppdaterar både 
framgångsrika Kangoo 
och den större Master 
med nya batterier för mer 
räckvidd. Vi åkte till Frank-
rike för att prova på jobbet 
som ”transporteur”. 
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Prov
RENAULT 
KANGOO E-TECH 
MASTER E-TECH

Kango ze har gått bra i Sverige. 
Totalt har det sålts fler än 3 600 
exemplar och enligt Renault har 

modellen i dag närmare 40 procent av 
marknaden för eldrivna transportbilar. 

Renault ser alltså ut att ha gjort en hel 
del rätt. Men det går alltid att göra saker 
bättre. 

De båda transportbilarna Kangoo och 
Master förlorar nu beteckningen ze och 
får i stället tilläggsnamnet ETech.

Men självklart ändras inte bara nam
nen. Båda modeller får nu större batterier 
än de tidigare på 33 kWh. Hos Kangoo 
ETech växer det till 45 kWh som ger en 
räckvidd på 30 mil. I Master sitter nu ett 
batteri på 52 kWh som ger 20 mils räck
vidd. 

För Master innebär uppdateringen 
även att den nu går att få med en ombord
laddare som klarar likström. Men med 
som bäst 22 kW är det inte tal om någon 
snabbladdning. Enligt Renault ska det i 

alla fall gå att ladda fem mils räckvidd på 
45 minuter.

Kangoo finns med ombordladdare på 
11 eller 22 kW, som då även kommer med 
värmepump. Det går även att välja till 
möjligheten att kunna snabbladda med 
upp till 80 kW. Då ska det enligt Renault 
gå att ladda 17 mils räckvidd på en halv
timme, eller 37 minuter från 10 till 80 
procent. 

Vanligare är förmodligen att de tänkta 
kunderna laddar vid sitt företag. Med en 
11 kW laddbox tar det två timmar och 40 
minuter att ladda från 15 till 80 procent. 

Även effekten har skruvats upp och 
Kangoo ETech bjuder nu på 122 hästkraf
ter och vridmomentet är 245 Nm. 

Det märks bakom ratten och Kangoo 
ETech är en praktisk skåpbil som dessut
om är riktigt rolig att köra. Med 150 kilo 
last går provkörningen utmed landsvägar 
och mindre städer norr om Paris. 

Styrningen känns exakt och de 122 

Redan populära eldrivna 
Kangoo blir nu ännu bättre.
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hästkrafterna räcker mer än väl. Ingen 
raket, men accelerationen är fullt tillräck
lig och Kangoo uppför sig mer som en lite 
ettrig fransk stadsbil än det arbetsverktyg 
det är. Det är kanske inte den viktigaste 
egenskapen för en skåpbil. Men när du 
rattar runt den på väg från det ena upp
draget till det andra skadar det heller inte. 

Först i högre hastigheter på ojämn 
landsväg pressas Kangoos fjädring till 
gränsen och resultatet blir en något skum
pig färd. 

Framför allt om du i stället för det 
sköna förarsätet är förpassad till det spar
tanskt byggda passagerarsätet. Det läm
nar en del att önska och lämpar sig bäst 
för kortare resor. 

Men vid en närmare blick visar sig 
sätet bjuda på praktiska finesser. Genom 
att fälla det framåt hittas lagring av ladds
ladden under sätet. Med stolen fälld går 
det att vrida skyddsgallret bakom stolarna 
90 grader. Då skapas en bur runt föraren 
och mer lastutrymme för långa prylar 
hela vägen fram till handskfacket.

Storleksmässigt är Kangoo oförändrad 
med föregångaren, alltså 3,9 kubikmeter 
eller 600 kilo. Senare kommer även en 
förlängd version som rymmer 4,9 kubik
meter. Utöver det går det att hänga på ett 
släp på upp till 1,5 ton.

Nya Master får nu en räckvidd på 20 mil.

Ytterligare en praktisk funktion är 
”Open Sesame” som kom med uppdate
ringen av fossildrivna Kangoo häromåret. 
Det innebär att bstolpen helt har plockats 
bort. Öppnas både skjutdörren och pas
sagerardörren skapas en enorm öppning 
på 145 meter utmed sidan av bilen. Säkert 
mer än välkommet vid in och urlastning 
på trånga platser.

Genom förstärkningar i karossen på 
nio platser ska det inte heller påverka 
bilens säkerhet eller stabilitet på vägen. 

Inredningen andas hårdplast och är 
inget under av modernitet. I stället känns 
det robust och praktiskt med gott om för
varingsutrymmen i det slitstarka men lite 
charmlösa materialvalet. 

När Kangoo senare i år kommer i per
sonbilsversion kan det nog finnas plats för 
lite mer värme och personlighet i inred
ningen. 

Tacksam är den digitala backspegeln 
som bjuder på sikt bakåt trots lastväggen 
bakom sätena. Konstigt – men också lite 
intressant – är att Renault inte verkar ha 
valt den bästa bildvinkeln genom en lågt 
placerad kamera som de flesta bilar har. 

I stället verkar de ha försökt imitera 
vad du ser i en traditionell backspegel med 
en högt placerad kamera baktill. 

Resultatet innebär samma problem 
Tillvalet “Open Sesame” tar bort b-stolpen 
för en enorm öppning på sidan.
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med en död vinkel på ett tiotal meter 
utmed marken som varje normal back
spegel också lider av. 

Renault anger förbrukningen hos 
Kangoo ETech till 1,53 kWh per mil. 
Under provkörningen med 150 kilos last, 
omkring 25 grader ute och två förare lan
dar förbrukningen något högre, 1,86 kWh 
per mil. 

