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”
Med över 450 sålda Teslor och 1000-tals egenupplevda
mil, har vi bred kunskap om dess räckvidd samt 
funktioner. Kontakta oss mer än gärna vid frågor.
Våra finansieringsexempel baseras på 20% kontant
och 36 månaders delbetalning med 60% restvärde.Tesla Model 3 

För omgående 
hemleverans!

AutoPerformance är det lilla familjeföretaget som med åren blivit ett av Sveriges 
ledande företag inom försäljning av sport och lyxbilar.

Vår filosofi utgår ifrån att vi med vår kompetens och branschkännedom alltid ska 
kunna tillgodose våra kunder med det absoluta toppskiktet av de kvalitetsobjekt 
som marknaden har att erbjuda. Våra resurser ger våra kunder unika möjligheter.

AUTOPERFORMANCE SWEDEN AB  •  TERMINALGATAN 20  •  235  39  VELL INGE •  040-424999  •  AUTOPERFORMANCE.SE  •  INFO@AUTOPERFORMANCE.SE

Performance
                  Fr. 699.900:- 

 
Från 6.695 kr mån*

Standard
Range+   Fr. 549.900:-

 
Från 4.495 kr mån*

* Avser månadskostnad hos Santander Consumer Bank vid 20% kontantinsats.

För aktuell lagerstatus,
vänligen kontakta oss på:

040-42 49 99
Reservation för eventuell slutförsäljning.

Long
Range      Fr. 649.900:-

 
Från 6.195 kr mån*

För dig som inte vill vänta ett år på en ny Model 3 har vi
alltid ett flertal nästan nya bilar för omgående leverans.
Med en årsskatt på 360:- och milkostnad på ca 3:- finns
det mycket pengar att spara med att köra Tesla.
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ORDER YOUR SOLAR CARPORT  
AT WWW.INNOVENTUM.STORE

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

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

SOLAR CARPORT 24
8,6 kWp
43.000 km/year
Solar surface: 47,6 m2

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

For every SOLAR CARPORT you buy, we donate 3000 SEK to help Polish  
Humanitarian Action welcome more refugees from Ukraine.

Choose your contribution/configuration below:

PUT IN A CARPORT  
AND PULLOUT PUTIN

INNOVENTUM AB 
Turning Torso 275  I  211 15 Malmö 
Email: hello@innoventum.store

Phone: +46 722 44 56 06
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Tjänstebilar som 
 tar dig längre
SUV:ar med fyrhjulsdrift

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

Kia Sportage AWD Plug-In Hybrid: förmånsvärde fr. 2 481 kr/mån*.
Kia Sorento AWD Plug-In Hybrid: förmånsvärde fr. 3 298 kr/mån*.

Bränsleförbrukning blandad körning Kia Sorento Plug-In Hybrid 1,6 l/km, CO₂-utsläpp 38 g/km, Sportage Plug-In Hybrid 1,1 l/100 km; CO₂-utsläpp 25 g/km, enligt körcykeln WLTP. 
*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.
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Den BMW i3 jag kör som 
eventbil för eCarExpo hade 
garanterat varit rolig på Ring 

Knutstorp. Stenhårt chassi och 
snabb styrning passar fint på 
bana. Men bara nya bilmodel
ler fick delta under eSCOTY. 

Nu är i3 så till åldern kommen 
att produktionen lades ner  
i slutet av juni. Ingen efter
trädare finns i sikte. Snyft!  

Foto: Oscar  
Malmlund

+

–

Företag som är på 
tårna! Polestar kom 
till eSCOTY med två 
produktionsbilar, en 

förseriebil, en servicebil 
och sin chassiguru 

Joakim Rydholm. Och 
Kempower bistod med 
två mobila snabbladda-

re. Tack till er båda!

Komponentbrist och 
oroligt världsläge 

gjorde att vi tyvärr inte 
fick med oss alla bilar 

på önskelistan. Flertalet 
tillverkare gjorde allt i 
sin makt och givetvis 

ska kundleveranser ha 
prioritet, men att Tesla 

inte lyckades skaka fram 
en enda bil känns ändå 

märkligt ...  

Välkommen till Elbilen 
Special – Sportbilar!

LEDARE II JOAKIM DYREDAND – REDAKTÖR ELBILEN SPECIAL

Redaktionsmötet skulle snart avrundas. Jag 
började långsamt plocka ihop mina tillhörig
heter när chefredaktör Fredrik Sandberg tog 
ton: ”Visst ja, vi har fått en förfrågan från Bil 
Magasinet i Danmark om vi vill vara med 
på den första upplagan av escoty. Ingen här 
har speciellt mycket vana av att köra på bana, 
skulle du vilja ta den bollen, Joakim?”

Betänketiden har i efterhand beräknats 
till 0,0002 sekunder. Efter denna tidsrymd 
skrek jag ut ett rungande ”ja!” i onlinemötet.

scoty, alltså Sports Car Of The Year, är 
som hjulafton upphöjt till 11 för en sport
bilsnörd som undertecknad. Äntligen är det 
dags för en med bara elbilar – Electric Sports 
Car Of The Year. På sidorna 16–53 kan du ta 
del av resultatet, och också läsa en mer detal
jerad förklaring av vad det nordiska medie
samarbetet escoty 2022 är.

Att jag har tagit över ledarskribenttrö
jan från Fredrik och gått från krönikör till 
redaktör är högst tillfälligt. Detta är som du 
redan har märkt ett specialnummer.

För er som inte känner till mig kan en 
kort presentation vara på sin plats. Motor
sportnörd är redan nämnt, men jag har 
sedan 1999 varit reporter, redaktör, chef
redaktör, testchef på titlar som Teknikens 
Värld, Automobil, Klassiker, Vi Bilägare, 
Motor, TopGear Magazine och Auto Motor 
& Sport. 

Förra året gick jag från att vara tidnings
makare till att jobba med elbilsmässan eCar
Expo – som Elbilen har ett tätt samarbete 
med. Jag jobbar även med den svenska elitse
rien i racing, stcc, mest som programledare 
i tvsändningarna. 

Det känns därför extra roligt att i detta 
specialnummer kunna presentera att stcc 
från 2023 blir världens första helt eldrivna 
nationella touring carmästerskap! Mer om 
det på nästkommande uppslag.

Genom åren har jag kört mängder med 
sportbilar och tävlingsbilar på bana, dock 
aldrig i officiella tävlingssammanhang. Jag 
har byggt om flera av mina bilar för att för
bättra väghållningen. I garaget finns en bil 
där det gått ”överstyr” – bur, skalstolar och 
plastrutor – allt annat är borta och den lilla 

gröna ärtan är runt 150 
kilo lättare än när den 
lämnade fabriken.

Effekt är nämligen inte 
allt. För att en bil ska fungera 
bra på bana är låg vikt a och o. Som 
Lotusgrundaren Colin Chapman uttryckte 
saken: ”Simplify, then add lightness”.

Här har elbilarna sin största utmaning. 
Batteripaketen blir allt större och den lättaste 
testbilen i escoty 2022 väger med nöd och 
näppe in under två ton. 

För elracingbilar är detta inget stort pro
blem, man ser helt enkelt till att inte ysta in ett 
större batteri än att det är tillräckligt för en 
racingdistans. 

Men här har vi testat gatbilar, där lång 
räckvidd i vardagen naturligtvis har fått gå 
före lågt vikt – för de få om ens något tillfälle 
då ägaren kör på bana. Samtidigt är det ett 
viktigt test, bilarna pressas till gränsen och 
på så sätt märker vi vilka tillverkare som har 
gjort ett bra ingenjörsjobb. Övriga får bakläxa. 

Elbilsracing och escoty ger lärdomar som 
tar elbilsutvecklingen framåt.

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

Volkswagen ID.5

Tillökning i  
elektriska familjen.

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

STCC, Skandinaviens ledande  
racingmästerskap, blir från och 
med 2023 världens första 100  
procent elektriska nationella  
touring car-mästerskap. Samtidigt 
gör stadsrace comeback i  
tävlingskalendern.

Det är stora förändringar på gång 
inom stcc. Redan nästa år åker bilarnas 
högpresterande bensinmotorer ut när 
stcc blir världens första helt eldrivna 
nationella touring carmästerskap.

– Sedan stcc startades 1996 är elek
trifieringen det enskilt viktigaste och 
största steget framåt för såväl stcc som 
skandinavisk motorsport – vi skriver 
historia i dag, säger Micke Bern som är 
vd för stcc när vi möter honom i sam
band med det stora lanseringseventet 
under h22 i Helsingborg.

De eldrivna stccbilarna ska byggas 
av företaget epwr och får cirka 550 
hästkrafter. 0–100 km/h ska klaras på 
under tre sekunder och med en toppfart 
kring 300 km/h blir detta de starkaste 
och snabbaste bilarna hittills i stcc.

Tolv bilar är redan under produktion 
och baseras på vanliga produktions
bilar som finns att köpa i dag. Dessa 
modifieras sedan för tävling vad gäller 
säkerhetsutrustning, bromsar, stötdäm
pare, elmotorer och mycket mer. Man 
använder ett batteripaket med 45 kWh 
och 800voltteknik. 

Den första modellen att avslöjas är 
Tesla Model 3. Vilka team som kommer 
att tävla med respektive bilmärke kom
mer att avslöjas senare i år.

– Hela samhället genomgår just nu 
en elektrisk revolution och nu blir stcc 

en del av utvecklingen tillsammans med 
epwr, säger Emil Axelsson, epwr. 

– Motorsport är en stark drivande 
kraft i teknisk utveckling för bilindu
strin och med elektrifieringen av stcc 
med epwr tar vi steget tillbaka i fram
kanten av utvecklingen. Responsen vi 
hittills fått kring de nya stccbilarna 
från såväl nya som existerande partners 
har varit enormt positiv och vi har tvek
löst en spännande era framför oss.

stcc:s mest framgångsrika kvinnliga 
racingförare, Mikaela ÅhlinKottul
insky, är officiell utvecklingsförare för 
epwr och varit med sedan första proto
typen stod färdig 2018.

– De nya stccbilarna är sjukt roliga 
och utmanande att köra, de är som natt 
och dag jämfört med dagens tävlingsbi
lar, säger Mikaela ÅhlinKottulinsky.

– Den höga effekten och den låga 
tyngdpunkten som batterierna ger gör 
att körkänslan är så nära formelbilar 
man kan komma, samtidigt som den 

AKTUELLT II STCC

STCC blir eldrivet  
– stadstävling i  
Helsingborg nästa år

”De nya STCC- 
bilarna är sjukt 
roliga och utma-
nande att köra,  
de är som natt  
och dag jämfört 
med dagens  
tävlingsbilar.”

fantastiska racingen som standardbilar 
ger är kvar. Jag har länge trott på elektrisk 
racing och det är fantastiskt kul att vara 
med i utvecklingen från dag ett. Jag läng
tar verkligen till 2023!

När stcctävlingarna blir eldrivna, 
tystare och utsläppsfria återkommer 
också stadsrace. Tidigare har det körts 
tävlingar i Stockholm och Göteborg, 
senaste gången var 2017.

Men nästa år är det dags igen. Den 
första tävlingen är redan planerad och går 
av stapeln den 16–17 juni i Helsingborg 
där en bana ska byggas upp i de centrala 
delarna vid hamnen.

Fler tävlingar kan väntas där då stcc 
har skrivit ett kontrakt på tre år med  
Helsingborg stad.

–Vår grundfilosofi är att inspirera 
samhället till en hållbar omställning 
genom spektakulär elektrifierad racing. 
Att vi dessutom tillsammans med Hel
singborg kan ta steget tillbaka till stadsba
norna är ytterligare ett styrkebesked som 
den här satsningen möjliggör, säger Micke 
Bern.

– Vi är oerhört glada över att kunna 
välkomna stcc till Helsingborg samtidigt 
som de tar ett historiskt steg till elektriska 
tävlingsbilar. Detta är en grundförutsätt
ning för att kunna genomföra tävlingen 
och något som passar väl överens med 
vårt arbete kring omställningen till 
ett klimatsmart samhälle, säger Peter 
Danielsson (m), kommunstyrelsens ord
förande i Helsingborg.

Tongångarna bland teamen som tävlar 
i stcc i dag är också positiva. Mästartea
met Brink Motorsport samt nykomlingar
na Exion Racing är två av teamen som sat
sar fullt på stcc 2023. Fler team kommer 
att avslöjas löpande under året.

– Vi har väntat länge på den här dagen 
där vi startar ett helt nytt kapitel för skan
dinavisk motorsport. Elektrifieringen av 
stcc är helt avgörande för framtiden av 
vår verksamhet och det är med glädje som 
vi sätter tänderna i den stora omställning 
som vi har framför oss parallellt med 
vår nuvarande stccsatsning, säger Ted 
Brink, teamchef för Brink Motorsport. JD
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Tvåfärgad crossback. 
Micke Bern, vd för STCC och Emil Axelsson från EPWR som har utvecklat de nya tävlingsbilarna.

Svenska Bilsportförbundets generalsekreterare Anna Nordkvist 
var på plats under lanseringen i Helsingborg.

– Fantastiskt roligt, dels att STCC och vi tillsammans med flera 
partners har kommit så här långt i utvecklingen med att kunna 
köra racing på högsta nivå helt elektrifierat. Och dels att vi är 
tillbaka i en stadsmiljö och kan visa upp vår sport, säger Anna 
Nordkvist. 

– Vad jag vet är det inget annat förbund i hela världen som kör 
en nationell racingserie helt på el. Så jag tror att denna nyhet är 
större än vad vi kan föreställa oss!

Nyheten offentliggjordes i samband 
med en stor tillställning under H22 i 

Helsingborg. Bilen i förgrunden är den 
andra generationen av protyper som 

tagits fram under utvecklingstiden.  
De slutgiltiga tävlingsbilarna  

kommer att se annorlunda ut.

Se tv-sändningen från eventet genom 
att skanna qr-koden nedan eller surfa in 

på: https://youtu.be/bElWrXt1pXA

11
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AKTUELLT II FERRARI

Det har ryktats om att Ferrari arbetar 
på en helt eldriven modell. Men någon 
större entusiasm för elmotorer har 
vi hittills inte sett från den italienska 
tillverkaren. Undantagen är hybriden 
La Ferrari (2013) och deras nuvarande 
laddhybrider sf 90 Stradale och 296 
gtb/296 gts.

Nu ska det bli ändring på saken.
– Vi tror att vi kan använda elmoto

rer för att förbättra prestandan hos våra 
bilar, sa Ferraris chef Benedetto Vigna 
till bland annat nyhetsbyrån Reuters.

Den nya inställningen till eldrift är 
en del i den nya affärsplanen som nyli
gen presenterades. Som väntat innehåll
er planen en i alla fall delvis övergång 
till eldrift.

Mellan 2023 och 2026 vill Ferrari 
lansera hela 15 nya modeller varav flera 
kommer vara ”elektrifierade”, alltså ha 
någon form av eldrift.

Men också en helt eldriven modell 

som ska komma 2025. Enligt Ferrari 
kommer eldriften bidra med ”unika ele
ment, körkänslor och den spänning som 
kännetecknar en äkta Ferrari”.

Inför satsningen på eldrift ska Fer
rari upprätta egen tillverkning av elmo
torer och montering av batteripaket vid 
fabriken i italienska Maranello. 

Benedetto Vigne sade också att 
Ferrari för diskussioner med batteri
tillverkare för leveranser och att det då 
handlar om solidstatebatterier.

Vilka tillverkare det handlar om och 
om han räknar med att kunna utrusta 
sin första eldrivna modell med solid 

Dagens SF 90 Stradale har ett  
högvoltsbatteri på 7,9 kWh. Det 

räcker för en elräckvidd på 25 km.

Hybriden LaFerrai från 2013 utgjorde 
starten för märkets elektrifiering. På 
bild den taklösa LaFerrari Aperta.

statebatterier redan 2025 framgick inte.
Enligt affärsplanen ser det inte ut 

som att Ferrari räknar med en rusning 
från kunder efter förtagets första el driv
na modell. Den väntas utgöra endast 
fem procent av försäljningen under 
2025, att jämföra med hybridmodeller
na som väntas öka från 20 procent förra 
året till 55 procent 2025.

Till 2030 räknar Ferrari med att helt 
eldrivna modeller kommer stå för 40 
procent av försäljningen. Tillsammans 
ska el och hybridmodeller utgöra 80 
procent av Ferraris försäljning samma 
år. CU

Ferrari  
bekräftar:  
Första eldrivna 
modellen  
kommer 2025



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. 

E.ON Energilösningar

Ladda bilen när  
elen är som billigast

Läs mer på eon.se/timpris 

Tillsammans skapar 
vi superkrafter
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AKTUELLT II MIX

Vilket drömteam! Porsche, Bugatti 
och Rimac är redo att uträtta  

underverk tillsammans. 

Sedan 2018 har Porsche steg för steg 
investerat allt mer i Rimac. Den kroatis
ka tillverkaren av eldrivna supersport
bilar sitter på teknik som både Porsche 
och andra biltillverkare hoppas kunna 
dra nytta av i framtiden.

Att Rimac själva kan bygga ordentli
ga elbilar visades förra året med Nevera 
som bjuder på 1 914 hästkrafter och kla
rar 0–100 km/h på 1,97 sekunder.

När Rimac nu genomför en ny inves
teringsrunda på totalt 500 miljoner 
Euro, omkring fem miljarder kronor, 

går Porsche in med mer pengar. Hur 
stor investering det handlar om framgår 
inte. Vid den senaste investeringen i 
början av förra året gick Porsche in med 
700 miljoner kronor och ökade sin äga
randel i Rimac till 24 procent.

– Vi var övertygade om företagets 
potential redan 2018 och är glada att vi 
med vårt engagemang kunde bidra till 
dess framsteg och nuvarande framgång, 
säger Lutz Meschke som sitter i ledning
en för finansavdelningen hos Porsche.

Rimac vill använda pengarna från 

den senaste investeringsrundan till 
avdelningen Rimac Technology. Den 
fokuserar på utveckling av kompo
nenter som batteriteknik till eldrivna 
prestandabilar. Alltså precis det som en 
investerare som Porsche hoppas kunna 
ta del av till framtida modeller.