För att hålla nere förbrukningen går 
det att välja körläge Eco, som begränsar 
effekten till 76 hästkrafter. 

Det räcker i stan och där är tanken 
också att använda bromsregenerering så 
mycket som möjligt. Den går att ställa i 
tre lägen som alla är ganska milda. Någon 
enpedalskörning blir det alltså inte. 

76 hästkrafter, ett vridmoment på 225 
Nm och max 100 km/h i timmen är vad 
du får nöja dig med i nya Master ETech. 
Styrkan ligger i stället i variationerna. 
Tre längdutföranden med totalt 15 olika 
lösningar – allt från kranbil till tomt last
utrymme på mellan 8 och 15 kubikmeter 
– erbjuds. Med de två chassiversionerna 
går det även att ha flak eller volymskåp på 
20 kubikmeter. Lastvikten varierar något 
beroende på utförande, men är omkring 
ett ton. 

Flera och stora förvaringsutrymmen 
samt ett utfällbart bord ska göra vardagen 
enklare i förarhytten. Och ute på vägarna 
kan en rad assistanssystem som filhållare, 
stabilisering mot sidovind och autobroms 
bokas till. 

Exemplaret som jag kör är däremot 
sparsamt utrustat. Det blir tydligt när det 
är dags att backa ut från parkering på en 
trång gata och det visar sig att det saknas 
både backkamera och parkeringssensorer. 

Svettigt, men ett bra läge att sätta de 
stora backspeglarna på prov som visar sig 
bjuda på en bra överblick. 

Det är också först vid en blick i dem 
som det märks hur lång Master faktiskt 
är. Beroende på version mäter bilen från 
drygt fem upp till 6,3 meter. Hjulbasen är 
som minst över tre meter. 

Det glöms lätt bort i förarsätet där 
Master bjuder på en lättkörd upplevelse – 
inte minst tack vare den mjuka eldriften.

Däremot känns det inte som att 
Renault har lagt alltför mycket krut på att 
förnya förarmiljön. I alla fall för den som 
inte kryssar i alla tillval. 

Klassisk växelspak och handbroms i 

stället för Pläge är kanske lite charmigt. 
Men den minimala pixlade skärmen med 
några rader text under den analoga instru
menteringen känns lite väl enkel i dag.

En pekskärm hittas visserligen ovanför 
mittkonsolen. Men den verkar trött, är 
lågupplöst och visar en navigering som 
inte tycks hänga med särskilt väl.

Förnyelsen hittas alltså i golvet. Där 
sitter det nya större batteriet på 52 kWh 

som ökar räckvidden från tidigare 12 mil 
till 20 mil. Hur den verkliga räckvidden 
ser ut under en arbetsdag går inte att svara 
på efter en provkörning. Efter avslutad tur 
visade förbrukningen ett genomsnitt på 3 
kWh per mil. 

För den som behöver längre räckvidd 
börjar Renault i år att leverera Master 
ETech som vätgashybrid med 50 mils 
räckvidd (se artikel på nästa uppslag). 

RENAULT KANGOO 
E-TECH

RENAULT MASTER 
E-TECH 

Pris (från) 401 900 kr 524 900 kr

Batterikapacitet 45 kWh 52 kWh

Räckvidd 29,6 mil 20 mil (uppskattning)

Snabbladdning 80 kW (tillval) 22 kW (standard)

Ombordladdare: 22 kW 7,4 kW

Max motoreffekt/vridmoment 90 kW/245 Nm 57 kW/225 Nm

Toppfart: 130 km/h 100 km/h

Antal platser: 2 2

Tjänstevikt: 1 759–1 793 kg 2 060–2 228 kg

Lastutrymme: 3,3–3,9 m3 8–13 m3

Dragvikt:  1 500 kg 0 kg

Nybilsgaranti: 3 år 3 år

Batterigaranti: 8 år/160 000 km 8 år/160 000 km

Körglad, lättlastad,  
smarta detaljer

Variationsutbudet,  
lättkörd

 Värmepump  
ej standard

Väldigt enkel i  
standardutförande

”Flera och stora förvarings-
utrymmen samt ett utfällbart 
bord ska göra vardagen  
enklare i förarhytten.”

Förarkabinen i uppdaterade Master skulle behöva en uppdatering.

–

+



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



RENAULT II HYVIA

För satsningen på vätgashybrider 
har Renault skapat det nya bolaget 
Hyvia tillsammans med bräns

lecellstillverkaren Plug Power. Det lite 
finskt klingande namnet är en samman
sättning av ”Hy” för ”hydrogen” (vätgas) 
och ”via” för väg. 

– Det är ett givande samarbete mellan 
Renault, som är ledande inom transport
bilar, och Plug Power som är ledande 
inom bränsleceller. Renault har nätver
ket och modellerna och Plug Power har 
tekniken, säger Philippe Boisvert som är 
försäljningschef hos Hyvia. 

Vad kan då gå fel?
Tja, till att börja med måste kunden 

övertygas. För det vill Hyvia erbjuda 
paketlösningar för transportföretag som 
vill köra med vätgas. 

– För att stödja satsningen erbjuder 
vi ett helt vätgassystem med tankning, 
egen tillverkning eller leverans av vätgas 
beroende på vad kunden behöver, säger 
Philippe Boisvert och menar att de redan 
har ett stort intresse från kunder utan att 
nämna namn. 

Och trots självförtroendet har utveck
lingen av modeller tagit längre tid än pla
nerat. Ursprungligen skulle tre versioner 
av transportbilen Master med bränslecel
ler ha lanserats redan förra året. 

Så blev det inte. Men efter sommaren 

Uppdaterade Master med ett större 
batteri är inte den enda nyheten för 
Renaults transportbil. Senare i år 
lanseras den också som vätgashybrid 
med 50 mils räckvidd. 

Philippe Boisvert
Hyvia

Hyvia – Renaults 
nya satsning på 
vätgashybrider

bilen inte väger över 3,5 ton för att det ska 
räcka med vanligt bkörkort. 

Lastvikten är oförändrad och på ett 
ton. Med vätgastankarna på taket påver
kas inte heller utrymmet på insidan. I 
transportbilsutförande ryms upp till 20 
kubikmeter och i som minibuss finns det 
plats för nio sittande och sex stående. 

På frågan om det finns ett pris blir det 
tydligt ”ja”, följt av:

– Men det har inte släppts ännu, säger 
Philippe Boisvert som i stället vill fokuse
ra på driftkostnaden. 

Den varierar en del beroende på var 
vätgasen kommer ifrån. Men det kommer 
i alla fall vara något billigare än att köra 
med diesel. Till det kommer naturligtvis 
fördelen med endast vattenånga som 
utsläpp. Och med fler och fler dieselför
bud i europeiska städer blir det ett allt 
viktigare säljargument. 

För större företag erbjuder Hyvia också 
hjälp med att installera en egen anlägg
ning för att producera vätgas på plats. 
Priserna för det är svårt att sia om. Som 
exempel nämns mellan tummen och pek
fingret siffran en miljon euro, omkring tio 
miljoner kronor. 

– För vissa kunder är det logiskt med 
en egen anläggning. Du blir oberoende 
och gör egen vätgas med vatten. Med det 
kan du tanka en flotta med 200 bilar. Och 
jag vet inte om det skulle bli särskilt myck
et billigare att installera laddare för lika 
många fordon, säger Philippe Boisvert. 

Längre fram vill Hyvia även ta fram 
mindre anläggningar. De kunder som 
i stället vill köpa in vätgas ska kunna göra 
det direkt från Hyvia. 

– Det är då uteslutande grön vätgas 
som produceras med sol och vindenergi. 

Men om det även innefattar vätgas som 
producerats med energi från kärnkraft
verk är däremot lite oklart. Det är något 
som Frankrike vill göra och definitionen 
av grön vätgas diskuteras ännu i eu. 

Att helt ersätta de batteridrivna trans
portbilarna med bränsleceller är inte 
målet med Hyvia. Inte heller att konkur
rera med dem. Planen är i stället att erbju
da ännu ett utsläppsfritt alternativ.

– Vi vill inte styra bort fokus från 
batteridrivna fordon. Men kör du en 
kyltransport minskar räckvidden med 
kanske 30 procent. Eller för ambulanser 
som inte vet när de behöver köra längre 
sträckor. Vi vill vara ett alternativ för att 
dessa kunder ska sluta köra med diesel. 

Lanseringen sker först i Frankrike, 
Tyskland och Nederländerna. Men också 
Sverige och Skandinavien har högsta pri
oritet. 

– Framför allt södra Sverige är intres
sant med planerna på att skapa en vätgas
korridor där. Så jag vill få bilar på vägarna 
där till 2023, säger Philippe Boisvert.  

ska det till slut vara dags, lovar Philippe 
Boisvert.

 – Vi kommer snart ha Master ute på 
vägarna. Det är den första bilen som vi tar 
oss an, men vi gör det då i tre olika ver
sioner som transportbil, minibuss och en 
chassiversion, säger han och lovar att fler 
versioner är på gång. 

Hyvias version bygger på den äldre 
Master med ett batteripaket på 33 kWh. 
Till det kommer två tankar på taket som 
tillsammans rymmer sex kilo vätgas. Så 
länge det finns vätgas i tankarna laddas 
batteriet i princip hela tiden för att hålla 
sig på omkring 80 procent. 

Och eftersom det handlar om ett 
hybridsystem går det naturligtvis också 
att koppla in och ladda batteriet med en 
sladd. 

Tillsammans ger batteriet och bräns
lecellerna en räckvidd på 50 mil. Med 
enbart batteridrift har förra generationen 
av Master en räckvidd på tolv mil enligt 
wltp. 

– Det är vätgasen som ger räckvidden. 
Så därför behöver vi inte ett större batteri. 
Det är främst där för regenerering och så 
kan vi hålla nere både kostnad och vikt, 
säger Philippe Boisvert.

Hela systemet med bränsleceller väger 
omkring 400 kilo. Ett viktigt mål är att 

Master som vätgashybrid med 50 mils räckvidd.
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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



Det är obegripligt att inte fler båt
ägare satsar på detta, säger Lars 
Rohdin när han styr ut elsnipan 

Miranda från bryggplatsen i Bohuslän
ska Hovenäset. Allt som hörs är vattnets 
kluckande mot skrovet. När farten ökas 
tillkommer ett lågt surrande ljud från 
motorn. Det är allt.

Hovenäset ligger bara några kilometer 
från det betydligt mer turisttäta Smögen, 
och i försommarsolen ser det lilla sam
hället ut som taget ur valfri vals av Evert 
Taube, med bryggor och fiskebodar som 
trängs bland klipporna. 