Att det finns en nära relation mellan 
Rimac och Porsche visar sig inte endast 
genom investeringarna. Förra året bild
ade de båda tillverkarna ett gemensamt 
bolag som tog över Bugatti. CU

Porsche investerar mer pengar i Rimac

Kanadensiska Ingenext har undersökt 
vad Model S Plaid verkligen går för. Den 
1 019 hästkrafter starka bilen gör 0–100 
km/h på under två sekunder och skulle 
initialt enligt Tesla ha en toppfart på 200 
miles per hour, alltså 322 km/h. Men 
efter lanseringen i Nordamerika har 
toppfarten elektroniskt begränsats till 
282 km/h. 

När tekniker från Ingenext installe
rade ny mjukvara för att hacka en Plaid 
tillhörande chefen för företaget visade 

Toksnabb, helt enkelt.

den sig kunna köra bra mycket snabbare 
än så.

På en flygplatsraka i närheten av 
Québec lyckades de både passera den 
utlovade hastigheten på 200 mph och få 
mätaren att fortsätta till 216 mph – 348 
km/h.

Förutom ny mjukvara hade bilen 
utrustats med större bromsar och däck
en Michelin Pilot Super Sport. Men i 
övrigt ska det ha varit en vanlig serietill
verkad version av Model S Plaid. CU

Hackad Model S Plaid nådde 348 km/h

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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Premiär för eSCOTY
– nu kör vi!

16

ESCOTY
Varmt välkommen till den första upplagan av eSCOTY 
– Electric Sports Car Of The Year. 13 bilar står redo i 
depån på Ring Knutstorp. Nu har vi två dagar på oss 
att rangordna alla och kora en vinnare. 
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Text: Joakim Dyredand & Gunnar Dackevall
Foto: Peter Gunnars, Thomas Dahl, Fred Magne Skillebaek, Søren Jull, Velimatti Honkanen & Mads Thomsager



18   

eSCOTY 2022 II INTRODUKTION

Upplägget har varit det samma 
sedan 1990talet. Fyra biltidning
ar från Norge, Danmark, Finland 

och Sverige har varje sommar träffats på 
Ring Knutstorp för att utse årets sportbil. 
Vi som renodlad elbilstidning gläds åt att 
testet i år helt viks åt elbilar – så att vi kan 
medverka!

Vid rodret står Bil Magasinet från 
Danmark. För majoriteten av mätning
arna, såsom varvtider och acceleration, 
står finska Tekniikan Maailma. Eller mer 
specifikt deras testförare med ett gediget 
racingcv, Robert Koistinen.

Nya deltagare för i år är alltså vi och 
Elbil24.no från Norge. Varje redaktion 
skickar två till tre förare, flera bistår med 
fotografer och medhjälpare.

Två dagar kanske låter som rikligt med 
tid för 13 bilar. Men varje förare ska få öns
kat antal varv med varje bil. Och Robert 
ska sätta varvtider. Och studiofotografen 
ska fixa interiör samt detaljbilder. Fram
för allt måste bilarna hållas på en tillräck
ligt hög laddningsnivå, annars riskerar 
de att tappa i prestanda. Mer om detta på 
uppslaget där vi presenterar varvtiderna.

Arbetet med att välja ut bilar, och lösa 
logistiken, började redan i december 2021. 
Det rådande och oroliga världsläget samt 
en generell komponentbrist i bilvärlden 
utgjorde absolut utmaningar. Bil efter bil 
på önskelistan fick avskrivas. 

Det var väldigt nära att vi lyckades 
vaska fram en Kia ev6 gt till exempel, 
men i år fick det bli  ev6 gtLine. Det ska 
bli intressant att jämföra varvtiden mot 
575hästarsgt nästa år.

Glädjande i allt detta var att ett par 
tillverkare av riktigt potenta elektriska 
supersportbilar lovade at göra sitt bästa 
för att kunna medverka 2023. 

Vi kände att den slutgiltiga listan på 
deltagande bilar ändå var tillräckligt 
stark. I början av juni möttes vi äntligen 
upp och kunde börja tester och utvärde
ringar.

Varje redaktion har sedan satt sina 
betyg, 13 poäng till bästa bilen, 1 poäng 
till den ”minst bästa”.

Vi har valt att addera ytterligare ett 
poängsystem genom att sätta betyg (1–10) 
utifrån fem kriterier. Dessa betyg är satta 
av övertecknad samt Gunnar Dackevall, 
även han en rally och racingentusiast. 
Han åtog sig samtidigt att skriva om 
några av bilarna. 

Du hittar betyg, varvtider och tekniska 
data från sidan 46 och framåt. Men först, 
bilarna, i bokstavsordning. 

Årets sportiga elbil utses
”Vi som  
renodlad  
elbilstidning  
gläds åt att  
testet i år helt 
viks åt elbilar.”

Nedan: ”Vad var 
det för dimension 
sade du?” Alla upp
gifter om bilarnas 
däck förs in i en 
databas. 
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”Du hittar 
betyg, varv-
tider och 
tekniska 
data från 
sidan 46 
och framåt. 
Men först, 
bilarna, i 
bokstavs-
ordning.”

Däcktrycken kontrolleras noga 
innan det är dags att sätta 
varvtider.

Gammalt möter nytt på Ring Knutstorp.

Robert Koistinen från finska 
tidningen Tekniikan Maailma har 
ansvarat för att sätta varvtiderna 
sedan 17 år. Det innebär att han 
är konsekvent och kunnig.
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KEMPOWER LÖSTE LADDNINGEN

Vi insåg tidigt att laddningen av bilarna skulle bli en utmaning. Visst, Ring Knutstorp  
har en handfull laddboxar, men dessa är bara destinationsladdare. En utbyggnad är  
dock i antågande.

Jakten på energilager inleddes tidigt, men precis som i bilbranschen råder det  
komponentbrist kring laddlösningar. Finska Kempowers nappade dock på vår förfrågan 
och kom till banan med två mobila DC-laddare med dubbla laddpunkter i varje. 

T800 P40 och T500 P40 heter produkterna som ser identiska ut men har olika teknik. 
Med en säkring på 63A går det att ladda med upp till 40 kW, eller 2 x 20 kW.

T500-modellen (200–500 V) är anpassad för de vanligaste bilarna med kapacitet kring 
400 V, medan T800 (200–800 V) fungerar optimalt med bilar som har 800 V-teknik. 
Kopplar du in en bil med 400 V-teknik här blir den maximala kapaciteten bara 30 kW.

De mobila vagnarna väger runt 120 kilo, men är lätta att flytta runt tack vare hjul. De  
kändes verkligen gedigna och verkar redo att stå pall för väder och vind. Ovanför  
fästpunkten för laddhandskarna finns en snabb och tydlig pekskärm med information  
om laddningen. Det finns även en app som komplement.

Platt på bild, men höjdskillnaden är hela cirka tolv meter trots att varvet inte mäter mer än 2 079 meter. Illustration: Rejsa.nu 

Ett stort tack till Kempower, utan deras hjälp hade vi inte lyckats genomföra 
testet på två dagar. Foto: Peter Gunnars

Ring Knutstorp ligger utanför Kågeröd  
i Skåne. Här vid foten av natursköna  
Söderåsen omgärdas den av lummiga 
bokskogar i kuperad terräng.

Hyllinge Motorsällskap började bygga 
banan 1951, men först för motocross. 
Senare fortsatte arbetet med att anlägga 
en bana för biltävlingar och det första 
banracingloppet kördes den 9 juni 1962. 

I dag mäter banan 2 079 meter. Efter
som den har stora höjdskillnader kallas 
den ibland för Sveriges Nürburgring, 
trots att den är en tiondel så lång. Så här 
beskrivs banan på forumet Rejsa.nu: 

”En härligt kringelkrokig och kuperad 
bana där väghållning är a och o. Motor
styrka ger inte ett givet övertag vilket en 
hel del fått erfara under årens lopp. Det 
lönar sig dessutom ovanligt bra att lära 
sig hitta vettiga spår runt banan, förutom 
hårnålen då ... Den sägs totalt sakna något 
vettigt spår och kallas därmed för Idioten. 
Det är ju trevligt att man bland Sveriges 
alla banor åtminstone har ett ställe där 
man kan skylla på kurvan!”

Det absolut lurigaste partiet på banan 
är ngkkrönet. Här är det lätt att tappa 
kontroll över bilen om man inte kommer 
i exakt rätt spår nerifrån Svackan. Under 
samtliga år som scoty och nu escoty 
har körts här har det därför satts upp en 
fartsänkande chikan här, med hjälp av 
några koner. Detta påverkar givetvis varv
tiderna, varför våra tider inte ska jämföras 
med andra, satta på ”fritt varv”.

Vi kan ändå nämna att en Koenigsegg 
Regera har kört på tiden 1.03,84. Snabbas
te varvtiden för en stccbil är 1.00,29. 

Om Ring Knutstorp

eSCOTY 2022 II INTRODUKTION



Fälgar till
alla bilar.

Hitta rätt fälgar snabbt med vår Fälgguide!
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eSCOTY 2022 II AUDI RS E-TRON GT

Hur fort kan man egentligen få en elbil att 
gå runt en bana?

Om man bortser ifrån lågseriespeciala
re som Pininfarina (se artikel på sidan 70) 
utan får nöja sig med att välja och vraka 
bland ”vanliga” produktionsbilar för att få 
svar, trattar valet snabbt ner till Audis och 
Porsches syskonmodeller etron gt och 
Taycan.

Båda är bygga på samma arkitektur 
och med samma teknikinnehåll, och till 
detta test fick srversionen (med 598 
hk) av etron försvara Ingolstadts färger, 
medan den något effektsvagare Taycan 
gts Sport Turismo med 517 hästkrafter 
fick försvara Stuttgarts intressen.

Det här är bilar som är byggda för att 
gå fort, och inte bara som vissa dragracers 
därute från rödljuset och ett par hundra 
meter rakt fram, utan faktiskt fungera på 
en utmanande racerbana. De tyska biltill
verkarna har fina traditioner när det gäller 
att bygga prestandabilar som pallar för 
riktig hårdkörning, och den erfarenheten 
tar man nu med sig in i den nya elektrifie
rade tidsåldern.

Test
AUDI 
RS E-TRON GT

Audis elbilsvärsting borde ha 
sopat hem detta bantest. Men 
för att det ska klaffa måste 
man komma ihåg att kryssa  
i rätt boxar i tillvalslistan.

Text: Gunnar Dackevall

Det finns ju en hel del bulk att kämpa 
mot när man ska släpa omkring på ett 
jättebatteri, och även om man placerar det 
i botten av bygget och skapar möjlighet 
till att montera stolen lågt och för baksä
tespassagerarna att få plats med fötterna 
genom ett urtag i cellpaketet så kvarstår 
det faktum att här finns 2,4 ton massa som 
ska upp och ner i fart, och byta kurs rim
ligt snabbt in i svängarna.

Det finns inte många genvägar, utan 
det blir till att bygga brett (nästan två 
meter innanför backspeglarna), med 
mycket gummi i backen (i detta fall 
245/40 fram och 285/40 bak) och förse 
alltihopa med jättelika bromsar.

Inte ens en Le Mansracer har sitt mot
stycke i de dimensioner på bromsskivorna 
som Audi/Porscheparet är försedda med. 
Och det är – liksom hjuldimensionerna – 
sånt som väger tungt och inte minst ofjäd
rat, något som ställer till det för fjädringen 
på ojämna underlag. En viss viktlättnad 
innebär dock det faktum att testAudin 
har keramiska skivor, som dessutom är 
mer värmetåliga än ståldito.

”Med alla hjälpsystem satta ur bruk 
är e-tron utpräglat överstyrd.”

22   
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Auditypisk och funktionell interiör, keramiska bromsar och fyrhjulsstyrning finns i RSlådan. Stolarna kunde ha mer stöd vid bankörning, 
men är desto bekvämare på väg. 

Fantastiskt chassi.
Grym kraft.

Bekväm på långfärd.

Dåliga däck för bana.
Bristande sidostöd i stolarna.
Klumpigt bred (till vardags). 

+

–

rsversionen av etron gt är försedd 
med en del tekniska hjälpmedel för att få 
all massa att röra sig lite smidigare i sidled. 
Främst är det fyrhjulsstyrningen som ser 
till att skära av kurvans radie, men även 
det faktum att elmotorerna regleras indivi
duellt gör att man kan ta sig igenom även 
Knutstorps ökända hålnålssväng utan att 
behöva använda trix och fix för att slänga 
runt bilen. Med alla hjälpsystem satta ur 
bruk är etron utpräglat överstyrd, vilket 
definitivt kommer till stor nytta runt den 
knixiga skånska banslingan.

Både Audi och Porsches utmanare 
använder sig av overboostsfunktioner 
som kan nyttjas under kortare tid, och 
ökar effekten med i Audis fall knappt 50 
hästkrafter, till sammanlagt 646 hästar. 
Resultatet av det kunde vi också enkelt 
läsa av i slutet på den korta rakan, där 
Audin toppade överlägset med 208 km/h, 
och även i sprinten till 100 km/h, som 
avverkades på nästan löjligt snabba 3,3 
sekunder.

Kanske kan det då förvåna någon att det 
var den något svagare Taycan som var den 
allra kvickaste bilen runt hela varvet, den 
slog etron gt med ett par tiondelar reda 
på första fullfartsvarvet. Skillnaden till Por
sches fördel ökade sedan med varven.

Det finns en väldigt entydig förklaring 

till varför Porschen är snabbare: däcken.
Vår Taycan var försedd med 21tums

hjul med däck i den två centimeter 
bredare dimensionen 265/35 respektive 
305/340 (finns som option även till rs 
etron gt) i en vassare gummiblandning 
(Pirelli p Zero istället för Audis p7), som 
helt enkelt både höll i och höll ut bättre 
när värmen steg.

Och hur var det då med den absolu
ta farten? Hur står sig ett varv på 1,10 
(inklusive en extra chikan) på Ring 
Knutstorp? Ja det får du läsa om i texten 
om Taycan gts! 
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Bara widescreen-skärmen skiljer den från en traditionella BMW. Bromsarna är väl 
dimensionerade för att få stopp på 2,3 ton.

Stolarna är lite för sköna för att ge bra support på 
banan. 

Test
BMW 
i40 M50

eSCOTY 2022 II BMW i4 M50

Låt dig inte luras av att BMW i4  
ser ut precis som en traditionell 
BMW – det här är något helt annat.

Text: Gunnar Dackevall 

Att äntra BMW i4 är som att komma till
baka in i den gamla världen. Man blickar 
ut över en lång och hög motorhuv, och 
sänker sig ner i en ganska trång sittbrunn 
mellan den höga mittkonsolen och dör
ren. Stolen kan sänkas ner nästan så lågt 
som i en traditionell bmwsedan med 
förbränningsspis.

Där handen faller ner på mittkonsolen 
finns en rejäl växelväljare, och med några 
enkla handgrepp har man hittat den 
ideala förarpositionen för aktiv körning. 

Till och med pedalstället är traditionellt 
anordnat för tåhälanvändning, trots att 
det inte får någon betydelse för körningen 
med det elektriska drivpaketet.

Det enda som avslöjar att något nytt 
har hänt, är den svängda skärmen på 
panelen som med sina två digitala enheter 
ersätter det gamla mätarklustret.

iDrivevredet finns kvar, och kom
pletterar därmed touchfunktionerna på 
skärmen och kan vara en tröst för alla 
som tycker det är pilligt och obekvämt att 
trycka sig fram på skärmen.

m50versionen av fyrdörrars coupén 
i4 (med en praktisk kombibaklucka!) är 
som sig bör testosteronladdad med rediga 
muskler. Som mest ska de båda moto
rerna kunna vrida ur sig 795 monster 
Newtonmeter och lämna 544 hästkrafter! 



”Som mest ska de båda motorerna kunna 
vrida ur sig 795 monster-Newtonmeter.”

Imponerande grepp.
Komfortabel.
Bra feedback.

För mjukt chassi.
ESP-systemet reglerar för tidigt.

Grillen ... Eller?

+

–

Därmed ska bilen, trots en körklar vikt 
på modiga 2,3 ton, kunna lämna de flesta 
mbilar som har byggts bakom sig i sprin
ten till 100 km/h (vi mätte 3,9 sekunder 
med två storvolymiga testförare ombord, 
för övrigt exakt samma siffra som tillver
karen anger).

Toppfarten är kanske inte lika impone
rande, eftersom den är systembegränsad 
till 225 km/h. På Ring Knutstorps korta 
raksträcka noterades 191 km/h som bäst, 
vilket var den femte högsta hastigheten 
bland konkurrentbilarna.

Testbilen var skodd med 20tums 
Pirelli P Zerodäck i dimensionerna 
255/35 fram och 285/40 bak, vilket i 
kombination med all massiv kraft och en 
diffbroms mellan bakhjulen resulterade 
i respektabla varvtider – men inte mer. 
Faktum är att båda Mercedes amgjättar 
var sina dimensioner till trots kvickare 
runt den knixa banan, och att m50 även 
fick vika ner sig för Polestar 2, som var 
mer än sekunden snabbare oavsett vilken 
version vi jämför med. En liten tröst för 
m50 är att den bibehåller tempot väl, och 

tappar bara orken marginellt efter några 
varvs plåga på banan.

Ett par faktorer utgör klara begräns
ningar för i4 m50. Dels är det chassisätt
ningen, som är vald för långfärdskomfort 
snarare än supersport, vilket resulterar i 
att den kränger ganska tungt i högfarts
partierna. Och när fjädringen bottnar ur 
klarar inte däcken att hålla kvar greppet 
utan börjar fara iväg ut i tangentens rikt
ning i kurvorna.

En annan begränsande faktor är stabi
litetssystemet som inte helt går att koppla 
bort och även i sitt dynamiska förval stry
per effekten lite väl mycket.

Om man bara lägger sig en smula på 
hitsidan av bilens kapacitet är det dock 
en njutbar körupplevelse, väl i höjd med 
traditionella prestandabilar från bmw m. 
Styrprecisionen är fin (även om den inte 
är helt linjär), viktfördelningen mellan 
axlarna optimal (48/52 procent fram/
bak), förarpositionen med höften nära 
bilens viktcentrum ger perfekt feedback 
och stolarna har bra stöd i sidled.

De feta bromsarna (fyrkolvsok fram) 

verkar omutbara – bilens vikt till trots – 
med oförändrad tryckpunkt i pedalen vid 
varje bromsning efter rakan, och bilen 
hittar inte på några dumheter. Frågan som 
vi inte får svar på är hur den hade känts 
utan assistans av espsystemet – lika snäll 
och förutsägbar?

bmw i4 m50 är en rasande kompetent 
gtbil – för att bli lika imponerande på 
bana krävs nog en cslversion (bmw:s 
beteckning för de lättade specialversio
nerna) framöver ... 
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Säg M till en bmwentusiast och du kan 
direkt se hur blicken skärps och pupiller
na växer. bmw m eller bmw Motorsport 
gmbh är motorsportdivisionen inom 
bmw. Avdelningen, som varit ansvarig för 
tillverkarens satsningar inom motorsport, 
f1 inkluderat, firar faktiskt 50 år i år.

När en bmwmodell varit på besök hos 
m och sportats till byter den namn. Rena 
mmodeller heter till exempel m5, om den 
är baserad på 5serien.

Detta har luckrats upp sedan ett antal 
år och du kan se mlogotypen i ljusblått, 
mörkblått och rött på standardbilar med 
mpaket. I dessa fall behöver varken 
motor eller chassi ha fått massage, ett 
mpaket kan vara optiskt, som annan 
utformning av frontspoiler, ratt eller stol.

Ovanpå detta, för att göra förvirringen 
total, finns modeller som har en fot i var
dera fabrik. En bmw m440i är alltså inte 
på långa vägar lika sportig som en bmw 
m4.

När elbilsdivisionen bmw i släppte in 
bmw m tyckte marknadsavdelningen att 
man skapat ett kärleksbarn. bmw ix m60 

eSCOTY 2022 II BMW iX M60

Ett skepp kommer lastat! 
Med lyx, komfort, effekt och 
teknik i överflöd. Mycket av 
det ovan nämnda adderar 
vikt och i det här fallet kan 
chassit inte maskera dunder-
klumpens nära 2 700 kilo.

Text: Joakim Dyredand 

är den sportigaste varianten av ix, men 
att kalla den sportbil är verkligen att gå 
många mil för långt. Hög effekt är nämli
gen inte allt som behövs för att den etiket
ten ska kunna användas.

455 kw motsvarar 619 hästkrafter. Och 
vridmomentet är fyrsiffrigt – 1 015 Nm! 
Att elbilar är tunga vet vi vid det här laget, 
men trots ram i aluminium och kaross till 
stora delar utförd i kolfiberförstärkt plast 
(cfrp) stannar vågen nära 2 700 kilo.

Det är visserligen rätt fräckt att kol
fiberplasten blottas när man öppnar 
dörren, precis som hos bmw i3, men 
karossens finish imponerar inte alls. Hela 
bilen ser smått krockskadad ut eftersom 
ytorna inte är helt släta. Det känns inte 
okej i den här prisklassen, men som ägare 
får man väl vända det till något positivt 
och skryta med materialvalet under apel
sinskalslacken. 

Interiören andas lyx. I nästan alla avse
enden. Först imponeras man av paneler 
utförda i fcscertifierat trä med infällda 
beröringsytor för knappar. Man gillar att 
mattorna gjorts av återvunna fisknät. Man 
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”Det är visserligen rätt fräckt  
att kolfiberplasten blottas  
när man öppnar dörren.”

Test
BMW 
iX M60
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diggar att lädret har garvats med extrakt 
av olivträd och andra naturliga material. 
Sedan märker man att mittkonsolen hålls 
upp av ett enormt parti trist hårdplast. 
Det är varken klimatsmart eller prisklass
mässigt.

Likt hos övriga ixmodeller är fram
stolarna av fåtöljtyp. m gmbh har inte valt 
att tillföra extra sidostöd, vilket man som 
förare förbannar redan i första kurvan – 
när man får greppa den lika osportigt for
made ratten för att inte kasa av sitsen.

Styrningen är visserligen fin. Snabb 
och precis. Chassit är emellertid, trots 
sportiga inställningar, mjukt avstämt. Det 
blir däcktjut och understyrning. Med lite 
trixande kan aktern ta ett något bredare 
spår, men antisladdsystemet går in och 
stryper effekten i utgången av kurvorna, 
trots att man har valt att stänga av syste
met.

Det massiva vridmomentet ger bra 
skjuts på raksträckorna, om inte kurvan 
före varit för snäv och espingreppet har 
varit för påtagligt.

På bana, speciellt en liten som Ring 
Knutstorp, hör ix m60 inte hemma. 

Understyrning och bromsar som uppvisar 
tendenser till avmattning efter bara ett par 
varv är de största baksidorna.

Som en trafikljusraket fungerar bilen 
utmärkt, men det gör även många andra 
och billigare elbilar.

Artificiella ljud vid acceleration har 
elbilar haft länge. bmw har tagit i från 
tårna och kallat in filmmusikgurun Hans 
Zimmer. Några tycker säkert att det är 
precis hur häftigt som helst. Jag är inte en 
av dessa. 

Tvåekrad ratt. Det är inte mycket interiört som andas BMW M, alltså motorsport. 
Fälgarna är fyllda med stora partier i plast. Huruvida denna är återvunnen framgår ej. 

Om du hade byggt en bil med sportiga ambitioner 
hade du garanterat inte valt en tvfåtölj som stol. 
Det borde inte BMW M heller ha gjort. 

Blixtrande acceleration. 
Egensinnig design. 

Långfärdsegenskaper.

Rejält understyrd. 
Hårdplast intriört. 

Märklig karossfinish. 

+

–
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Den som kört VW ID 3 känner igen sig, men högre mittkonsol ger ett sportigare intryck.  
20-tumsfälgen Blizzard kommer med lättrullande Continental Eco Contact 6.  

VWkoncernen kan sportstolar. Denna är identisk 
med den i ID 5 GTX, Enyaqstolarna har annan 
form. Massagefunktionen är mer mys än sport.

En VW ID 3 med sportigare  
ambitioner, det är Cupra Born. 
Designen är lyckad, men värst  
mycket spanskt temperamentet  
hittar vi inte.

Text: Joakim Dyredand 

Den här bilen såg jag verkligen fram emot. 
Jag tycker att designen är lyckad (frånsett 
tribaltatueringen till logotyp) med vassa 
linjer, som kanske inte riktigt kommer 
till sin rätt med stccfoliering – men det 
viktigaste var att få med bilen på escoty. 
Born har perfekt storlek för mina behov. 
Den är något av en mellanklassbil gömd i 
formen av en småbil.

Detta är inte en liten halvkombi som 
vw Polo och liknande. Här finns ett okej 
bagageutrymme och ett baksäte där vuxna 
får plats bakom vuxna. Men ingen frunk.

Har du precis som de flesta andra 
inte hört talas om bilmärket Cupra? 
Fram till 2018 användes akronymen 
för cup Racing på de allra sportigaste 
Seat modellerna. Från nämnda år bröts 
varumärket ut för att separera de sportiga 
bilarna, men Cupra kom även att bli den 
spanska tillverkarens satsning på elektri
fiering. Resan kan jämföras med den som 
Polestar har gjort från rötterna i Volvo.

Det smidiga formatet på Born, de 
aerodynamiska fälgarna, takvingen och 
det som liknar en venturitunnel under 
bakre stötfångaren bygger upp förvänt
ningarna ytterligare. Så gör även model
lens fullständiga namn – Cupra eBoost.

Men redan i första högerväng märks 
att chassit utvecklats med komfort i första 
rummet. Fronten niger djup vid instyr
ning och det krävs ett gasuppsläpp för att 
mota understyrningen.

När jag står i pitlane, redo att attackera 

eSCOTY 2022 II CUPRA BORN

Test
CUPRA 
BORN



”Fronten niger djup vid instyrning 
och det krävs ett gasuppsläpp  

för att mota understyrningen.”

”Knutan”, går jag genom bilens inställ
ningar och hittar drygt en handfull lägen 
för stötdämpningen. dcc (Dynamisk 
Chassireglering, tillval) gör emellertid  
bara bilen mer eller lite mindre komforta
bel, aldig så hård som jag önskar.

Bakhjulsdrift är en annan fördel som 
borde kunna addera körglädje, men det 
aggresiva antisladdsystemet går inte att 
stänga av. Synd, det ingriper ofta och 
länge, även vid utgången ur kurvor. Bilen 
tror att den behöver häva en sladd, stryper 
effekten och följaktligen accelerationen. 

Det finns dock en lösning för den som 
kryssar rätt bland tillvalen! För 20tums
fälgen Firestorm erbjuds i ett paket med 
sportdäck (Michelin Pilot Sport 4s eller 
Pilot Sport ev om 4s ej finns tillgängliga. 
Men se till att få 4s!) samt dcc, och med 
detta tillval tillkommer plötsligt ”esc off ” 
i pekskärmsmenyn. Hur mycket detta 
hade gjort för varvtiden är oklart, men 
Born hade nog hoppat upp ett eller två 
snäpp från botten.

Styrningen är inte den mest kommuni
kativa. Ett numera klassiskt elservo filtre

rar bort önskad exakthet och känsla. Det 
ska också tilläggas att rattreglagen är ”fel
konstruerade”. Beröringsytorna sitter för 
långt ut och med ett (för) fast grepp om 
ratten kan du höra pip när bilen tror att 
du vill justera farthållare eller volym. vw 
id 5 har snarlik ratt men med knapparna 
längre in. Bättre!

När man väl lärt sig att arbeta med det 
mjuka chassit, gärna via viktförskjutning 
till framaxeln genom gasuppsläpp och 
snabb inbromsning, blir anrättningen 
ändå underhållande. Aktern kan dansa ut, 
men bara till säkerhetssystemens gräns. 
Med ett hjul i varje hörn får du snabbt en 
uppfattning om var du har bilen, men  
etiketten gokart är alldeles för generös.

Hur var det då med eBoost? Funktio
nen ger 170 kw (231 hk) mot normalt  
150 kw (204 hk). Dock bara under 30 
sekunder åt gången, när högvoltsbatteriet 
håller 23–50 grader och laddningsnivån är 
över 55 procent, bland annat. Det är många 
faktorer som ska falla på plats för att man 
ska få uppleva detta. När det väl sker är det 
inte direkt så att man tappar luften ... 

Visst pinnar Born på, men i det här 
sällskapet känns den sportiga spanjoren 
endast som en mild paprika i stället för en 
het peppar.

På tal om småbilskänsla. Testbilen 
väger in på 1 914 kilo! Då har den ändå 
det mindre av två tillgängliga batterier. 
Detaljer som glastak och massage i de 
exemplariskt sköna sportstolarna avslöjar 
också att sportighet inte har varit målet. 

Fin körställning. 
Uthålliga bromsar. 
Smidigt format.

Överambitiöst ESP-system. 
Klart långsammast i testet.

Dumma rattknappar. 

+

–
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Ford kallar visserligen bilen för en suv, på 
grund av dess höjd. Den ser ut som en 
häftigt uppblåst Mustang Fastback från 
1968, men det är nog mest för att majo
riteten av alla bilar som säljs numera är 
just suvmodeller och beteckningen kan 
öka den potentiella träffytan hos publi
ken. Räknar man bort den förhöjning av 
golvet som det gigantiska batteripacket 
utgör (brutto nästan 100 kwh, netto 88) är 
kupéutrymmet i volym som en traditio
nell, större sedan.

På landsvägen, i normala körlägen, 
känns Mache gt mjuk och komfortabel 
att glida fram med, och den höga sittposi
tionen innebär mest bara bättre överblick 
över trafiken.

När man kommer ut på en racerbana 
inser man tydligt hur långt från marken 
och därmed bilens rollcentrum man sitter. 
Det förtar naturligtvis mycket av känslan, 
även om stolarna greppar fint runt ryggen 
så att man slipper slängas runt.

Ford har smittats av Teslas lekfulla 
beteckningar (båda bilarna byggs ju av 
jänkare) och när man jobbar sig ner i 

Test
FORD MUSTANG 
MACHE-E GT

Ford har på ett nästan för-
bluffande sätt lyckats skapa 
traditionella, amerikanska 
muskelbilsegenskaper i sin 
elbil Mustang Mach-E GT.  
Gillar man mullrigt bak-
grundsljud, bredsladdar och  
ett mastodontvridmoment  
bör man absolut kolla in  
den senaste och starkaste 
GT-versionen av Mach-E.

Text: Gunnar Dackevall 

menyerna och till slut hamnar på den 
otämjda plusmenyn (Untamed Plus) och 
dessutom kopplar bort stabilitetssystemet 
(helt, efter en låååång kvittens som ska 
hålla stämningarna mot tillverkaren på 
avstånd) börjar det hända grejer.

Styrningen skärps till, gasresponsen 
ökar, det adaptiva fjädringssystemet 
styvnar till flera grader och inte minst: en 
orkestrerad ljudbild läggs nu till i högta
larna. Redan på tomgång fyller en slags 
digitaliserad variant av en big blockv8 
(alltså en gammaldags muskelbilstypisk 
bensinmotor, för de som inte förstår vad 
vi pratar om) kupén, och ljudet följer med 
upp i fart och lyckas till och med fejka 
nedväxlingar på ett trovärdigt sätt.

Somliga tycker förmodligen att detta 
spektakel är löjeväckande, men faktum är 
att det adderar till illusionen av fart på en 
racerbana.

Nästa förvånande upplevelse blir hur 
överstyrd Mustangen är, trots att den har 
drivning även fram. Mache gt är den 
enda av bilarna som kan köras med kon
trollerad sladd med rökeffekter från de 
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snabbt uppkäkade Pirelli P Zerodäcken 
(varning: dyr lekstuga!), och även om 
framhjulen jobbar en del för att plana ut 
sladden vinner alltid den betydligt starka
re aktermotorn matchen.

I Fords pressmaterial trycker man 
också på hur överstyrningen är en del av 
gtversionens dna.

Liksom förstås allt vridmoment, de 
860 Newtonmetrarna som alltid och 
omedelbart vill spinna loss de breda 
245/45däcken. Det är också en spegel 
av muskelbilserans jättelika v8motorers 
respons och ork, som visserligen inte 
riktigt nådde samma höjder av kraft som 
denna elMustang, men heller inte tappa
de stinget lika fort som Mache gt.

För redan efter ett varv i maxtempo 
reglerar motorstyrningen ner effekten 
ganska rejält, och bilen tappar massor av 
varvtid och är faktiskt redan på sitt andra 
varv bara sekunden snabbare än lilla 
Cupra Born.

Nu kan vi därmed fortsätta att dra 
paralleller med de gamla jänkarjärnen, 
eftersom de sällan klarade bankörning 
utan vedermödor. Men då berodde det 

snarare på bristande bromsutrustning och 
enkla hjulupphängningar än överhettade 
motorer. Med 385millimeters bromsski
vor och jätteok från Brembo fick vi aldrig 
problem med bromsfading, trots bilens 
modiga matchvikt på 2,3 ton.

Blickar man bort från varvtiderna tog 
det luttrade testteamet det amerikanska 
järnet i modern tappning till sina hjärtan. 
Bilen är adrenalinframkallande och kul 
att ratta.

Om än inte så många varv i full fart. 

Power i massor!
Komfortabel.
Överstyrd.

Tappar kraften snabbt.
Diffus styrkänsla.
Hög sittposition.

 

+

–

Mycket skärmyta är det, i en generöst dimensionerad förarplats. Bromsarna är oväntat 
stryktåliga – det är ju en USA-bil! 

Pösiga fåtöljer som är högt monterade och 
förtar en del av känslan i körningen. 

”Den enda av bilarna som  
kan köras med kontrollerad 
sladd med rökeffekter.”
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eSCOTY 2022 II KIA EV6 GT-LINE

Luftigt och rymligt på förarplatsen, med vinklad widescreen. Testbilen var försedd de 
bredare 20-tumshjulen som finns i tillvalslistan. 

Stolarna har inte det sidostöd som behövs 
vid bankörning.
 
 

Det här är bara en försmak av  
”riktiga” EV6 GT som väntar runt 
hörnet. Och vilken försmak sedan!

Text: Gunnar Dackevall 

Vi ska inte sticka under stol med att vi var 
en smula besvikna över att vi inte kunde 
komma över den snart leveransklara Kia 
ev6 gt till detta test, utan fick nöja oss 
med den beskedligare gtLine.

För visst skulle 260 hästkrafter extra, 
diffbroms, maffigare mekaniska bromsar, 
större hjul, ett stramare chassi och riktiga 
sportstolar ha gjort stor skillnad runt 
Ring Knutstorp.

Efter att ha pressat ”gt Light” runt 
banan några varv blev vi än mer övertyga
de om att Kia kan sitta på en riktig bomb 

prestandamässigt med gt – så snabb är 
nämligen redan den folkliga gtLine runt 
banan.

Den enskilt mest imponerande egen
skapen hos ev6 är dess förmåga att lämna 
sin maximala effekt – 325 hästar och hela 
605 Newtonmeters vridmoment – varv 
efter varv. Även den relativt enkla broms
utrustningen (stora skivor men bara 
enkelkolvsok) hängde i bra, och däck
dimensionerna (255/4520, det är tillval 
som ersättning för de 19tummare med 
235bredd som sitter där som standard
utrustning) är väl tilltagna med tanke på 
bilens vikt och effekt och visade inga  
tecken till överhettning.

Faktum är att ev6 var snabbare runt 
banan under sitt sista attackvarv än det 
första – tvärtemot samtliga övriga test
bilar. Från att vara nionde snabbaste bil 

Test
KIA 
EV6 GT-LINE



runt banan under det första varvet, steg 
den i ranking till sjunde snabbaste på det 
tredje varvet, och sniffade därmed de mer 
hårdkokta prestandabilarna från Polestar 
i hasorna.

Kia ev6 har ett par egenskaper som 
maskerar dess kompetens i bansam
manhang. Dels ger stolarna bristfälligt 
sidostöd, vilket betyder att man klamrar 
sig fast i ratten genom svängarna. Det för
sämrar drastiskt känslan i styrningen, som 
kräver en lätt hand för att man ska kunna 
köra men någorlunda precision. Det här 
är verkligen inte bilens bästa gren.