Vikarna här är välbekanta vatten för 
Lars Rohdin, som seglat på Västkusten i 
hela sitt liv. Efter pensionen bestämde sig 
dock Lars och hans fru för att låta sönerna 
ta över segelbåten, och skaffa sommar
stuga och motorbåt istället. De köpte en 
Gullholmensnipa, som då var utrustad 
med en dieselmotor. Men fiske och bad
turerna som båten skulle användas till var 
inte njutbara.

– Det var en pina! Det stank av diesel
avgaser och lät så mycket från motorn  
att det inte gick att prata, säger Lars.

Efter en tid med båten såg Lars en 
artikel i Göteborgs Posten som fångade 
hans intresse. Den beskrev en man med 
en liknande Gullholmensnipa, som hade 
stoppat en elmotor och batterier i den 
istället. Dessutom stod det att mannen 

Att växla till motorbåt  
efter ett helt liv som 
seglare blev en pina för 
Lars Rohdin, tills han 
bestämde sig för att bygga 
om sin Gullholmen snipa 
till eldrift. Nu har den glidit 
runt bland Bohusläns  
kobbar både tyst och  
avgasfritt i 14 år. Elbilen 
följde med på en provtur.

ELBÅT II SNIPA I HOVENÄSET

Text 
& foto:

Lotta  
Hedin
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Hovenäset där Lars Rohdin har sin eldrivna snipa 
ligger några kilometer från Smögen i Bohuslän. 

Båtglädjen  
kom tillbaka när 

snipan fick eldrift  
65
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visar med händerna hur stor plats den tog.
– Man fick klämma sig förbi för att 

komma fram till förarplatsen. Nu har jag 
gott om plats för hummertinor och annat, 
säger Lars, som brukar fiska hummer med 
båten på hösten.

På sommaren blir det andra typer av 
fiske med båten. Sträckor med övernatt
ning i någon naturhamn eller lite längre 
med laddning i andra hamnar. Någon 
särskilt snabb båt är det dock inte. Topp
farten ligger på 5,6 knop.

– Barnbarnen tycker att farfars båt 
är för långsam, men jag tycker att det är 
perfekt. På det här sättet blir båtturen en 
njutning, inte bara en transport. Elmotorn på 3 kW är placerad nere i kölsvinet.

”Jag förstår inte 
varför elbåtarna 
fortfarande inte 
har blivit fler.  
Det finns ju bara 
fördelar.”

– Christer Andersson, ägare till Svenska 
Batterilagret – hade planer på att ta fram 
ett konverteringskit för båtägare som fun
derade på motorbyte.

Lars Rohdin tog kontakt. Något färdigt 
kit kunde han inte få, med en hel del vär
defull hjälp och goda råd. 

Nu sitter tolv sexvoltsbatterier som 
seriekopplats till 24 volt i Lars båt. Till
sammans ger de en total batterikapacitet 
på cirka 16 kWh. Om man håller en has
tighet på 4,5 knop räcker det till att vara 
ute i cirka sju timmar. Motorn på 3 kW 
sitter nere i kölsvinet. 

Lars lyfter på en lucka i golvet och visar 
motorn som passar perfekt i utrymmet 
och drivaxeln som skickar ut kraften till 
propellern.

– Den har gått helt problemfritt från 
start och kräver noll underhåll. Och ser 
du hur rent det är där nere? Inget olje
kladd alls.

Förutom att ljudet, oljekladdet och 
avgaserna försvann gjorde ombyggnaden 
att båten blev betydligt rymligare. 

– Den gamla dieselmotorn tog upp det 
mesta av utrymmet här, säger Lars och 

ELBÅT II SNIPA I HOVENÄSET
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Elsnipan Miranda är ett konkret bevis 
på att en elbåt inte behöver kosta miljoner, 
som flera nyproducerade elbåtar ofta gör. 
Lars Rohdin har räknat ut att kostnaden 
för hans båt, eldrivlinan inräknad, landat 
på cirka 100 000 kronor. 

Blysyrabatterierna som används i 
båten har dock inte lika lång livslängd 
som litiumjonbatterier, och har fått bytas 
ut en gång. Nästa sommar, eller kanske 
nästnästa, räknar Lars med att de kom
mer behöva bytas igen. Det innebär en 
kostnad på cirka 18 000 kronor. Å andra 
sidan är bränslekostnaden låg. Batterierna 
laddas från det vanliga 10ampers uttaget 
på bryggan och fylls normalt över natten. 

Vi rundar en udde och glider in i nästa 
vik. Här ligger båtarna tätt, men bara 
några enstaka av dem har eldrift. Lars kan 
enkelt peka ut var och en av dem. 

– Jag förstår inte varför elbåtarna 
fortfarande inte har blivit fler. Det finns 
ju bara fördelar. De är billiga i drift, tysta 
och miljövänliga. Och de behöver inte 
kosta så mycket som många tror. Jag 
hoppas att fler ska få upp ögonen för det 
snart. 

Batterierna laddas från det 
vanliga 10-ampersuttaget på 
bryggan.

Elsnipan glider ljudlöst förbi 
Hovenäsets fiskebodar.

– På det här sättet blir båtturen en 
njutning, inte bara en transport, 
säger Lars Rohdin.

Sittbrunnen blev betydligt  
rymligare när dieselmotorn  
försvann. 

ELSNIPAN MIRANDA
Byggår: Cirka 1980
Batterikapacitet: 16,5 kWh  
(12 st 6V 230 Ah seriekopplade i  
3 bankar till 24 V)
Motor: 3 kW växelströmsmotor
Räckvidd: Cirka 30 distansminuter 
beroende på hastigheten
Båtens mått: 6,50 x 2,35 x 0,70 m

Foto: Lars Rhodin



Att bygga om en bra cykel till elcy-
kel kan vara ett alternativ till en 
helt ny elcykel. Svenska Zipforce 
kan beskrivas som en påhängs-
motor för vanliga cyklar. Nu finns 
den i två nya versioner. 