Det är synd, eftersom chassit i grunden 
är desto bättre byggt. Vi har kört gtLine 
en hel del i vinterföre och har kunnat gläd
ja oss åt hur styrvillig bilen är. Den kraftiga 
bakre motorn sköter troligen uppåt 80–90 
procent av drivningen totalt sett, och den 
främre motorn engageras först när den 
verkligen behövs för att räta upp sladden.

På torr asfalt upplevs därmed bilen 
alltid som lätt överstyrd och nästan aldrig 
understyrd, utan att man behöver sitta med 
hjärtat i halsgropen och vänta på att det ska 

gå helt överstyr. I sportläget (som engage
ras smidigt via en knapp på ratten) går hel
ler inte stabilitetssystemet in för tidigt och 
dämpar bort kraften onödigt mycket.

Det finns en lätthet och följsamhet i 
ev6:ans hela väsen, som om den inte alls 
vägde in på sina modiga 1,9 ton. Tack vare 
800voltsbatteriets förmåga att fortsätta 
leverera full effekt även med hög belast
ning känns också bilen alltid stark och 
potent, trots sina på papperet underlägsna 
prestanda jämfört med flera av konkur
rentbilarna (fast uppmätta 5,3 sekunder 
till 100 km/h är ju ingalunda klent).

Om man ser till de övriga två test
bilarna med 800voltsteknik verkar väl 
tekniken inte vara någon garanti för att 
effektuttaget ska vara permanent, men 
tungviktarna Audins och Porschens tapp 
i varvtid var nog mest en effekt av att 
däcken började överhettas, inte minst på 
etron rs med de smalaste gummit.

Kia ev6 har fundamenten på plats för 
att skapa en riktig bandräpare: ett strålan
de välbalanserat chassi med nästan jämn 
viktfördelning mellan axlarna, rätt batte

riteknik för höga effektuttag (och snabb 
laddning!) samt är i sammanhanget ett 
relativt lätt bygge.

Inte undra på att testförarna gick 
omkring och mumlade bokstäverna gt – 
utan Line – som har alla förutsättningar 
att ge Polestars nya bstversion en match 
även på sitt första varv. På det sista är den 
redan utmanad av Lightversionen med 
tillägget Line. 

”EV6 var snabbare runt banan under  
sitt sista attackvarv än det första.”
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Uthållig kraft.
Fin balans.
Känns lätt.

Stolar utan sidostöd.
Diffus styrkänsla.
Hög sittposition.

 

+
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43 vadå? Det fanns en tid, för inte så  
länge sedan, när amgsiffrorna speglade 
cylindervolymen på bilen. En Mercedes  
e 55 amg (detta var innan man införde  
Mercedesamg ...) hade en v8 på 5,5 liter. 
Efterföljaren hette E 63 amg, men v8 
motorn var på 6,2 liter.

När amg, som är Mercedes prestan
dahus, likt m gmbh för bmw, skulle ge sig 
på de elektrifierade utbudet kan jag tänka 
mig att brainstormmötena hölls tätt. Man 
kunde ha valt bilens systemeffekt, eqe 350 
 det låter väl inte så dumt?

Nej, istället valde man att använda 
beteckningen för typ närmast motsvaran
de bensinmodell. Det blir tydligen c 43 
4Matic – som inte har en v8 på 4,3 liter 
men väl en radfyra på nästan 2,0 liter ...

På nästa uppslag kan du läsa om sto
rebror eqs 53. I höst kommer det även 
en eqe 53, men den har inte samma kw 
siffra som eqs 53. Totalförvirring!

Förvirring råder även bakom ratten på 
eqe 43, det tar en månad eller två innan 
man har lärt sig att hitta rätt i de enorma 
pekskärmarnas alla menyer. Det finns 

Test
MERCEDES-AMG  
EQE 43 4MATIC

Mercedes-AMG EQE 43 4Matic. 
Puh, innan du hunnit uttala 
modellnamnet har elraketen 
hunnit avverka halva varvet 
på Ring Knutstorp. Den är 
pilsnabb – men är den rolig?

Text: Joakim Dyredand 

dessutom inställningar för humör, vilka 
inte ska förväxlas med alla inställningar 
som påverkar chassi och drivlina. 

Ovanpå detta finns det genvägar på 
ratten. Där du kan ändra chassi och 
karaktär på ljudet, alltså amg Sound 
Experience ”Performance”, en bred reper
toar av syntetiska toner man antingen 
uppskattar eller ratar.

Intuitv är bilen inte, det tar gott och väl 
fem minuter innan jag har fått alla val att 
bli så prestandaorienterade som möjligt.

Stolarna är sportiga, men långt ifrån 
lika skålade som i andra amgmodeller. 
Inställningsmöjligheterna goda, lårstödet 
som liksom rullar ut ur stolens framkant 
är genialt. Men sitter man sportigt lågt? 
Den oerhört höga instrumentpanelen ger 
en känsla av låg sittposition, men samti
digt är i och urstigningen lätt.

Mercdedes amg har likt bmw m 
bestämt sig för att falukorvstjock ratt
kringla passar på presetandabilar. Jag är 
skeptisk, det blir bara svårt att få ett skönt 
grepp – och då har jag ändå riktigt stora 
”labbar”. Den grova ratten står i bjärt kon
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”Tyst är det också, de digitala ljud-
upplevelserna till trots. Man kan 
kalla EQE 43 för överkompent.”

eSCOTY 2022 II MERCEDES-AMG EQE 43 4MATIC
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trast till de ovanligt tunna spakarna för 
blinkers och torkare. 

Dessutom infinner sig samma problem 
som i Cupra Born, med ett fast grepp ”tio 
i två” råkar jag gång på gång utföra något 
kommando på rattekrarnas yttre knappar.

Jag har tagit mig genom första högern 
på banan. Det skjuter på något oerhört 
mot ngkkrönet. Inbromsningen inför 
vår säkerhetschikan känns säker, och tack 
vare bakaxelstyrning med upp till 3,6 gra
der blir passagen smidig.

Accelerationen är som sagt massiv, 
men det som förbluffar är att man inte 
behöver sakta ner lika mycket som hjär
nan tror inför kurvorna. Visst, eqe är 
understyrd, men ingen plogbil. Det går att 
plocka med sig ordentligt med fart genom 
böjarna.

Men det är nu hjärnan börjar spela 
spratt med dig som förare. För trots att 
det går våldsamt fort känns det inte alls 
dramatiskt eller involverande. Det är helt 
enkelt inte speciellt skoj. 

Tyst är det också, de digitala ljudupp
levelserna till trots. Man kan kalla eqe 43 
för överkompent.

I mångt och mycket känns eqe som 

en kapad eqs, vilket det ju är! När den 
ännu mer effekstartka eqe 53 ansluter 
i höst är det med 460 kw (505 kw med 
amg Dynamic Plus Package) medan eqs 
53 ger 484 respektive 560 kw beronde på 
paket. Lillebror kommer vara en tiondel 
snabbare till 100 km/h med monstertiden 
3,3 sekunder.

Rent användarmässigt är ändå eqs 
karossens halvkombilucka att föredra. 
Rumphuggna eqe har ett ”brevinkast”  
till bagageöppning – om vi nu ska ta in 
sådana värden i test där körglädje trots allt 
står i fokus. 

Supereffektiv. 
Naturlagstrottsande. 

Bekväm. 

Oinspirerande körupplevelse.
Krångliga menysystem. 
Osportig körställning. 

+

–

MercedesAMG lossar på slipsknuten och slår till 
det med röda bälten. Stol rik på inställningar, men 
mer sidostöd hade inte skadat.

Gillar du inte blått? Ingen fara, det finns tusentals andra färger att omge sig med i kupén.  
Fälgen blandar femekerdesign med inspiration från Ronal Aero för bästa bromskylning. 
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Hyperscreen, namnet är ingen överdrift. 12,3 tum framför förare och passagerare plus 17,7 
tum i mitten. Svårtvättad tillvalsfälg på 22 tum, 28 900 kr. EQS sväljer lätt fem personer. 

Sportigare stolar än just dessa, som är AMG 
standard, går inte att få, tyvärr. Sidostödet är 
inte massivt ens med sidorna infällda.  

Förra höstens testa av EQS 580 
4Matic golvade mig totalt. Vilken 
makalös manick! Nu har rymdraket-
en varit på träningsläger. Hjälp!

Text: Joakim Dyredand 

Vi måste börja med siffror, för det tar tid 
att smälta dessa. Högvoltsbatteriet har en 
nettokapacitet på 107,9 kwh. Med amg 
Dynamic Pluspaket utvecklar elmotorer
na 560 kw (761 hk) och 1 020 Nm. Enligt 
fabriken gör bilar med detta tillval 0–100 
km/h på 3,4 sekunder och toppar 250 
km/h. Maximal effekt vid dcladdning är 
200 kw, och för acladdning finns 22 kw 
som tillval. Bromskraftregenereringen är 
upp till 300 kw. 

Några till nuffror måste nämnas. Test
bilen rullar på 22tumsfälgar och de kera
miska bromsskivorna fram mäter 440 mm. 
eqs 53 är 5 223 mm lång, 2 125 mm bred 
och väger in på modiga 2 730 kg – utan 
extrautrustning. På prislappen står det  
1 740 000 kronor – utan extra utrustning ...

Det finns med andra ord mycket att 
imponeras av här. Bilen är lite som lan
det Dubai, där allt är störst, högst, längst 
och bredast. Även interiört häpnar man, 
givetvis av de smarriga materialvalen, 
fläktutblåsen som mer liknar ett konst
föremål men framför allt av de tre gigan
tiska skärmarna. Marknadsavdelningar 
brukar ta i så att de spricker när de ska 
döpa innovationer, men Hyperscreen, 
som är standard på amgmodellen, känns 
faktiskt som ett rättmätigt namn. 

Test
MERCEDES-AMG  
EQS 53 4MATIC+

eSCOTY 2022 II MERCEDES-AMG EQS 53 4MATIC+



37

Men hör denna teknikstinna pjäs 
hemma på en tävlingsbana? Absolut, 
menar amg, som kastar in funktionen 
amg Track Pace i amg Dynamic Pluspa
ket för 49 200 kr. Detta beskrivs som en 
virtuell raceingenjör, ett program som 
mäter och sparar över 80 data kring 
körningen. På instrumentpanelen eller 
head updisplayen visas bland annat sek
tortider i olika färger, allt för att veta om 
du kör snabbare eller långsammare än ditt 
varvrekord.

Glöm dock inte att det är en elbil vi 
pratar om, där däck, bromsar och batteri 
svårligen klarar ett konstant högt tempo. 
På sidan 48 kan du se hur samtliga bilar 
presterar tre varv på rad. Trots att detta är 
årets bjässe är eqs 53 bland bilarna som 
har lägst tidsdifferens mellan första och 
sista varvet. Imponerande!

Få trodde att eqs 53 skulle ta sig ige
nom vår fartsänkande chikan utan att 
göra bowlingstrike med alla orange koner. 
Men i likhet med lillebror eqe har eqs 
bakaxelstyrning. Mer dessutom, i upp till 
60 km/h svänger bakhjulen motsatt fram

hjulen med upp till nio grader (3,6 grader 
för eqe). I högre farter styr bakhjulen i 
samma riktning som de främre. Detta gör 
underverk för hanterbarheten, men lika 
smidig runt varvet som Cupra Born blir 
aldrig eqs. 

Den otroliga effekten och det massiva 
vridet till trots är bilen förlåtande. Det 
går givetvis att elda upp bakdäcken med 
säkerhetssystem urkopplade, men tar du 
istället hjälp av tekniken kan fyrhjulsdrif
ten 4Matic+ beräkna exakt hur kraften 
ska fördelas mellan hjulen – 10 000 gånger 
per minut!    

Bakom ratten är intrycken i mångt och 
mycket de samma som i eqe. En något 
sportigare touch noteras dock då testbilen 
har ratt med Alcantara (Microcut på Mer
cedesspråk) där händerna bör greppa 
kringlan. Problemet med att ofrivilliga 
tryck på rattekrarnas knappar består 
dock. Och personligen hade jag önskat en 
ännu mer omslutande stol. Men frågan är 
om man vill sitta lägre, jag har sällan stött 
på en så här hög och instrumentpanel.

Höjden löper ut längs dörrsidorna och 

resultatet är inte sportigt inneslutande 
utan snarare avskärmande.

Ironiskt på något vis. Mercedesamg 
har slagit knut på sig själva och utvecklat 
sportiga ljud, visuella upplevelser med 
ljus i dekorpaneler och grafik på skärmar 
– samt prestanda som trotsar naturlagar – 
likväl åker inte mungiporna uppåt. Istället 
formas munnen till en ring av förvåning. 
Det går förbaskat fort, utan att man mär
ker något. Det är ett konststycke i sig. 

”Den otroliga effekten och det massiva 
vridet till trots är bilen förlåtande.”

37

Ett tekniskt underverk. 
Blixtsnabb och lättkörd. 
Smidig trots sitt format. 

Engagerar inte föraren.
Dyr med ”rätt” utrustning. 
Kan inte flyga till månen. 

+

–
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Pr-avdelningen hos Polestar gillar att suga 
på karamellen. Man bekräftar tidigt att 
man ska medverka på escoty, med Pole
star 2 Performance – samt något mer ... 
Spänningen blev olidlig. Skulle vi få köra 
en maskerad Polestar 3? Eller kanske 
en tungt maskerad Polestar 5, den som 
veckorna efter escoty skulle visas upp på 
Goodwood Festival of Speed?

Tre dagar före dagen d kom svaret. Jag 
hann precis läsa pressmeddelandet om 
Polestar 2 bst edition 270 innan telefonen 
ringde. ”Jag antar att du har sett nyheten, 
vi tar med den till Knutstorp. Men det är 
en förseriebil som inte får köras på allmän 
väg. Och ni måste vara försiktiga, detta 
exemplar ska även köras på Goodwood.”

På sidan 50 finns en längre artikel som 
förklarar alla detaljer som särskiljer bst 
(förkortas från och med nu), här kon
staterar vi kort att Performance och bst 
har samma motoreffekt. Förändringarna 
ligger i chassidetaljer. 

Performancepaketet skruvar upp 
siffrorna för Long range Dual motor från 
300 till 350 kw och från 600 till 680 Nm. 
I paketet ingår också justerbara Öhlnis 
Dual Flow Valvedämpare och Brembo 
bromsar, bland annat.

Att vreden för dämparna gömmer sig 

Test
POLESTAR 2 BST/ 
PERFORMANCE

Vilken överraskning! Som de första 
tidningarna i världen får vi under 
eSCOTY möjlighet att testa BST 
edition 270 i ett till 99 procent  
produktionsfärdigt utförande.  
Specialversionen får Polestar 2  
att blomma ut – men vill du ha en 
bör du beställa innan du läser klart. 
Bara 270 exemplar ska byggas.

Text: Joakim Dyredand 

i hjulhusen innebär nog att få ägare orkar 
ändra inställningar efter olika körsitua
tioner. På bilarna som körs i escoty har 
Polestars chassiguru Joakim Rydholm valt 
ut en perfekt setup – ingen motsätter sig 
den.

Jag börjar i Performance och man mär
ker direkt att detta är en förarbil. Kanske 
inte direkt när man sätter sig bakom rat
ten. Stolen är inte ultrasportig, men abso
lut bekväm. Ratten, i likhet med stolen 
ett Volvoarv, har inte extra tjock kringla 
eller speciellt djupa tumgrepp. Däremot 
sitter man inkapslad med hög mittkon
sol, som faktiskt stjäl en del utrymme för 
långbenta.

Den riktigt sportiga känslan uppkom
mer först på rull. Styrningen har en suve
rän feedback. Bromsarna är väldimensi
onerade och bilen förblir stadig och utan 
djupt dyk över framaxeln ens vid riktigt 
hårda inbromsningar. Balansen är neutral 
till aningen understyrd.

Det finns inget körprogram märkt 
Sport eller dylikt. Ganska befriande. 
Däremot går rattmotståndet att ställa i tre 
lägen: Light, Standard och Firm. Vi före
drar Standard. Visserligen kan antisladd 
sättas i Sport Mode. Men detta påverkar 
alltså inte motorkaraktären, istället ändras 
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”Det här är bra, riktigt bra.  
Av och för entusiaster.”

eSCOTY 2022 II POLESTAR 2 PERFORMANCE + POLESTAR 2 BST EDITION 270

Tänk vad större fälgar, sänkt chassi, 
nedlackade kjolar samt svart kulör på 
backspeglar och Astolpar kan göra 
för utseendet. Visst ja, BST har en 
racingrand också.
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Finfin styrning. 
Högpresterande bromsar. 

Snygg chassibalans.

Trångt för högerbenet.
Krånglig chassijustering. 
Minimal upplaga (BST).

+ –

50 shades of grey ... Återhållsamheten håller dock i långa loppet. Soild känsla i allt. BST har 
svarta 21-tumsfälgar lånade från Polestar 1, Performance har 20-tumsfälgar med fyra Y-ekrar.

Bekant Volvostol i ett utförande, tre olika klädslar. 
Här WeaveTech. Trist att titta på, skön att sitta i. 
Swedish Goldbälten piffar upp.

escingreppet till att gå in sent och mjukt. 
Gott så, men helt avstängt hade varit roli
gare, speciellt för ett så här välutvecklat 
chassi.

Min enda anmärkning gäller beteendet 
vid utgången ur kurvor. Gasar man friskt 
känns det som att för mycket av kraften 
går via framhjulen och bilen vill dra sig 
framåt och lämna idealspåret.

In i depå och snabbt byte till bst. Den 
”sportigare karaktären”, som Joakim Ryd
holm uttrycker saken, märks direkt. Se 
sidan 50 för detaljer som sagt, men instyr
ningen är något jag direkt noterar. Sylvass. 

Den lilla oron som Performance upp
visade på banans ojämna partier är borta. 
Hela bilen ligger stadigare och det går att 
attackera med ännu större självförtroende. 
Tendensen till att framhjulen drar bilen ut 
ur kurvorna är borta.

Att motoreffekten ska vara oförändrad 
är svårt att tro – och motbevisa här och 
nu – men min hjärna vill intala sig att bst 
har ett annat klipp. En annan respons. Det 
kan givetvis vara att chassiuppdateringen 
ger högre kurvhastigheter och följaktligen 
bättre fart på raksträckorna.

 Det här är bra, riktigt bra. Av och för 
entusiaster. Vilket kan vara ett problem 
om hela paketet upplevs som för extremt 
för gemene man/kvinna ... 

Polestar 2 Long range Dual motor med Performancepaket är det 
korrekta och alldeles för långa namnet på den här versionen.
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Porschetraditionell och därmed extremt förarorienterad arbetsplats i Taycan. Bromsskivor 
av stål, keramiska finns som option.  

Stolarna har bra stöd utan att vara trånga på 
långturen.

Visst är det förutsägsbart –  
Porsches utmanare i detta  
bantest tog sig snabbast runt  
Ring Knutstorps dryga två  
kilometers knixiga slinga.

Text: Gunnar Dackevall 

Trots sin bulk på 2,4 ton, längd på nästan 
fem och bredd på två meter, matchade 
den alltså de varvtider som testteamet 
under tidigare års tester här hade noterat 
för bilar som Audi r8 v10, Ferrari 458 
Italia och Lamborghini Huracan.

Alltså renodlade sportvagnar som väger 
in på knappa tonet hitom Taycan, och har 
dimensioner som underlättar alla de snab
ba kursväxlingar som banan kräver.

Och då hade ändå Porsche inte ställt 

upp med sitt vassaste vapen i kampen 
om den snabbaste elbilen. Den testade 
gtsversionen är mellanmodellen i pro
grammet, och är visserligen försedd med 
samma motoruppsättning som Turbo
versionerna, men lämnar i nedtonat skick 
517 hästkrafter (598 hk under en kort tid 
med launch control engagerad). Det ger 
ett vikt/effektförhållande på fyra kilo per 
hästkraft, vilket är hyggligt men inte så 
mycket mer. Om man tillför ekvationen 
ett monstruöst vridmomentet på 850 
Newtonmeter blir resultatet mer begrip
ligt – bilen flyttar sig ursinnigt snabbt 
med bara ett lätt blipp på gaspedalen, det 
är som om en jättehand tar tag i den stora 
kombilimousinen och lyfter den framåt.

Utmanaren i startfältet – Audi rs 
etron gt – är byggd på samma teknik 
som Taycan och borde – allt annat lika 

Test
PORSCHE 
TAYCAN GTS SPORT TURISMO

eSCOTY 2022 II PORSCHE TAYCAN GTS SPORT TURISMO



41

– vara snabbare runt banan som Porsche
syskonet eftersom den 81 hk mer, men 
effekten av det syns bara när vi mäter 
acceleration och toppfart, där den starkare 
Audin har näsan före med marginal.

Förklaringen till att Porsche Taycan 
ändå är snabbast runt hela varvet kan 
sammanfattas i ett enda ord: däcken.

Den Taycan gts Sport Turismo som 
vi disponerade för testet var försedd med 
21tumshjul med däck i bredden 265 mm 
fram och 305 bak, det är en option som 
även rs etron gt kan beställas med men 
nu rullade på sina originalmonterade 
20tummare med 20 mm smalare däck. 
Det låter kanske inte mycket, men är helt 
avgörande när det svänger.

Dessutom är själva gummiblandning
en i Porsches Pirelli P Zerodäck betydligt 
greppigare på torr asfalt än de mer stan
dardbetonade p7däck som Audin rullade 
på, vilket fick gt att kännas livligare och 
betydligt mer sladdbenägen än Taycan. 
Det är inget särskilt negativt för körupple
velsen, men väl för varvtiden.

Även chassisättningen är – rsbeteck

ningen till trots – lite tuffare vald på spor
tigaste körläget i Taycan, och bilen rollar/
kränger nästan inte alls, och är i stort sett 
befriad från dive/dykning vid bromsning.

Trots bilens alla praktiska aspekter är 
körupplevelsen och den feedback man får 
i styrning och bromsning väldigt lik den 
som man traditionellt upplever i märkets 
mer hårdkokta sportvagnar. Förarpositio
nen är optimal i bilens viktcentra, geome
trin mellan ratt och pedaler som man vill 
ha det i en racerbil och tack vare batteri
packets urtag under förarstolen hamnar 
precis så lågt ner i bilen men behöver för 
maximal känsla.

När man till denna rejsiga upplevelse 
adderar ett blixtrande responsivt drivpa
ket blir resultatet verkligen omtumlande. 
Det är inte utan att man längtar till att få 
känna på bilen runt den riktiga och super
snabba Ringen – Nürburgring.

Den som oroar sig för att denna elbil 
inte står pall för ett snabbt 20kilometers
varv runt Nürburgring kan ändå känna 
sig lite tryggare av att varvtiderna inte föll 
brant efter några varv runt ”lilla Ringen”, 

utan stabiliserade sig någon sekund över 
de initiala tiderna.

Frågan som hänger obesvarad i luf
ten är naturligtvis hur mycket snabbare 
värstingversionen Taycan Turbo s hade 
varit, som med ett vikt/effektförhållande 
på knappa tre kilo per hästkrafter när
mar sig de riktigt potenta senaste sport
vagnsjärnen.

Snabbare, är det enda vi kan säga. Och 
redan gts räcker ju till att koras till årets 
snabbaste sportiga elbil. 

”Bilen flyttar sig ursinnigt snabbt med 
bara ett lätt blipp på gaspedalen.”

41

Chassits feedback.
Förarplats.

Uthållig kraft.

Vikten.
Dyr(are) med ”rätt” utrustning.

Bred (på vanlig väg).

+

–
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RS-versionen av Enyaq Coupé är proppad 
av estetiska signaler laddade med fart och 
fläkt, både exteriört och interiört. Den 
inifrån belysta grillen och en signalgrön 
kulör som skulle göra Kermit the Frog 
ännu grönare av avund sätter ett skränigt/
häftigt tonläge som förstärks i varje detalj, 
från aeroutsmyckningen till det Alcanta
raliknande materialet i inredningen.

Skodas coupékaross är smäckrare i sin 
framtoning än Volkswagens motsvarighet, 
vilket också syns i vindtunneln, där ett tio 
procent lägre luftmotstånd (Enyaq Coupé 
har ett cwvärde på mycket låga 0,23) och 
en mer eller mindre identisk frontyta ger 
förutsättningar för motsvarande längre 
räckvidd.

Det borde även ge en förutsättning 
för högre toppfart, men eftersom båda de 
mebbaserade (den koncerngemensamma 
skateboardplattformen) bilarna är topp
fartbegränsade till 180 km/h spelar detta 
ingen som helst roll.

I slutet på Knutstorps ganska korta 
raksträcka noterade vi visserligen en kilo
meter högre toppfart (166 km/h) för Sko

Test
SKODA ENYAQ 
COUPÉ RS iV

Om man bara skulle döma 
Skoda Enyaq Coupé RS iV 
efter sin extroverta framtoning 
bredvid sitt koncernsyskon 
Volkswagen ID 5 GTX skulle 
sportronden med bred mar-
ginal falla till tjeckisk fördel.

Text: Gunnar Dackevall 

dan, vilket dock faktiskt ligger inom fel
marginalen och troligen är mer beroende 
av hur bilen tar sig igenom kurvsektionen 
innan raksträckan.

Runt hela slingan kunde dock inte den 
tuffa Skodan riktigt hänga med Folkan, 
som under alla de tre fullfartsvarven höll 
näsan före med knappa sekunden i varv
tid räknat.

Eftersom bilarna både motor och bat
terimässigt är identiska, och viktmässigt 
snarlika, brukar skillnaderna i varvtider 
landa i däckvalet när man utvärderar 
bilar på bana. Nu har de båda identiska 
dimensioner, stora 21tummare med 235 
mm bredd fram och 255 mm bak, men 
fabrikaten är olika och medan den något 
snabbare id 5 rullar på Pirellis Scorpion
däck var Skoda skodd med Bridgestone 
Turanza.

Möjligen fanns skillnaden att söka i 
gummivalsarna.

Det faktum att vwkusinerna tappade 
mest av alla bilar i varvtid efter hand som 
varven gick, kommenteras i texten om 
id 5.
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”Mer krängstyvhet leder inte per  
automatik till snabbare varvtider.”

eSCOTY 2022 II SKODA ENYAQ COUPÉ RS iV
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Rent känslomässigt hade dock de flesta 
av våra nordiska testförare en uppfattning 
om att Enyaq var den piggaste av vwsys
konen runt banan, men det hade mer med 
körställning och chassisättning att göra. 
Med chassit i sitt sportläge rollade/kräng
de Enyaq märkbar mindre än id 5, vilket 
tillsammans med stolar med betydligt 
mer sidostöd gav föraren en bättre känsla 
av kontroll.

Mer krängstyvhet leder dock inte per 
automatik till snabbare varvtider, särskilt 
om framvagnen blir okänslig över ojämn
heter och framdäcken tappar grepp och 
skickar ut ekipaget i en trist understyr
ning. I den snabba vänstersvängen bakom 
Ring Knutstorps depå var det också 
Skodan som utstötte de mest plågsamma 
vrålen från kasande framdäck.

Skodan är liksom Folkan i testet fyr
hjulsdriven, med en betydligt svagare 
motor fram än mellan bakhjulen. Det 
borde ge förutsättningar för överstyrning, 
men systemet är inte programmerat för att 
bjuda på överraskningar akterifrån (vilket 
annars vore lite kul med tanke på Skodas 
tradition med livliga svansmotorbilar ...).

När Skoda Enyaq Coupé rs iv ändå 
rankas före den aningen snabbare 
Volkswagen id 5 gtx är det alltså främst 
av känslomässiga skäl. Chassisättningen 
och den fina förarstolen ger bättre feed
back och känsla, och det är vad bankör
ning handlar om i minst lika stor omfatt
ning som den nakna varvtiden i sig.

Att den flörtigare framtoningen skulle 
ha påverkat gänget av luttrade gamla test
förare är naturligtvis helt uteslutet. 

Funktionell och redig förarplats med hög kvalitetskänsla. Aerodynamiska fälgar bidrar till 
lågt luftmotstånd. 

Stolarna har gott sidostöd och bidrar till känslan i 
körningen.

Spänstigt chassi.
Bra stolar för bankörning.

Skön ratt.

Tappar orken snabbt.
Hög sittposition.

För låg effekt för en RS.

+

–



44   

Noll sportkänsla interiört, men allt fungerar bra. Enklare bromsar som ändå håller bra för 
hårdkörning.

Stolarna är bekväma men inte anpassade för 
aktiv körning.

Denna Folkvagn må komma näst 
sist i varje mätbart moment av detta 
bantest. Men man kan också vända 
på slanten och konstatera att ID 5 
GTX är en genompraktisk familjebil 
med vissa sportiga attribut, som inte 
helt faller igenom vid bankörning. 
Bara det ett betyg som förtjänar  
ett ryggdunk.

Text: Gunnar Dackevall 

Test
VOLKSWAGEN 
ID 5 GTX

eSCOTY 2022 II VW ID 5 GTX

Problemet med att släpa ut ett högbygge på 
en krokig racerbana är att föraren fjärmas 
ganska ordentligt från bilens viktcentrum 
och därmed förlorar intimiteten och 
känslan vid aktiv körning. Lägg därtill en 
vag känsla i styrningen och ett veritabelt 
hål mellan pedalerna där foten lätt ramlar 
igenom, och körupplevelsen kan sam
manfattas som diffus.

Jämfört med omvärlden vid vårt test är 
heller inte Volkswagens fyrhjulsdriva gtx 
något prestandamonster, med som mest 
299 hästkrafter och 460 Newtonmeter till
gängliga. Allt är ju dock relativt, sprinten 
till 100 km/h avverkas på 6,4 sekunder, 
vilket före elbilens tidevarv skulle ha 
bedömts som kvickt.

Denna nominella effektnivå gäller 
dock – och där är tillverkaren tydlig – 
bara under förutsättningar att batteriet 
har en temperatur på mellan 23 och 50 
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grader och har mer än 88 procent av 
kapaciteten tillgänglig. Då kan man under 
kortare perioder få tillgång till den angiv
na maximala kraften. Exakt hur mycket 
som blir kvar om inte dessa parametrar 
möts till 100 procent står inte klart.

Därmed är det följdriktigt att det är vw 
och Skoda i sällskap med Ford Mustang 
som tappar mest i varvtid i takt med att 
varven rullar på. Redan efter tre varv har 
id 5 gtx gått från att ha ett avstånd på nio 
sekunder till testets snabbaste bil, till tolv 
sekunder på dess tredje varv.

Det är en svimningseffekt som mest ska 
tillskrivas den avtagande motorkraften, 
och bara i någon mån de snabbt överhet
tande däcken. gtxmodellen i testet var 
försedd med stora 21tumshjul med en i 
sammanhanget beskedlig bredd på 235 
mm fram och 255 bak, som med tanke på 
matchvikten på 2,2 ton är i underkant om 
det är varvtid man är ute efter.

Däremot räcker det rätt rudimentära 
bromsarna fint till, och ställer aldrig till 
med några obehagliga överraskningar 
under våra testpass på banan.

Ett skateboardchassi (med batteriet pla
cerat platt som bärande enhet i golvet) är 
per definition optimalt ur viktfördelnings
synpunkt, med bilens stora massa cen
trerad mellan hjulaxlarna. Adderar man 
dessutom en motor vid varje axel är förut
sättningarna verkligen super duper för att 
skapa välbalanserade vägegenskaper.

Till ekvationen ska dock läggas det 
faktum att motorerna både är olika starka 
och olika tunga mellan de båda hjulpa
ren. Faktum är att den främre motorn, 
som driver framhjulen vid behov, bara 
ger lite drygt hälften så mycket kraft som 
aktersnurran. Och den engareras först när 
den upptäcker att bakhjulen börjar snur
ra snabbare än framhjulen. På papperet 
borde det betyda att vi har att göra med en 
ganska överstyrd bil här.

Men ekvationen kompliceras ytterli
gare av hur ingenjörerna har valt att styra 
ut effekten från batteriet till hjulaxlarna. 
Medan somliga tillverkare i testet har pre
mierat en viss överstyrning, är Volkswa
gens prioritet trygghet framför ett mer 
livligt beteende. Även bilens stabilitets

system hjälper till att hålla bilen under
styrd för att inte föraren ska överraskas 
av plötsliga bakvagnsutflykter. Och med 
varma däck accentueras understyrningen 
ytterligare.

Dessvärre förtar det en god del av 
styrbarhet och körglädjen på knixiga Ring 
Knutstorp – men med handen på hjärtat 
– vilken köpare av en id 5 gtx bryr sig 
egentligen om det? 

”Jämfört med omvärlden vid  
vårt test är inte fyrhjulsdriva 

GTX något prestandamonster.”
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Säkra köregenskaper.
Snabbare än kusin Enyaq.

Sköna stolar.

Tappar orken snabbt.
Hög sittposition.

Max effekt sällan tillgänglig.

+

–



Tekniska data

AUDI  
RS e-tron GT 

BMW  
i4 M50  

BMW  
iX M60 

CUPRA BORN 
e-BOOST 58

Pris (från) 1 596 500 kr 735 000 kr 1 390 000 kr 483 900 kr

Batterikapacitet (brutto/netto) 93,4/83,7 kWh 83,9/80,7 kWh 111,5/105,2 kWh 62/58 kWh

Deklarerad räckvidd 433–472 km 416–520 km 498–549 km 362–417 km

Snabbladdning Upp till 270 kW Upp till 205 kW Upp till 195 kW Upp till 135 kW

Ombordladdare: Trefas 22 kW (tillval) Trefas 11 kW Trefas 11 kW Trefas 11 kW

Drivning Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Bakhjulsdrift

Max motoreffekt 440 kW (475 boost) 400 kW 455 kW 170 kW

Vridmoment 830 Nm 795 Nm 1 015 Nm 310 Nm

Acceleration 0–100 km/h: 3,6 sek 3,9 sek 3,8 sek 6,6 sek

Antal platser: 5 5 5 5

Yttermått, LxBxH: 4 989 x 1 964 x 1 414 4 783x1 852x1 448 4 953x1 976x1 696 4 322x1 778x1 540

Vikt: 2 860 kg 2 290 kg 2 659 kg 1 914 kg

Bagagevolym: 350 l 470–1 290 l 500–1 750 l 385 l

Dragkrok:  – 1 600 kg 2 500 kg –

FORD MUSTANG 
MACHE-E GT

KIA  
EV6 GT-LINE

MERCEDES-AMG 
EQE 43 4MATIC

MERCEDES-AMG 
EQS 53 4MATIC+

Pris (från) 970 900 kr 744 700 kr 1 175 000 kr 1 740 000 kr

Batterikapacitet (brutto/netto) 98,7/88 kWh 77,4 kWh 96,1/90,6 kWh 107,8 kWh

Deklarerad räckvidd 500 km 506 km 462–531 km 526–564 km

Snabbladdning Upp till 150 kW Upp till 239 kW Upp till 170 kW Upp till 200 kW

Ombordladdare: Trefas 11 kW Trefas 10,5 kW Trefas 22 kW (tillval) Trefas 22 kW (tillval)

Drivning Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift

Max motoreffekt 358 kW 239 kW 350 kW 484 kW/560 kW

Vridmoment 860 Nm 605 Nm 850 Nm 950 Nm/1 020 Nm

Acceleration 0–100 km/h: 3,7 sek  5,2 sek 4,2 sek 3,8 sek

Antal platser: 5 5 5 5

Yttermått, LxBxH: 4 743x2 097x1 613 4 695x1 890x1 550 4 964x1 906x1 503 5 223x1 926x1 518

Vikt: 2 237 kg 2 185 kg  2 525 kg 2 655 kg

Bagagevolym: 402–1 420+100 l 480–1 290+20 l 430 l 580 l

Dragkrok: 750 kg 1 600 kg 750 kg 750 kg

eSCOTY 2022 II TEKNISKA DATA
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POLESTAR 2 
BST EDITION 270

POLESTAR 2 
PERFORMANCE

PORSCHE TAYCAN 
GTS SPORT TURISMO

SKODA ENYAQ 
COUPÉ RS IV

Pris (från) 859 000 kr 659 000 kr 1 480 000 kr 691 700 kr

Batterikapacitet (brutto/netto) 78/75 kWh 78/75 kWh 93,4/83,7 kWh 82/77 kWh

Deklarerad räckvidd 467 km 467 km 424–490 km 497 km

Snabbladdning Upp till 155 kW Upp till 155 kW Upp till 270 kW Upp till 135 kW

Ombordladdare: Trefas 11 kW Trefas 11 kW Trefas 22 kW (tillval) Trefas 11 kW

Drivning Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift

Max motoreffekt 350 kW 350 kW 380 kW (440 Boost) 220 kW

Vridmoment 680 Nm 680 Nm 850 Nm 460 Nm

Acceleration 0–100 km/h: 4,4 sek  4,4 sek 3,7 sek 6,5 sek

Antal platser: 5 5 5 5

Yttermått, LxBxH: 4 606x1 800x1 448 4 606x1 800x1 473 4 963x1 966x1 391 4 653x1 879x1 607

Vikt: 2 188 kg 2  188 kg 2 385 kg 2 255 kg

Bagagevolym: 405–1 095+35 l 405–1 095+35 l 446–1 212 + 84 l 570–1 610 l

Dragkrok: 1 500 kg 1 500 kg – 1 200 kg

VW  
ID 5 GTX

Pris (från) 634 900 kr

Batterikapacitet (brutto/netto) 82/77 kWh

Deklarerad räckvidd 475 km

Snabbladdning Upp till 135 kW

Ombordladdare: Trefas 11 kW

Drivning Fyrhjulsdrift

Max motoreffekt 220 kW

Vridmoment 460 Nm

Acceleration 0–100 km/h: 6,2 sek

Antal platser: 5

Yttermått, LxBxH: 4 582x1 852x1 637

Vikt: 2 224 kg

Bagagevolym: 543–1 575 l

Dragkrok: 1 200 kg
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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!