Zipforce One har funnits sedan 
2020, och nu är det dags för en ny 
generation med de två modellerna 
Slim och Distance. Slim har ett 211 
Wh batteri och väger 2 kilo. Distan-
ce har 350 Wh batteri och väger 
2,7 kilo. I övrigt samma motor.

Motorns kraft överförs via ett 
drivhjul som ligger an mot cykelns 
däck. Den kan monteras på 
antingen fram- eller bakhjulet, med 
en ställning som skruvas fast på 
cykeln. Vår testkörning innefattar 
inte montering av motorenheten, 
utan vi fick en färdigmonterad cykel.

Nya Zipforce har en trådlös 
trampsensor som ska fästas på ena 
pedalens arm, vilket ska förenkla 
montering jämfört med tidigare 
modell. Nytt är också att man lyck-
ats dämpa ljudnivån, som tidigare 
var på gränsen till högljudd, en del.

Vad vi kunde bedöma är det 
enkelt att att lossa motorenheten, 
som sitter i ett monteringsfäste 
fastskruvat på cykeln. Modellen 
Slim som endast väger 2 kilo kan ju 

lätt bäras med i en väska. Perfekt 
när man vill göra cykeln mindre 
stöldbegärlig. 

MOTORSYSTEM 

Vi testade en cykel med Zipforce 
Slim monterad på framhjulet. Den 
var utrustad med inbyggda växlar 
i baknavet, men utan navbroms. 
Detta gjorde att funktionen regene-
rativ broms, som laddar batteriet, 
kunde utnyttjas ordentligt. När vi 
slutar trampa bromsar den tydligt. 
Trampar man baklänges ökar 
bromsverkan ordentligt. Hur mycket 
laddning som denna funktion ger 
gick inte att utröna. 

Det var lite märkligt att komma 
till utförsbackar, eftersom den rege-
nerativa bromsen slår till när man 
slutar trampa. Men fortsätter man 
veva pedalerna rullar cykeln ungefär 
som man förvänta sig. Den rege-
nerativa bromsen kan stängas av i 
appen, som finns både för iPhone 
och Android.

Zipforce har en steglöst jus-
terbar assistansnivå. På ungefär 
medel är den ganska snäll. På max-
assistans var det ordentligt drag, 
ungefär som kan förvänta sig av en 
elcykel med 250 watts navmotor. 

Till och med lite för mycket drag i 
låg fart, då den fick en tendens att 
sticka iväg lite okontrollerat.

Enligt Zipforces vd Måns 
Bengtsson kan man räkna med 
upp till 45 km körsträcka med Slim.

Zipforces konstruktörer har lyck-
ats dämpa ljudet påtagligt. Den var 
ändå lite surrig i lägre fart, men med 
ökad fart minskade ljudet tydligt.

Motorenheten har inte många 
inställningar, utan de som kan göras 
görs i mobilappen.

Vi kollade på forum vad använ-
dare tycker om Zipforce (gäller 
främst tidigare modellen One). 
Många verkar nöjda, men vissa 
hade svårt att montera motorn, och 
andra klagade på att de blev ned-
stänkta vid regn. Dock finns stänk-
skydd för motorn att köpa.

Vi märkte också att cykel med 
frontmotor blev lite vinglig vid par-
kering, då tyngdpunkten flyttas 
framåt.

Vi tycker absolut att Zipforce 
har en roll att fylla. Har man en 
bra cykel så är det verkligen nice 
att kunna elkonvertera till en låg 
prislapp. Dessutom kan motorn lätt 
flyttas mellan olika cyklar, om de är 
försedda med ett monteringsfäste 
(kan köpas separat). 

FAKTA
ZIPFORCE SLIM

Pris: Cirka 5 990 kr  
för Slim, 6 990 kr  

för Distance
Vikt: 2 kilo/2,7 kilo 
Batterikapacitet:  
211 Wh/350 Wh
Testcykeln från:  

Zipforce, Stockholm

Låg vikt (gäller  
främst Slim).

Tystare än förra modellen.
Regenerativ broms.

Ändrad tyngdpunkt vid 
frontmontering gör cykeln 

vinglig vid parkering.

+

–

TOTALT

3/5

CYKELTEST II ZIPFORCE SLIM 

 TEXT OCH  FOTO:  
 BJÖRN ÅSLUND
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Zipforce har blivit tystare och lättare
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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

Google Maps  
– ladda elbil

Nyligen planerade jag en resa 
på Google Maps – då var 
bensinstationer förvalt! En 
självklar option är att fråga 
om drivmedel för att välja el 
som default i sin profil.  
Vanligtvis använder jag A 
Better Routeplanner, Upp-
laddning.nu eller Charge- 
Finder, men det var en 
stor besvikelse att Google 
(som har ofta bra koll på 
oss) inte sett att laddare 
är efterfrågade. Det fanns 
många laddare på Google 
Maps karta. Kör försiktig 
och ladda hemma helst med 
solpaneler – det är bäst.

Trevlig sommar!

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

För femte gången samlades 15 elbilar vid 
Älgå hembygdsgård väster om Arvika i 
maj. Traditionsenligt sken solen medan 
vi provkörde varandras elbilar: Hyundai 
Ioniq 5, Renault Zoe, Tesla Model X, Kia 
e-soul och Fiat 500. Vi hade även lång-
väga gäster från bland annat Grästorp.