Varvtider

BÄSTA 
TID 

MAX- 
HASTIGHET 

0–100  VARV  
1

VARV  
2

VARV  
3

Porsche Taycan GTS ST 01:10,4 197 3,8 01:10,4 01:11,0 01:12,0

Audi RS e-tron GT 01:10,6 208 3,3 01:10,6 01:12,9 01:13,3

Mercedes-AMG EQS 53 01:11,5 196 3,6 01:11,5 01:12,0 01:12,5

Mercedes-AMG EQE 43 01:13,5 187 4,3 01:13,5 01:14,6 01:16,4

Polestar 2 BST 01:13,7 185 4,6 01:13,7 01:14,5 01:15,8

Polestar 2 Performance 01:13,8 184 4,7 01:13,8 01:14,9 01:16,5

BMW i4 M50 01:15,1 191 3,9 01:15,1 01:16,0 01:16,3

BMW iX M60 01:17,2 194 3,8 01:17,2 01:19,3 01:20,5

Kia EV6 GT Line 01:17,7 171 5,3 01:18,8 01:18,3 01:17,7

Ford Mustang Mach-E GT 01:18,4 171 4,4 01:18,4 01:22,2 01:23,3

Volkswagen ID 5 GTX 01:19,4 165 6,4 01:19,4 01:21,7 01:24,2

Skoda Enyaq Coupé RS iV 01:20,4 166 6,5 01:20,4 01:22,4 01:25,0

Cupra Born E-Boost 58 01:22,4 157 9,0 01:22,4 01:23,3 01:25,3

eSCOTY 2022 II VARVTIDER OCH DÄCK
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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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Däck

MÄRKE OCH MODELL FRAM/BAK 
BAK  

(OM ANNAT ÄN FRAM)  

Porsche Taycan GTS ST Pirelli P Zero 265/35 R21 101Y 305/30 R21 104Y

Audi RS e-tron GT Pirelli Cinturato P7 245/40 R20 103Y 285/40 R20 108Y

Mercedes-AMG EQS 53 Yokohama Advan Sport v107 275/35 R22 104Y

Mercedes-AMG EQE 43 Yokohama Advan Sport v10s 265/40 R20 104Y 295/35 R20 101Y

Polestar 2 BST Pirelli P Zero 245/35 R21 99Y

Polestar 2 Performance Continental Sport Contact 6 245/45 R20 99V

BMW i4 M50 Pirelli P Zero 255/35 R 20 97Y 285/30 R20 99Y

BMW iX M60 Pirelli P Zero 275/40 R22 107Y

Kia EV6 GT Line Continental Premium Contact6 255/45 R20 105H

Ford Mustang Mach-E GT Pirelli P Zero 245/45 R20 103Y

Volkswagen ID 5 GTX Pirelli Scorpion 235/45 R21 101T 255/40 R21 102T

Skoda Enyaq Coupé RS iV Bridgestone Turanza Eco 235/45 R21 101T 255/40 R21 102T

Cupra Born E-Boost 58 Continental Eco Contact 6 215/45 R20 95T

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.
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”Vi gjorde över  
hundra varianter  
innan jag var nöjd”
När en chassiexpert tar sig tid 
att medverka under eSCOTY  
tar man sig givetvis tid till att 
lyssna på hur han har arbetat 
fram den speciella karaktären  
i BST edition 270. 

För att förstå vad specialmodellen 
bst edition 270 är måste vi backa 
till den 7 mars 2021. Då lade Pole

starchefen Thomas Ingenlath ut en bild  
på Instagram. I en rad av vanliga Polestar 
2 stod en unik version med nedlackade  
detaljer i fronten, sänkt chassi och 21  
tumsfälgar från Polestar 1. På något vis 
fick vad som visade sig vara Thomas  
tjänstebil smeknamnet Beast. 

eSCOTY 2022 II POLESTAR

JOAKIM RYDHOLM, CHASSIINGENJÖR PÅ POLESTAR: I juli samma år visades Experimen
tal Polestar 2 på Goodwood. Bilen var 
mattvit, så även grillen. Beast och Expe
rimental har sedan dess förväxlats med 
varandra. 

Några veckor innan årets uppvisning 
på Goodwood och med perfekt tajmning 
för escoty släpptes alltså specialmodellen 
bst edition 270. Att förkortningen står för 
Beast kommuniceras inte officiellt, den 
slutsatsen får du dra själv. 

Däremot avslöjar namnet att det bara 
ska byggas 270 exemplar. Globalt!

I Polestars personalteam under escoty 
(den enda tillverkaren som faktiskt är 
på plats!) medverkar Joakim Rydholm, 
huvudansvarig chassiingenjör. 

Joakim är hjärnan bakom Polestars 
chassisättningar och i synnerhet har 
han jobbat med utvecklingen av Öhlins 
stötdämpare till Polestar 1 och Perfor
manceversionen av Polestar 2. Han var 
ledande i utvecklingen av chassi hos Saab 
1999–2007 och från 2008 hos Volvo, samt 
sedermera Polestar.  

Joakim Dyredand (Elbilen) och 
Joakim Rydholm (Polestar) i en 
nördig chassidiskussion. Vad 
de pekar på? Om vi så visste!
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Text: 
Joakim  

Dyredand
Foto: 
Peter  

Gunnars

jag rekommenderat sju klick runtom. Det 
finns 22 steg.
Andra tillverkare har aktiva dämpare, som 
kan justeras på en pekskärm istället för 
i ett hjulhus eller en frunk. Var det aldrig 
aktuellt? 

– Inte i det här projektet. Att justera 
”top mounts” och infästningar till aktivt 
system hade varit för omfattande för 
Polestar 2. Vi tycker det är viktigare att 
erbjuda ett kit från Öhlins.
Jag måste återkomma till dina klick. Hur 
kommer du fram till just tre?

– I utvecklingsarbetet hos Öhlins utgår 
jag normalt från kanske sju eller tio klick. 
Sedan jobbar jag igenom hela stacken av 
brickor, alltså de som släpper igenom oljan 
– och detta är något som inte kunden kan 
ändra, detta är grunden jag skapar under 
utvecklingsarbetet. Det finns åtta brickor 
för kompression och sju för retur. Och 
brickorna kan dessutom ha olika tjocklek 
och diameter. Vi tog säkert ut dämparna 
30 gånger innan jag var nöjd med brickor
na, för att de skulle skapas ett harmoniskt 

chassi. Dämpningen ska öppna på ett 
mjukt sätt, men även hålla emot för att 
skapa en lätthet i bilen. När jag är klar 
med brickorna börjar jag om med klick
vredet. Jag kör otaliga mil på allmänna 
vägar, testbanor och tävlingsbanor för att 
hitta balansen. Sedan summerar jag detta 
och ger mina rekommendationer.
Hur kommer du ihåg skillnaderna?

– Anteckningar! Mycket anteckningar. 
Framför allt handlar det om att tillbringa 
tid i bilen, varv efter varv i olika miljöer. 
Till slut sitter helheten. Samarbetet med 
Öhlins började redan 2012 och sedan dess 
har vi haft ett nära samarbete. Till chas
sit för Polestar 2 Performance testade vi 
över 100 olika stötdämparkombinationer 
innan vi beslutade oss för den uppsättning 
som nu sitter där. När vi nu skulle göra 
bst hade vi alltså två år av utveckling men 
även ett år av feedback från kunder med 
oss in. Sedan knöt vi ihop allt detta och 
skapade bilen.
Hur svårt var det då att jobba med 
21- tumsfälgar på BST jämfört med 20 tum 
på Performance? 

– Den stora skillnaden var faktiskt när 
vi bestämde oss för 20 procent styvare 
fjädrar. Det ger en helt annan egenfrek
vens i bilen, något som dämparna måste 
ta hand om. 

Vi har under samtalets gång satt oss 
i bilen. Jag i förarstolen, min namne 
bredvid. Kurvtagningstipsen haglar från 
Joakim. Men framför allt ropar han ”kom 
igen, öka, gasa!” Precis det jag tycker att 
jag gör, men med en coach vid min sida 
kan jag pressa bilen ännu hårdare.

Jag vill inte påstå att kompetensen i 
bst, eller Performanceversionen för den 
delen, är svår att hitta. Det märks att Joa
kim har lagt ner sin själ i utvecklingen. 
Jag hoppas att även Performanceägare 
tar sig tid att växla mellan gatukomfort 
och bansport när tillfälle bjuds. Den som 
orkar justera dämparna blir rikligt belö
nad.

På grund av halvledarbristen går det 
inte längre att få Pixel ledstrålkastare till 
Polestar 2. Men till bst har Polestar ändå 
fixat dessa strålkastare. De ingick tidigare 
i Pilotpaketet, det är numera prissänkt 
och heter Pilot Lite. Räknar vi in denna 
prisändring skiljer det 105 000 kronor 
mellan bst och en fullutrustad Per
formance. 

Joakim skriker till. Men det har 
inte med min körning att göra. Han 
har fått mejl från huvudkontoret. 
På bara några timmar har det kom
mit in över 1 000 intresseanmäl
ningar för bst. Något säger mig att 
de 270 exemplaren som ska byggas 
kommer att bli eftertraktade på 
begagnatmarknaden.  

Berätta, exakt vad har ni ändrat jämfört 
med Performance?

– Stötdämparna har fått separerad 
kompression och retur fram med extern 
behållare, synliga i frunken. Detta är 
alltså en ny generation Road & Track från 
Öhlins, utvecklad för Polestar. Fjädrarna 
sänker bilen 25 mm och är 20 procent 
styvare. Fälgarna är en tum större och 
däcket är en version av Pirelli P Zero, 
speciellt framtagen för Polestar. Sedan har 
vi adderat ett fjäderbenstag för att ”knyta 
ihop” styrningen ytterligare och ge en mer 
precis och exakt känsla. 
Hur mycket vridstyvhet adderar staget?

– Vi har ingen exakt siffra på det, men 
jag körde fyra olika stag innan jag hittade 
detta som gav rätt karaktär. Ett grövre 
stag hade gjort bilen nervös.
Du har ställt in dämparna på den här bilen 
för körning på bana. Berätta.

– Fram är det tre klick på kompression 
och tre klick på retur. Bakdämparna med 
bara en inställning har också tre klick. 
Skulle ni ha kört bilen på allmän väg hade 

På BST är det enklare att justera  
dämparkaraktären på framvagnen,  
reglagen återfinns i frunken. 

Fjäderbensstaget som löper mellan 
de främre stötdämpartornen ger BST 
avsevärt bättre styrkänsla och en 
finare väghållning.

Dekalen på framdörren är BSTunik, men 
här avslöjas inget om effekten som på 
övriga Polestar 2. BST har samma effekt 
som Performanceversionen.

Mattsvart racingrand med siffran 2 på 
frunken är tillval för BST. Den vill du så 
klart ha när du ändå lyckats få en av de 
270 exemplar som ska byggas. 

”Gasa, tryck på,  
kasta in den,  
bromsa!” Polestar 
Joakim öser imperativ 
över ElbilenJoakim.



eSCOTY 2022 II SAMMANFATTNING

”Att den  
snabbaste  
bilen även  
fick högst  
poäng när 
samtliga  
länders röster  
räknats sam-
man är en  
tillfällighet.”

Årets eSCOTY är avgjort ...
Varvtiderna är satta. Betygen likaså. 
Elmotorer, batterier och däck kan 
andas ut. Årets eSCOTY-test är 
genomfört med en ynka punktering 
som enda malör.

Visst, däcken på flertalet bilar har sett 
sina bästa dagar gällande mönsterdjup. 
Men detta är något vi hade räknat med. 
Bankörning äter däck – speciellt på elbilar 
som väger mycket och även skickar ner 
enorma mängder vridmoment i asfalten, 
via gummit.

Jämför vi med bilar som har förbrän
ningsmotor, där motorerna har ett längre 
(segare) effektspann, så skyddas däcken 
av den långsammare accelerationen ut ur 
kurvor. Lite lätt generaliserat, det finns 
givetvis även hyperstarka förbrännings
motorer. 

Ytterligare en sak att ha i åtanke är att 
elbilar levereras med elbilsdäck. Dessa är 
gjorda för högre vikt och har därför kraf
tigare skuldror/däcksidor. Men många 
är också extra lättrullande, räckvidd har 
klart högre prioritet än prestanda i form 
av grepp för bankörning. Cupra Born är 
ett lysande exempel. Testbilens Continen
tal Eco Contact 6 ger en sämre varvtid än 
Michelin Pilot Sport 4s, som finns som 
tillval med en specifik fälg.

Nästa exempel är Audi rs etron gt. 
Denna bilmodell levereras med antingen 
Pirelli p7 Cinturato eller Michelin Pilot 
Sport 4, om du väljer 20tumshjul. Då p7 

är ett uttalat touringdäck är det ett mycket 
märkligt däck att erbjuda, särskilt på en 
rsversion. Vilket däck du får avgörs uti
från både fälgdesign och tillgång, det går 
alltså inte att välja själv. 

För kunder som går upp till 21 tum 
gäller emellertid Goodyear Eagle f1.

Vi kan mer eller mindre garantera att 
rs etron gt hade varit snabbast i årets 
escoty om bilen haft Michelindäcken, 
speciellt då Audin har högre effekt än 
Porsche Taycan gts Sport Turismo och 
eftersom den testade Audin hade keramis
ka bromsar.

Att den snabbaste bilen även fick högst 
poäng när samtliga länders röster räknats 
samman är en tillfällighet. Initialt kanske 
det framstår som att röstningen har skett 
efter varvtiderna, men det är inte fallet. 
Undertecknad och Gunnar Dackevall, 
som utgjorde den svenska juryn, gav 
Cupra Born, som var långsammast, högre 
betyg än bmw ix, Skoda Enyaq och vw 
id 5. Helt enkelt för att Born var roligare 
att köra. 

Förutom däckdebaclet tar vi med oss 
det faktum att flera bilar fick sänkt effekt 
redan efter ett attackvarv. Men inte alla. 
Det ska bli intressant att se om tekniken 
kring batteriers kemi och kylning har 
gjort framsteg redan till nästa års urval 
av bilar.

Tack för i år, nu laddar vi om och  
börjar planera för escoty 2023! 

Porsche Taycan GTS Sport 
Turismo. Tänk att en kombi skulle 
sätta snabbaste varvtid och 
dessutom få högst poäng. Nu är 
det fastslaget: kombi är sportigt! 
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 ... och vinnaren är:
Betyg svenska juryn

STYRNING CHASSI BROMSAR ACCELE-
RATION

SPORT-
KARAKTÄR

RANKNING

Porsche Taycan GTS ST 8/8 8/10 7/9 10/8 9/9 2/1

Polestar 2 BST 8/9 9/9 10/8 9/7 9/9 1/3

Audi RS e-tron GT 7/7 7/9 8/9 9/8 7/9 4/2

Polestar 2 Performance 7/8 7/9 9/8 9/7 7/9 3/4

BMW i4 M50 7/7 8/7 7/8 8/7 6/7 5/5

Mercedes-AMG EQE 43 7/4 8/6 7/7 7/7 6/4 6/8

Ford Mustang Mach-E GT 4/5 6/6 7/7 6/7 5/6 8/6

Mercedes-AMG EQS 53 7/3 7/4 7/7 8/7 5/2 7/9

Kia EV6 GT Line 5/5 7/8 5/5 5/5 4/6 10/7

Cupra Born E-Boost 58 5/4 6/5 6/5 4/2 5/6 9/10

BMW iX M60 7/2 4/2 5/8 6/8 2/1 11/11

Skoda Enyaq Coupé RS iV 5/3 4/5 4/5 6/4 4/3 12/12

Volkswagen ID 5 GTX 5/3 3/4 4/5 6/4 3/3 13/13

För att ge betygen mer djup satte vi fem kriterier där 1–10 poäng skulle delas ut.  
Den vänstra siffran är Joakim Dyredands, den högra är Gunnar Dackevalls. 

Betyg nordiska juryn

SVERIGE FINLAND NORGE DANMARK TOTALT

Porsche Taycan GTS ST 13 13 13 13 52

Audi RS e-tron GT 11 12 12 12 47

Polestar 2 BST 12 8 9 11 40

BMW i4 M50 9 9 11 7 36

Mercedes-AMG EQS 53 6 11 10 9 36

Polestar 2 Performance 10 6 6 10 32

Mercedes-AMG EQE 43 8 10 8 6 32

Ford Mustang Mach-E GT 7 7 4 4 22

Kia EV6 GT Line 5 4 5 8 22

BMW iX M60 3 5 7 5 20

Skoda Enyaq Coupé RS iV 2 2 3 3 10

Volkswagen ID 5 GTX 1 3 2 2 8

Cupra Born E-Boost 58 4 1 1 1 7

Varje land sätter betyg med 13 poäng till bästa bilen och 1 poäng till den ”minst bästa”. 
Notera poängskillnaden mellan de två Polestar-modellerna.
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Motorsport har i årtionden drivit på bilutvecklingen.  
Så vilken roll spelar den i dag, när elbilar tar allt  
större marknadsandelar? Vi åkte till Berlin och  
säsongens sjunde deltävling i Formel E för  
att ta tempen på eldriven motorsport.

Text  

& foto: 

Carl  

Undéhn

Den perfekta  
formeln för  
motorsport?

FORMEL E:
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Alla som sysslar med marknadsfö
ring vet att det behövs en ”origin 
story” för ett nytt varumärke att 

få fäste. En bra berättelse – myt eller san
ning – om hur det hela en gång började.  

Berättelsen om Formel e började 2011 
på restaurangen La Stresa i Paris. Runt ett 
bord satt den spanske affärsmannen Ale
jandro Agag med Antonio Tajani, tidigare 
EUkommissionär för trafikfrågor, och 
Jean Todt som då var president för Inter
nationella bilsportförbundet fia. 

Enligt myten var det där och då som 
tanken på en helt eldriven racingserie 
uppstod. Idéerna krafsades ned på en  
servett som i dag ska sitta i en ram på  
restaurangen. 

Sant eller ej, det spelar mindre roll. 
Säkert är att Formel e vuxit snabbt sedan 
premiären 2014. Enligt egna siffror följdes 
serien av över 300 miljoner människor 
förra året. 

Nyfikenheten drivs på av ett allmänt 
ökat intresse för eldrift och teknik för 
hållbar mobilitet. Men också det faktum 
att Formel e bjuder på underhållande kör
ning med tajta och korta lopp på 45 minu
ter i stadsmiljö. Träning, kvalificering och 
tävling kan därför klaras av på en dag. 

Imponerande är också den snabba tek
niska utvecklingen. Vid starten för åtta år 
sedan hade bilarna ett batteripaket på 28 
kwh och förarna fick byta bil halvvägs för 
att komma i mål. 

Toppfarten låg på 225 km/h och effek
ten var på 150 kw. Till andra säsongen 

höjdes den till 170 kw och året efter till 
200 kw. 

Sedan säsongen 2018/19 används 
Gen2bilar med ett större batteri på 52 
kwh. Med det försvann behovet av att 
byta bil, samtidigt som toppfarten höjdes 
till 280 km/h och maxeffekten till 250 kw. 
0–100 km/h avverkas då på 2,8 sekunder.

Nästa steg tas kommande säsong med 
Gen3bilen som får en toppfart på 322 
km/h och maxeffekt på 350 kw. 

Sammanfattat är det en rejäl prestan
daökning på minde än tio år. 

Fart och effekt överträffas ändå av 
bromsregenereringen hos Gen3 som är 
på hela 600 kw, jämfört med 250 kw hos 
Gen2. Det är möjligt tack vare en elmotor 
på framaxeln som endast ska återvinna 
energi. Drivning framåt sker även i fort
sättningen på bakaxeln.  

Inramningen påminner helt klart om 
Formel 1. Men bortsett från den uppen
bara skillnaden att bilarna är eldrivna 
sticker Formel E ut på flera sätt.  

Initiativtagarna förstod tidigt att 
det blir svårt att konkurrera om 
publiken från traditionell 
motorsport. Formel e valde 
därför att gå egna vägar 
för att attrahera en ny och 
yngre skara fans. 

Det Formel e saknar 
i tradition kompenseras 
helt enkelt med en rejäl 
dos nytänkande. 

Sedan förra året sker kva

lificering till exempel genom en minitur
nering med ”gruppspel”, kvart och semi
final innan två förare ställs mot varandra 
i en final. 

Deltagarna behöver heller inte fundera 
på val av däck då alla använder samma 
mönstrade variant från Michelin. 

Mest framträdande är Attack Mode 
och Fanboost. Under tävlingen är bilens 
effekt begränsad till 220 kw. Men det går 
att tillfälligt ”låsa upp” resterande 30 kw.

Antingen genom att tillräckligt många 
röstar på en förare online som då får en 
”Fanboost” som kan aktiveras under 
några sekunder. 

Eller genom att lämna idealspåret för 
köra i ett visst område av banan och akti
vera ”Attack Mode” – av fans ofta kallat 
”Mario Kart Mode” då det är som hämtat 
från ett tvspel. 

Attack Mode kom först med införan
det av Gen2bilarna, men Fanboost har 
varit med sedan starten. 

Det gäller också engagemanget från 
stora tillverkare och kända namn från 
motorsport. 

Även Sverige har varit representerat 
genom Felix Rosenqvist som körde två 
säsonger 2016–2018 för teamet Mahin
dra. I dag hittas också Joel Eriksson som 
reserv förare hos teamet Dragon/Penske. 

Men det har inte varit en spikrak väg 
framåt för Formel e. Genom åren har bil
tillverkare som bmw och Audi hoppat av. 
Även det regerande mästarteamet Mer
cedes har meddelat att de slutar efter den 
här säsongen. 

Något som förvånar Alejandro Agag. 
– Jag kan inte förstå deras beslut. Det 

förbryllar mig. De säljer fler och fler elbi
lar, sade han till sajten Motorsport. 

– De kanske vill njuta av de sista åren 
med bränsle och sedan komma tillbaka 
till eldriven racing kring 2030. Förmodli
gen redan tidigare, spekulerar han.

En biltillverkare som satsar långsik
tigt på serien är Nissan. Den japanska 
tillverkaren och pionjären inom eldrift 
med storsäljaren Leaf tog i år över teamet 
e.dams som varit med sedan 2014.

bmw förklarade sitt avhopp med att de 
”uttömt möjligheterna” att utveckla driv

linan för Formel e. Något som Tom
maso Volpe, teamchef för Nissan 

e.dams, har en helt annan 
uppfattning om. 

– Förbränningsmotorn 
går inte att förbättra så 
mycket mer än där vi är 
i dag. Men elmotorer är 
mer flexibla, så utveck

lingen här ger mer till 
vår kärnverksamhet med 

vanliga elbilar. Och med den 

Spektakulär racing på en temporär stadsbana 
i Berlin – publiken älskar det.

Tomaso Volpe.

”Enligt egna siffror 
följdes serien av 
över 300 miljoner 
människor förra året.”
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tredje generationens Formel ebil kommer 
kopplingen bli ännu starkare, säger Tom
maso Volpe.  

Han sitter i solen vid landningsbanan 
på den tidigare flygplatsen Tempelhof 
mitt i Berlin. Fram till nedläggningen 
2008 kunde berlinarna ta cykeln eller 
tunnelbanan hit för att kliva på ett plan ut 
i världen. 

Den här helgen i mitten av maj är det 
i stället världen som kommer hit när det 
är dags för det sjunde loppet i säsongen 
2021/2022 av Formel e. 

Det är dagen innan tävling och full 
aktivitet hos Nissan. Kolfibervingar juste
ras, tekniker stirrar på skärmar med data 
och stressen lyser i ögonen på de flesta.

Bara förarna Sébastian Buemi och 
Maximilian Günther lyckas visa upp ett 
visst lugn. 

Kanske för att de ännu inte kan göra så 
mycket inför morgondagens race. 

Ett av uppläggen med Formel e är att 
saker beslutas i sista sekund. Bland annat 
meddelas först en timme innan start hur 
många gånger och under hur lång tid 
Attack Mode får aktiveras. Den slutgiltiga 
strategin måste alltså fattas kort innan 
loppet. 

– Attack Mode är en speciell del av 
tävling som både kan ge dig mycket men 
också kosta en hel del, säger Maximilian 
Günther som menar att loppen skiljer sig så 
mycket åt att det är svårt att förbereda sig. 

– Här handlar det om teknik och 
balans. Vi kör på svåra banor i städer 
och när racet börjar är du på egen hand. 
Teknikerna kan inte se all data som du ser 
från förarplats så det är upp till dig att ta 
beslut, säger den erfarne Sébastian Buemi. 

Förutom sex säsonger i Formel e och 
en förarmästaretitel har han även kört 
Formel 1 och tagit tre segrar i Le Mans 
24timmars.

Men rutin från annan motorsport inne
bär inte automatiskt en fördel i Formel e. 

– Vi planerar med teknikerna innan 

loppet för att vara så effektiva som möjligt. 
Men ute på banan måste du också vara 
lite av en ingenjör för att kunna delta i det 
här, skrattar teamkollegan Maximilian 
Günther. 

Med det menar han vikten av att hålla 
koll på energiförbrukningen. Den som 
kör sparsamt är naturligtvis för långsam. 
Och om strategin är att förlita sig på rege
nerativ bromsenergi finns det en risk att 
batteriet blir för varmt. 

För Formel e finns heller ingen plant
skola med lägre kategorier där förarna 
kan samla erfarenhet. De som ger sig in i 
Formel e kastas därför direkt in i utma
ningen att hushålla med sitt batteri.

– Formel e är ett energirace. Föraren 
kan göra väldigt mycket med förbruk
ningen under tävlingen. Så de måste inte 
bara vara snabba utan även förstå hur de 
ska handskas med det, säger Tom
maso Volpe. 

Till sin hjälp har förarna 
den standardiserade rat
ten som alla team måste 
använda. Möjligheterna 
att programmera den är 
enorma för att styra upp 
till 600 funktioner. Bland 
annat bromsregenerering
en, som ändras ständigt och 
kan stå för 40 procent av ener
gin under ett lopp. 

– Det gör ju också att varje kurva blir 
olika beroende på hur du ställer in bilen, 
säger Tommaso Volpe.

Svårt är bara förnamnet. Det känns 
som att förarna måste stå under en kon
stant press av beslutsångest. Det är däre
mot inget som publiken märker av när 
det närmar sig start i Berlin. Läktarna är 
utsålda och stämningen på topp. De flesta 
tycks vara trogna fans som noga kom
menterar möjlig taktik inför starten. 

När det väl är dags är tystnaden slåen
de. Men helt tyst är det naturligtvis inte. 
Ljudet av elmotorer från 20 bilar som 

trycker ned kraften i däck mot asfalt stiger 
upp tillsammans med ett lätt rökmoln 
från bränt gummi över läktaren. Men det 
är långt ifrån de öronbedövande starter 
vi känner från Formel 1. Antalet besökare 
med hörselskydd är alltså lätträknat: noll.

Förmodligen också en anledning till 
loppen även lockar många barnfamiljer. 

– Det är verkligen en av de stora skill
naderna mot annan motorsport även för 
oss förare. Men du vänjer dig, förklarar 
Sébastian Buemi som får medhåll av kol
legan Günther. 

– Du hör när du nuddar marken. Det 
låter från hjul och fjädring i kurvorna. Det 
är annorlunda, men coolt och futuristiskt, 
säger han. 

Det är också ljud som också hörs från 
läktarplats och ger publiken en extra 
känsla av närhet till racet. 

Loppet i Berlin går inte vägen 
för de båda förarna från Nissan 

e.dams. Strategin slog fel och 
Sébastian Buemi slutade 
på plats 14, Maximilian 
Günther först på plats 18. 

Förstaplatsen gick till 
Edoardo Mortara från 
Rokit Venturi Racing. 

Från pole position ledde 
han större delen av loppet. 

Genom det höll han sig undan 
de stundvis häftiga kamperna om 

placeringar längre bak i klungan. 
Just de många omkörningarna gör lop

pen i Formel e underhållande. Och även 
med ett större batteri i Gen2bilarna går 
det inte att slösa med energin. 

På en storbildsskärm visas hur mycket 
batterikapacitet förarna har kvar. När det 
är dags för sista varvet ligger nästan alla 
bilar på en procent – en del mindre än det.

Att se förarna kämpa sig runt banan 
med 0,8 – 0,6 – 0,4 procent kvar i batteriet 
är lika spännande som nervpirrande. 

”Win on Sunday, sell on Monday” har 
länge motiverat tillverkare att investera 
stora summor i motorsport. Riktigt det 
genomslaget har Formel e ännu inte i de 
breda lagren. bmw, Audi och nu Mercedes 
avhopp var också ett hårt slag för serien. 

Men McLaren har redan meddelat att 
de tar över Mercedes team nästa säsong. 

Och det mesta pekar på att Formel e 
har framtiden för sig. Både som en motor
sport som står på egna ben och som tek
niklabb för elbilar. 

För Nissans del är Formel e också en 
långsiktig satsning för både utveckling 
och image.

– Till 2030 ska Nissan lansera 15 nya 
elbilar. Så Formel e är viktigt för oss.  
Vi har möjlighet att testa saker här som 
senare landar i konsumentbilar, säger  
Tommaso Volpe.  

Maximilian Gühnter och Sebastian Buemi.
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Ibland är det bra att kalla 
saker vid dess rätta namn. 
Som när det tävlas med 
elbilar vid avlägsna platser 
i svår terräng. Då är det 
klart att det ska döpas  
till Extreme E. 

INBLICK II EXTREME E

I år kör svenskarna Mikaela ÅhlinKottulinsky och Johan Kristofferson tillsammans för Rosberg X Racing. Ja, F1världsmästaren Nico 
Rosbergs team!  

Text: 

Carl  

Undéhn

Foto: 

Extreme E

Med sladd i sandlådan
EXTREME E:

En kombination av rally med elsu
var, exotiskt äventyr och ett tydligt 
budskap om att rädda planeten 

– så kan tävlingsserien Extreme e sam
manfattas. 

Låter det spretigt? Ja, det är det kanske, 
och tävlingsupplägget sticker ut på flera 
sätt jämfört med traditionell motorsport. 

Vid premiären 2021 blev Extreme e 
den första serien i världen där teamen 
utgörs av en manlig och en kvinnlig föra
re. Båda kör var sitt varv med förarbyte 
i mitten och för att ta en plats på podiet 
krävs tätt samarbete. 

Vägen dit går genom ett kval där alla 
team ställs mot varandra i två rundor. Det 
följs av två semifinaler, samt en ”shootout” 
där de tre långsammaste teamen kan 
samla mästerskapspoäng. I finalen gör de 
fyra snabbaste teamen upp om segern som 

tilldelas den som helt enkelt kommer först 
i mål. Till sin hjälp har varje par två sek
venser av ”Hyperdrive Boost” som ökar 
effekten under fyra sekunder. Lämpligen 
nyttjas detta vid banans ”Supersektor”, 
där duon som är snabbast plockar hem 
fem extra poäng i mästerskapet.  

Det går fort, är gott om kontakt mellan 
bilarna och på alla sätt spektakulärt. Trots 
det körs tävlingarna utan publik, vilket är 
svårt att ändra på med tanke på de otill
gängliga platser där loppen sker. I stället 
är det på nätet som relationen till fansen 
byggs upp. 

Där går det att hjälpa sin favoritförare 
genom att rösta. Föraruppställningen med 
flest röster får välja startposition i finalen. 
Och för att göra utgången mer osäker kan 
de team som inte tar sig till final skänka 
sina röster till de som gör upp om segern. 



61

Upplägget med att engagera fansen online känns igen 
från Formel e. Initia tivtagare till Extreme e också myck
et riktigt spanjoren Alejandro Agag, en av grundarna till 
Formel e. Men där Formel e tar avstamp i Formel 1 och 
körs på släta stadsbanor tar Extreme e eldriven motor
sport till banor som är – ja, extrema. 

De fem deltävlingarna som utgör en säsong körs på 
vitt skilda platser som den ena är mer exotisk än den 
andra – från Grönland via Amazonas till Saudiarabiens 
öken. 

Den röda tråden är att de alla är platser som påver
kas mest av klimatförändringarna till följd av jordens 
stigande temperatur. Det är också vad Extreme e vill 
sätta ljuset på genom att köra sina eldrivna – och därmed 
utsläppsfria – tävlingar under parollen ”Race for the 
Planet”. 

Laddning av tävlingsbilarnas batterier sker med 
mobila vätgasmoduler. För att minimera utsläppen skep
pas all utrustning med ett före detta brittiskt postskepp 
som byggts om till flytande tävlingscentral och moderni
serats med effektiv teknik. 

– Extreme e är naturligtvis en motorsport, men det är 
också mer än så. Det symboliserar tävlingen om vår pla
net, som vi alla måste delta i, beskriver Alejandro Agag 
serien. 

En annan röd tråd är de tuffa och varierande förut
sättningarna. Oavsett om underlaget är föränderlig sand 
eller lerig gyttja ställer banan hårda krav på förarna. 

Men också på den standardiserade tävlingsbilen,  
elsuven Odyssey 21 som byggs av franska Spark Racing.

Den är uppbyggd kring en förstärkt rörram och väger 
in på 1 840 kilo – alltså betydligt mindre än de bilar som 
används i Dakarrallyt. 

Redan i första loppet fick konstruktionen visa vad 
den gick för. Claudia Hürtgen från team abt Cupra slog 
några dramatiska volter i den saudiarabiska öknen – 
utan att skada sig. 

Med fyrhjulsdrift, 545 hästkrafter och ett vridmoment 
på 920 Nm klarar den 0–100 km/h på 4,5 sekunder och 
toppfarten är 200 km/h. 

Däcken kommer från Continental, har en diameter  
på hela 37 tum och är delvis tillverkade av återvunna 
material.  I linje med miljötänket är också karossen av 
material baserade på linfiber för att minska koldioxid
utsläppet vid tillverkning. 

Batteripaketet är på 54 kwh, vilket räcker mer än  
väl för de korta loppen på drygt tre mil. 

Något behov av att hushålla med energi som i Formel 
e finns alltså inte. Så länge terrängen tillåter är det plat
tan i mattan som gäller. 

Intresset var stort från början. Flera av motorsportens 
största stjärnor valde att sätta sig bakom ratten, leda ett 
team – eller både och. 

Något som direkt bidrog till att skapa dramatik i den 
nya serien. 