Olika teknikfrågor och annat dryf
tades, det var ett bra tillfälle att lära 
sig mer om sin och andras elbilar. Sam 
mätte batteristatusen på sin Nissan Leaf 
som rullat 20 000 mil. 82 procent av bat
teriet var kvar, vilket är ett gott betyg för 
en äldre 24 kWhLeaf som dessutom ser 
ut att vara i nyskick.  

Nygräddade och fulladdade våfflor 
med svart och röd sylt (symboliserade 
plus och minuspoler) avnjöts, liksom 
den värmländska Klengåsen.

Spökvinden på bygdemuseets tredje 
våning är ett trevligt besök och det finns 
i ett hörn en särskild begravningsplats 
för fossila bildelar. Tändstift, vevstakar 
och kolvar passar utmärkt in bland 
diverse benknotor, spindlar och annat 
otäckt.

Barnen provkörde en elektrisk trak
tor och som vanligt fanns hundar på 
plats med elbilsbudskapet ”Jag kör elbil”  
tillsammans med lammet Jonas. Detta 
med elbilar sprider sig även hos djuren!

Nästa Älgå evträff blir söndagen 
den 30 oktober kl 12–16 – alla är varmt 
välkomna och vi har beställt en fin höst
dag. Notera detta datum i din kalender!

Sam Wernius
Elbil Sverige

15 elbilsrsägare samlades i Älgå för att provköra varandras bilar.

Elbilsträffen i Älgå 
Värmland den 29 maj 2022



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

 

Ibland är det lätt att vara klimat

smart – hos oss får du bara el 

som har Sveriges enda riktiga 

miljömärkning, Bra Miljöval. 

Ta ett klokt beslut!

falkenbergenergi.se 

034688 67 00

Smart!

RENA ELBILAR 
Personbilar

Märke
BMW 

iX XDRIVE 40/50  
BMW
 iX3 

Pris (från) 865 000 kr 769 900 kr

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

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

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

Drivning Fyrhjulsdriven Bakhjulsdriven

Motoreffekt 240/385 kW 210 kW

Acc. 0–100 km/h 6,1/4,6 sek 6,8 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 495x223x169 472x189x167

Bagageutrymme (liter) 500 508

Dragvikt (kg) 2 500 750

Garanti, nybil/batteri 2 år 2 år

RENA ELBILAR 
Personbilar

Märke
Hyundai 
Ioniq 5 

Hyundai 
Kona Electric 

 Jaguar i-Pace  
EV400

Kia  
e-Niro EV

Kia  
e-Soul 

Kia  
EV 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Läs alla våra dagliga nyheter på:

elbilen.se

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

Märke
Mercedes  

EQS 
Mercedes  

EQV standard /lång
MG  

Marvel  R
MG  

ZS EV 
MG  
5 

Mini Cooper   
SE 

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

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

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

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

Drivning Fyrhjulsdriven Framhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven

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

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

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

Bagageutrymme (liter) 610 1 030 357 448 479 211

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

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

RENA ELBILAR 
Personbilar

Märke
Nissan Leaf  

40 KWH/ E+ 62 kWh 
Opel  

Corsa-e
Opel  

Mokka 
Peugeot  
e-208 

Peugeot  
e-2008 

Polestar 
2 

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

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

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

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

Drivning Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Fram-/fyrhjulsdriven

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

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

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

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

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

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

RENA ELBILAR 
Personbilar

Märke
Lexus  

UX 300E 
 Mazda  
MX-30 

 Maxus  
Euniq MPV

 Mercedes  
EQA 

 Mercedes  
EQB 

Mercedes  
EQC 400 4Matic

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

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

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

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

Drivning Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Fyrhjulsdriven Fyrhjulsdriven

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

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

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

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

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

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

*De flesta tillverkare erbjuder längre garanti för batteriet, vanligen 8 år /16 000 mil.
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Laddbox 
kampanj.
Passa på att köpa GARO 
laddbox. En av marknadens 
säkraste laddboxar. 

Passar alla el-och hybridbilar och är  
framtagen för att klara det nordiska klimatet.  
En smart, trygg och effektiv laddning.

Välj mellan svart, vit,  
grå eller faluröd front.

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 604 700 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

10%
– så mycket ökade de globala investeringarna  
i kolkraft 2021 jämfört med året innan. Ytterli-
gare 10 procents ökning väntas under 2022. 
Källa: IEA

10 000  
nya DC-snabbladdare 
per år ska tillverkas vid ABB:s nya fabrik i 
italienska Valdarno. Fabriken slog upp portarna 
i juni.
Källa: ABB

produceras nu vid Tesla Gigafactory i Berlin.  
I mitten av juni meddelade företaget att man 
nått den produktionstakt som man från början 
tänkt nå redan i april.
Källa: Electrive, Tesla 

1 000  
Tesla Model Y per vecka

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

12 275  
rullar redan, eller är på väg att tas i drift i USA. 
Nyligen klubbades ytterligare 5 miljarder dollar 
i stödpengar som under fem års tid ska bidra 
till att ersätta fler fossildrivna skolbussar med 
eldrivna. 
Källa: EPA, Electrive

eldrivna skolbussar 
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Analys

I början av juni klubbades till sist beslutet om 
ett bonustak för dyrare elbilar. En månad 
därefter – ett datum som redan passerat när 
den här tidningen kommer ut – får elbilar 
som kostar mer än 700 000 kronor inte läng
re ta del av bonusstödet från svenska staten. 
Regeringen hade visserligen flaggat för att 
taket skulle införas, men många har ändå 
riktat kritik mot att det slutgiltiga beslutet 
kom så nära som en månad inpå förändring
en. Och till nyår kommer som bekant nästa 
sänkning, när bonusbeloppet (för elbilar upp 
till 700 000) sänks från max 70 000 till max 
50 000 kronor. För den som väntat länge på 
sin elbil, och fått det utlovade leveransdatu
met framflyttat på grund av krig, pandemi 
och annat elände, är det förstås surt att 
missa dessa bonuspengar. Att Sverige inte är 
ensamt om att dra in bonussvångremmen 
med kort varsel är förmodligen en klen tröst 
för den som drabbas, men det är likafullt ett 
faktum.   

I Storbritannien meddelade regeringen 
den 14 juni att stödpengarna slopas helt för 
eldrivna personbilar, med i princip ome
delbar verkan. Stödet i Storbritannien har 
tidigare trappats ner gradvis i flera steg, och 
den sista tiden var det bara elbilar i det lägre 
prissegmentet (upp till 32 000 pund, cirka 
400 000 kronor) som kvalificerade sig för 
stöd. 

Enligt den brittiska regeringen har dock 
denna successiva minskning av stödet haft 
liten påverkan på den snabbt ökande för
säljningen av elbilar, likaså på det växande 
utbudet av olika modeller. I mitten av juni 
beslutade man därför att ta bort även den 
sista delen av stödet. I stället, skrev den brit
tiska regeringen i sitt pressmeddelande, vill 
man satsa pengarna på att få bort de kvar
varande hinder som står i vägen för fortsatt 
elektrifiering, till exempel laddinfrastruktur. 
Och eldrivna transportbilar, motorcyklar, 
taxibilar och fordon som är anpassade för 

transporter av rullstolsbur
na är fortfarande berättigade 
stöd, eftersom det fortfarande är 
en underutvecklad sektor när det kom
mer till eldrift, skriver de styrande britterna. 
Vägskatten i Storbritannien ska även fort
sättningsvis vara lägre för elbilar än för bilar 
med förbränningsmotor, och det ska också 
fortsätta att vara fördelaktigt skattemässigt 
att välja elbil som tjänstebil.

Även i Norge ändras det i de ekonomiska 
styrmedlen kring elbilar.  Under många år 
har alla elbilar varit momsbefriade i landet, 
men i maj fattades beslutet att slopa moms
befrielsen för elbilar över 500 000 kronor. 
De nya reglerna börjar gälla vid årsskiftet. 
På den del av priset som överskrider 500 000 
kronor kommer moms tas ut. Även dyra elbi
lar kommer därmed få en fortsatt skattera
batt i Norge, men inte lika stor som tidigare. 
Samtidigt finns det också förslag på att mins
ka på andra privilegier för elbilar i landet, 
som att ge mindre rabatt på vägtullar och ta 
bort möjligheten att köra i taxi och bussfil. 
Där finns dock inget beslut ännu.

Hur de här förändringarna på olika håll 
påverkar konsumenterna och marknaden 
återstår att se. Låt oss hoppas att elektrifie
ringsbollen är så stadigt rullande att det inte 
vinglar för mycket när stödhjulen börjar 
plockas bort.  

Lotta Hedin 
är redaktör på Elbilen. 

Minskat stöd till elbilar 
– inte bara i Sverige

”För den som väntat länge på 
sin elbil, och fått det utlovade 
leveransdatumet framflyttat 
på grund av krig, pandemi och 
annat elände, är det förstås surt 
att missa dessa bonuspengar.”



www.lvscooter.se 

Med lång räckvidd, smarta funktioner och trygga egenskaper tar du dig fram 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

Så har det hänt, det man bävat inför: dottern 
har tagit körkort. Fast det förstås, man är ju 
extra stolt i sin papparoll nu när man lyckats 
lära sin avkomma att ta sig fram i trafiken 
utan att köra in i massa saker. Lisa lärde sig 
nämligen att köra bil av oss, mig och min fru, 
inte någon trafikskola. Allt vi visste om filby
te och rondeller, fickparkering och företräde 
har vi fört över till nästa generation att ta sig 
an vårt avlånga lands gator och torg.

Vi övningskörde med min frus elbil, en 
Kia Soul ev av 2018 års modell. En robust 
eldriven suv som har så pinsamt tråkiga 
vägegenskaper att den helt enkelt vägrade 
visa tecken på vare sig över eller understyr
ning när jag skulle lära dottern hur man 
parerar sladd på en hal och isig parkerings
plats i vintras.

I och med att elbilar saknar koppling och 
växellåda tog Lisa enbart körkort för auto
mat. Från början var planen att hon först 
skulle lära sig köra med vår elbil och sedan 
lära sig det här med dragläge genom lektio
ner på körskola. Men efter att ha provkört en 
avgasbil med växelspak och fått motorstopp 
och ryckig start sa hon bestämt att nej, det 
här är inget för henne. Hellre köper hon en 
automatväxlad bil när hon blir stor (eller 
helst då en elbil, fast det tror hon inte hon 
kommer ha råd med, med dagens ingångs
löner på arbetsmarknaden).

Glädjen över att ha klarat uppkörningen 
byttes snabbt till världens logistikproblem. 
För hon ville ju låna bil och köra själv. Min 
Tesla får hon inte röra, för gör man fel med 
den kan det gå väldigt illa väldigt snabbt. Så 
frugans Kia då.

Min fru har hittills använt den bilen med 
stor behållning. 32 kWh batterier ger den 
stora kantiga suvkarossen runt 18 mils rik
tig räckvidd. Fascinerande låg förbrukning 
faktiskt. Den räckvidden räckte hittills med 
råge till min frus dagliga åkturer på runt 
fem, sex mil. Och sedan kunde hon i lugn 
och ro ladda batterierna hemma igen inför 
nästa dag.

Men nu ville dottern också låna bilen! 
Varje kväll. Speciellt efter det att sommarlo
vet hade börjat. Det var en fest här, eller åka 
och träffa en väninna där. Allt alltid på andra 
sidan stan. Plötsligt kördes bilen fem, tio mil 
till varje dag.

Batterierna höll 
faktiskt även för det. 
Dottern behövde ald
rig få räckviddsångest. 
(Däremot promilleång
est. Tänk dig när du är 18 
år och äntligen får dricka ... 
fast nej, ändå inte för du ska ju 
köra hem!)

Men laddningen! Nu skulle inte fem, 
sex utan tiofemton mils laddning laddas 
tillbaka i batterierna varje natt. Speciellt när 
dottern kom hem på småtimmarna var det 
väldigt tajt med laddningen innan frun skul
le iväg på morgonen.

Så nu startar vi laddningen så snart frun 
kommer hem med bilen på eftermiddagen. 
Vilket även har fördelen att elen då kommer 
från våra egna solceller. Sedan tar dottern 
bilen på kvällen och gör stan osäker. När 
hon kommer hem har solen gått ner (kanske 
även hunnit komma upp igen) och så laddas 
stackars bilen igen ända tills min fru ska iväg 
på morgonen. Hittills har vi med nöd och 
näppe lyckats fylla batterierna varje dag, men 
jag har börjat titta på vad det skulle kosta att 
ersätta dagens klena elledning till carporten 
med en grövre.

Fast varför tar de alltid dotterns bil? Jag 
la märke till att alltid, varenda gång, var det 
hon som körde tjejgänget till stan. Till slut 
var jag tvungen att fråga henne: Flera av 
dina kompisar har ju också skaffat körkort 
och kan låna deras föräldrars bilar, varför är 
det ändå alltid du som kör? Varför aldrig de 
andra?

Men det fattar du väl, svarade hon, 
antingen lånar vi min 
mammas elbil – eller 
så måste vi alla pytsa 
in till bensinpengar! 
Och det har vi ju inte 
råd med!

Så nu väntar vi på 
att någon av dotterns 
väninnors föräldrar 
också skaffar elbil. Så vår 
Kia får vila och vår Lisa 
får festa. 

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.

Kan andra föräldrar 
också skaffa elbil, tack!

Kia e-Soul – en populär 
bil hos Tibors dotter och 
hennes vänner.  
FOTO: PETER GUNNARS
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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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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
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Amazon
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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
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!
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• ANALYS – VOLKSWAGEN GASAR OCH BROMSAR SAMTIDIGT  •  PROV: TRÖTT MEN 

SNYGG CAMPINGHYBRID • TEST: ELCYKELN SOM LADDAR MED BAKÅTTRAMP
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EV6 GT LINE
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  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 
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howen

!
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ELBILEN SPECIAL: 
Sportbilar! 

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
SE181 41 Lidingö

Vi installerar smarta  
laddboxar som funkar 

för alla till fast pris!

Jämför våra laddboxpaket:

Wallbox Commander 2
Med smarta funktioner som t ex:  

• WiFi-anslutning  
• DC-skydd 
• Bluetooth
• myWallbox-app
• Kan ladda med upp till 22 kW,  
 med fast kabel och kontakt Typ 2
• Power Boost (dynamisk lastbalansering) 
• 3G/4G-anslutning  
• RFID-kort 
• Pekskärm (visar samma info som myWallbox-appen)

”Premium”Laddboxpaket:

Wallbox Pulsar Plus: 
Med smarta funktioner som t ex: 

• WiFi-anslutning  
• DC-skydd 
• Bluetooth 
• myWallbox-app 
•  Kan ladda med upp till 22 kW,  
 med fast kabel och kontakt Typ 2.
•  Power Boost (dynamisk lastbalansering) 
• Eco-Smart (laddning med ”grön” el från  
 t.ex. solceller).

”Standard”Laddboxpaket:

Installation av laddbox med 5 meter fast 
laddkabel, inbyggt DC-skydd, 3-fasmatad 
laddbox installerad för effekt 11 kW samt 
installation av personskyddsautomat.

Upp till 15 meter matarkabel 
(vit) installerad på vägg.

Inkoppling i befintlig el-central.

Montage av laddbox på vägg.

2 st håltagningar i lätt vägg.

Power Boost - dynamisk lastbalansering.

Garanti i två år lämnas av din installatör.

Detta ingår i laddboxpaketen  
”Premium””Standard”

Läs mer på granitor.se/laddbox

De laddboxar vi installerar är kompatibla med el- 
och hybridbilar från alla märken.De fungerar även 
när tekniken utvecklas. Det tycker vi är smart!

Våra installationer av laddboxar utförs  
alltid av en behörig elektriker!

Vårt tips till  
fritidshuset! 

 

Utan Power Boost måste laddningshastigheten begränsas så att laddboxen inte överbelastar  
huset och säkringen bryts. Detta ger dåligt utnyttjande av tillgänglig effekt när du inte kokar,  
tvättar, duschar etc. Med Power Boost får du maximalt utnyttjande av tillgänglig kapacitet i huset. 
Power Boost ingår i laddboxpaketen ”Standard” och ”Premium”.

Power Boost (dynamisk lastbalansering) 