De tidigare f1konkurrenterna Nico Rosberg och 
Lewis Hamilton ställdes återigen mot varandra med 
varsitt team. Till Lewis Hamiltons x44 värvades rally
legenden Sébastien Loeb och Cristina Gutiérrez med  
stor erfarenhet från Dakarrallyt. 

Bakom ratten hos Rosberg x Racing hittades Molly 
Taylor från Australien tillsammans med flerfaldige 
världsmästaren i rallycross Johan Kristofferson. De vann 
både premiären i Saudiarabien och mästerskapet den 
första säsongen. 

Vid varje deltävling deltar förarna i olika miljöinitiativ. Här: städning av en 
strand. 

”Extreme e är naturligtvis en 
motorsport, men det är också 
mer än så. Det symboliserar 
tävlingen om vår planet, som 
vi alla måste delta i.”
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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



Hur kom du in i Extreme E?
– Jag har jobbat med Continental 

som ambassadör sedan 2018. De berät
tade att de var med i ett nytt projekt 
kallat Extreme e och undrade om jag 
ville testa däck till det. 
Så vad svarade du?

– Jag bara: ”Ja, det vore ju asfränt! 
Men vad är det för något?” Sedan var jag 
den första föraren som hoppade på det 
här. Ju mer man kan köra desto bättre 
och man blir en erfarenhet rikare. I år 
är jag teamkollega med Johan Kristof
ferson som jag skulle säga är världens 
bästa förare. Och han kör ju allt! Det är 
framhjulsdrivet, bakhjulsdrivet, rally
cross –man breddar sin kunskap genom 
att göra så. 
Eldriften och de exotiska tävlingsplat-
serna gör att Extreme E sticker ut. Men 
också fokuseringen på miljö. Vad lockade 
mest?

– Hållbarhet är något som jag alltid 
brytt mig om. När jag var 15 år – vilket 
är ett tag sedan – körde jag redan elmo
ped. Jag kände att det var något som jag 
verkligen brinner för och samtidigt får 
jag gör det jag älskar mest, nämligen 
köra bil.
Konceptet med manliga och kvinnliga 
förare är nytt för motorsporten. Hur ser 
du på det?

– Tittar man på de kvinnliga förarna 

som körde förra året och deras utveck
lingskurva är det otroligt. Det visar 
att spännande racing görs lika väl av 
tjejer som av killar. Egentligen är det 
en nobrainer att det ska vara så, men 
tyvärr är det på många ställen ännu inte 
det. 
Vilka skillnader kommer med eldriften?

– Det som är väldigt, väldigt positivt 
är det direkta vridmomentet. Något 
som kommer väl till pass när en förhål
landevis tung bil ska framföras i tuffa 
förhållanden med djup sand och lera. 
En annan fördel är att vi kan flytta hur 
mycket kraft vi vill ha mellan fram och 
bakaxeln under racet. Säg att vi vill ha 
mer kraft i bakaxeln vid starten, för att 
sedan ändra till 50/50 när vi börjar köra. 
Den typen av fördelning kan du inte 
enkelt förflytta i en bensindriven bil. 
Och nu ska du köra rallycross i serien 
Nitro RX också, som också tar steg mot 
eldrift.

– Jag provade lite rallycross igår. 
Jag har inte kört det på åtta år så till att 
börja med kommer jag köra Lightbi
larna i klassen Next, som är bensindriv
na. Målet är att tävla i den högsta serien 
med eldrivna bilar. Vad jag har förstått 
är de helt brutala att köra. Jag ser väldigt 
mycket fram emot att sitta i en sådan bil 
en dag!  

I årets säsong av Extreme E delar Johan Kristofferson plats med Mikaela 
Åhlin-Kottulinsky som förare i Nico Rosbergs team, Rosberg X Racing.  
Tillsammans bildar de ett svenskt superteam som också plockade hem 
segern i årets första deltävling. För Mikaela är Extreme E endast en av 
många tävlingar under året. Elbilen lyckades hitta en lucka i hennes  
späckade schema när hon var på väg till Irland för att köra rallycross. 

Mikaela Åhlin-Kottulinsky!
HALLÅ DÄR,

Johan Kristofferson var en av flera 
svenskar som var med från start. Mikaela  
ÅhlinKottulinsky, med erfarenhet 
från det mesta med motor och fyra hjul, 
utgjorde förarduo med f1världsmästaren 
Jenson Button i hans egna team jbxe. 

Hon hade då redan varit utvecklingsfö
rare för tävlingsdäcken från Continental. 
För team abt Cupra xe körde Mattias 
Ekström och hos Genesys Andretti Uni
ted Extreme e hittades Timmy Hansen.

Den svenska närvaron har sedan bara 
ökat. Redan under första säsongen fick 
Timmy Hansens bror Kevin Hansen 
frågan om att ersätta Jenson Button som 
förare. 

– Superkul möjlighet och att få ett 
samtal från Jenson Button om att få tävla 
i hans Extreme eteam nere i Senegal, 
Dakar kommande vecka. En möjlighet 
som kom med ganska kort varsel men 
galet roligt, sade han till Sveriges Radio 
före sitt snabba inhopp. 

I årets säsong kör Mikaela Åhlin 
Kottulinsky tillsammans med Johan Kri
stofferson för Rosberg x Racing. Och även 
Klara Andersson ingår i team Xite Energy 
Racing, men hon missade premiären av 
andra säsongen på grund av covidsmitta. 

Att de flesta förare kommer från rally 
eller rallycross är lätt att förstå. Det hela 
ser ganska vilt ut när bilarna med de 
överdimensionerade däcken ger sig ut i 
terrängen. Ojämnheterna får Odyssey 21 
att studsa omkring och se lätt ut som en 
radiostyrd bil på en lekplats. 

Banan utgörs av en handfull check
points som måste passeras. Men där emel
lan kan det vara stora öppna ytor där det 
är upp till varje förare att själv hitta den 
snabbaste linjen. 

Trots den spektakulära inramningen är 
Extreme e egentligen mer vardagsnära än 
Formel e och ett logiskt steg i utvecklingen 
av eldriven motorsport. De flesta av oss kör 
kanske inte genom otillgängliga sandök
nar, vid en glaciär på Grönland eller i Pata
goniens ödemarker till vardags. Men en 
stor del av dagens elbilister sitter i en suv. 

Elsuvar dominerar marknaden och 
kommer förmodligen fortsätta att göra så 
den närmsta tiden. Att också tävla med 
elsuvar är då helt naturligt. 

Reglerna säger i dag att alla måste köra 
med samma komponenter. Men planen 
är att öppna upp för egenutvecklade delar 
på sikt. Något som kan göra Extreme e till 
en guldgruva för test av ny teknik under 
hårda förhållanden. 

– Förra året hade vi problem med att 
batterierna överhettades. Nu har vi utveck
lat bättre kylning. Det är många sådana 
bitar och vi är med och pushar tekniken 
framåt, säger Mikaela ÅhlinKottulinsky.  
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Prov
PORSCHE 
MISSION R
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Text:

Andrew Frankel 

Bearbetning: 

Fredrik Sandberg

Foto: 

Porsche AG
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Skulle du vara intresserad av att köra det enda och typ 
ovärderliga exemplaret av Porsches konceptbil Mission R 
(lagom hårt), innan den ställs på museum? Vi hittade en  
journalist galen nog att acceptera uppdraget.

Laddat uppdrag
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Okej, det här var udda. En racerbil 
som har en egen 45 minuter lång 
säkerhetsgenomgång, vilken man 

får dagar innan man kliver in i bilen. Och 
precis innan det ska ske så kommer det 
ytterligare en genomgång. 

Jag ska inte gå igenom allt som sades, 
men själva kärnan i budskapet var att om 
alla ljus på instrumentbrädan plötsligt blir 
röda, kasta dig ur bilen. 

Det gavs några råd om hur man tar sig 
ur bilen på ett raskt sätt genom att anting
en ta i bilen eller i marken. Men aldrig 
båda på samma gång. Men den tiden då 
jag tog mig ur en bil som en champagne
kork lämnar sin flaska är troligen bakom 
mig, om den någonsin legat framför mig. 
Men här finns elektricitet med 900 volt, så 
jag gissar att jag ska vara försiktig. 

”Här” är inne i Porsche Mission r, och 
här är grejen: det här är en konceptbil, 
exakt den bil som stod i Porsches monter 
på bilmässan i München förra året. 

Det finns ett exemplar till, men det är 
ett tomt skal för andra utställningar. När 
det kommer till bilar som faktiskt funge
rar finns det bara en enda Mission r, och 
det finns inga planer på att bygga någon 
fler. Den har inget officiellt pris men inof
ficiellt råkar jag veta att den är värderad 
till cirka 80 miljoner kronor. 

Ändå är jag här, klädd i brandsäkra 

PROVKÖRNING II PORSCHE MISSION R

Trevlig arbetsplats. Synd att det bara varade i tio varv.

material, från balaklava till skor, på väg 
att ge mig ut på banan som ligger i när
heten av Porsche Experience Center i Los 
Angeles. 

Efter att ha utforskat bansträckningen 
några varv från passagerarsätet kan jag 
avslöja att om du av någon anledning 
lämnar asfalten kommer du att krascha. 
Det finns inga avåkningszoner överhu
vudtaget. 

Innan jag drar igång, låt oss bara kort 
påminna oss om vad det är för bil, varför 
den byggdes och vad, om något, vi kan 
läsa in i dess existens. För en sak vet vi om 
Porsche och det är att de aldrig någonsin 

bygger en konceptbil utan att ha ett större 
syfte i åtanke. 

I det här fallet rör det sig om företagets 
första eldrivna sportbil. Utgångspunkten 
var en 718 Cayman, men när teamet var 
färdiga nio månader senare fanns bara 
små delar av mittsektionen kvar, resten är 
skräddarsytt. 

Jag hade hoppats att bilen faktiskt skul
le baseras på plattformen för nästa genera
tion Cayman, som beräknas komma 2023 
eller 2024, men sådan tur hade jag inte.

– Den är faktiskt väldigt likt storleks
mässigt. Det är bara en millimeter skill
nad i hjulbas mellan Mission r och nästa 

”Det är bara en  
millimeter skillnad 
i hjulbas mellan 
Mission Roch  
nästa Cayman, 
men det insåg vi 
först efter att vi 
hade gjort bilen!” 
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Trevlig arbetsplats. Synd att det bara varade i tio varv.

hastighetsbegränsning som en regel 
bäst hedrad genom att brytas – under 
förutsättning att jag inte skröt om det i 
offentliga sammanhang – då skulle jag 
kunna basera mina intryck på en mycket 
snabbare körning. Nu kan du dra dina 
egna slutsatser. 

Banan är tajt och teknisk, full av fel
doserade kurvor som inte hjälper till, 
ännu mer ohjälpsamma gupp och höjd
skillnader. Radion sprakar till liv i mina 
hörlurar: ”Andrew. Position ett på ratten. 
Fortsätt in på banan när du är redo.”

Sedan är det bara att trycka på gasen 
och sticka iväg. Den första stora överrask
ningen är att det faktiskt är ganska bull
rigt – så bullrigt att man inser hur långt 
tillverkarna av elbilar har kommit för att 
dämpa ljudet från motorerna.

Varvet börjar med en raksträcka, så jag 
fäller högerfoten. Tack vare fyrhjulsdrift 
och feta slicksdäck från Michelin uteblir 
hjulspinnet. Hjälpsystem som antispinn 
och låsningsfria bromsar ingår inte i all 
den avancerade teknik som bilen besitter. 
Allt är upp till föraren.

Med sådant grepp och denna kraft går 
Mission r från nästan stillastående till 
väldigt snabb utan att jag hinner fundera 
vilka siffror som hastighetsmätaren pre
senterar. 

Det här är den första gången som jag 
kör en racingbil på el och jag är rädd att 
jag behöver tid för att vänja mig vid det 
omedelbara vridmomentet. Men det är 
faktiskt lätt, eftersom det är linjärt. Det är 
inte så att det finns en vridmomentkurva 
att försöka förstå, det bara finns där hela 
tiden. 

Tack vare de kompetenta racingdäck
en, rsrfjädringen och massvis med (dock 
ospecificerad) downforce kan Mission r 
fixa upp till 2g i kurvorna. Det finns med 
andra ord ingen brist på sidogrepp. 

Cayman, men det insåg vi först efter att 
vi hade gjort bilen! Det är en fullständig 
slump, säger Mission r:s projektledare, 
Michael Behr. 

Vad den mest har inspirerats av, om 
man tänker bort drivlinan, är 911 rsr, 
den som körs i långlopp som Le Mans. 
Mission r har rsrbakaxeln, dess främre 
fjädring (bakre fjädringen är ett fjäderben 
som inte finns i någon annan Porsche) och 
till och med dess extremt komplexa ratt. 

Drivlinan är mäktig: den har ett 80 
kwh stort batteri som ger kraft till de 
främre och bakre motorerna med en kom
binerad effekt på strax under 1 100 häst
krafter i körläget för kval. I raceläget, som 
vi är begränsade till i dag, får vi nöja oss 
med blygsamma 670 hästkrafter ... 

Den gör 0–100 km/h på mindre än 2,5 
sekunder och slutar inte accelerera förrän 
den har nått 309 km/h – detta trots vingar 
och kaross som skapar enorm downforce. 
Karossen är för övrigt till största delen 
tillverkad av etiskt framställt naturlig lin
fiber. Tänka sig! 

Interiören är förvirrande innan man 
inser att det, vid sidan av styrning, brom
sar och gaspedal, bara finns ett instru
ment man måste lära sig att behärska. 
Det är ett vred som sitter på ratten och får 
saken att starta. 

Jag måste dock erkänna en sak. Efter
som detta är en otroligt dyr konceptbil 
som har tillverkats med banbrytande 
teknik och inte har genomgått Porsches 
normala utvecklingsprocess var hastighe
ten jag fick köra bilen officiellt begränsad 
till 100 km/h. Besviken? Jag med. Fruk
tansvärt. 

Därför måste jag välja följande ord 
noggrant. Om tävlingsförarna Marc 
Lieb (Le Mansvinnare) och Lars Kern 
(Nürburgring 24timmarsvinnare) hade 
bestämt sig för att implementera denna 

Laddkapaciteten är 340 kW. 
Det innebär att batteriet kan 
laddas från 5–80 procent på 
15 minuter. 
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PORSCHE  
MISSION R 

 
Pris:  

Cirka 86 miljoner kronor.

Batterikapacitet:  
80 kW

Deklarerad räckvidd:  
Ingen uppgift

Snabbladdning:  
Upp till 340 kW

Ombordladdare:  
Ingen uppgift

Drivning:  
Fyrhjulsdriftt

Max motoreffekt:  
735 kW (kval), 450 kW 

(race)

Vridmoment: 
Ingen uppgift

Acceleration 0–100 
km/h:  

Under 2,5 sek

Antal platser:  
2

Yttermått:  
4 326x1 990x1 190 mm

Vikt:  
Cirka 1 500 kgBakaxeln är klippstabil i sitt spår och 

behöver verkligen provoceras innan den 
bryter ut i sladd. Däremot kan fronten 
sticka iväg från apex tämligen enkelt – 
även om understyrningen som blir resul
tatet av detta kan brytas genom att lyfta 
på gasen. 

Det finns ytterligare en lösning, 
poängterar Lars Kern: ”Om du inte är 
nöjd med balansen kan du justera den 
under varvet.” Det stämmer, via ett regla
ge på ratten kan man ändra kraftfördel
ningen mellan fram och bakaxel. Säkert 
jätteeffektivt, men för tillfället är jag mer 
upptagen med att undvika att krascha. 
Det här är inte en svår bil att köra – tvärt
om – det är lätt på ett positivt sätt. Men 
barriärerna är nära och priset för att göra 
fel är en siffra jag inte ens vill tänka på. 

Tio varv senare är jag tillbaka i depån. 
Jag, som regelbundet har påpekat elbilar

nas begränsningar när det kommer till 
körglädje, måste erkänna en sak. Bakom 
ratten på Mission r var inte detta längre 
min första tanke eftersom jag helt enkelt 
var för upptagen med att köra.

Jag säger inte att det inte skulle vara 
mer underhållande med en ylande box
ersexa och några paddlar att växla med, 
men även med elektrisk drivlina är bilen 
engagerande, givande, fascinerande och 
– med tanke på att det är en konceptbil – 
otroligt bra genomarbetad.

Så vad säger det om framtiden för Por
sches sportbilar? Du kanske kommer ihåg 
hur lite det skiljde mellan 2015 års kon
cept, Mission e, och Taycan som presen
terades 2019. Det jag har smakat på i dag 
är en stor del av framtiden för Porsches 
kundracing.

Men det mesta pekar också mot att 
nästa generation Cayman blir elektrisk. 
Skulle dess linjer ärva några drag från 
Mission r blir det klart attraktivt. 

Även om jag fortfarande hellre skulle 
stanna i vår förbränningsmotorstinna 
nutid är det inte längre ett alternativ. Om 
den eldrivna framtiden blir lika rolig att 
köra som Mission r, då är det inte något vi 
behöver frukta, utan snarare verkligen se 
fram emot.  

Hur mycket downforce de 
aerodynamiska elementen 
levererar är inte offentligt.  
Vi nöjer oss med att säga: 
tillräckligt!

Fyra ljuspunkter i strålkastarna har 
blivit ett signum för Porsche.

Om några år sitter kanske vingen på nästa 
generation 718 Cayman GT4, då med efter
namnet ePerformance.

”Det jag har smakat 
på i dag är en stor 
del av framtiden  
för Porsches kund-
racing.”

Fotnot: Sedan den här provkörningen genom-
fördes har Porsche hunnit presentera kapitel två. 
Detta är den kamouflerade 718 Cayman GT4 
ePerformance. Drivlinan kommer från Mission R, 
men karossen avslöjar i mångt och mycket nästa 
generation av 718 Cayman. Läs mer om bilen i 
Elbilen 6/2022.  

PROVKÖRNING II PORSCHE MISSION R

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



69

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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Därmed  
basta!
Battista ”Pinin” Farina grundade designföretaget 
Carrozzeria Pininfarina 1930. Nu kommer den  
första bilmodellen från det nya bilmärket  
Automobili Pininfarina. Jösses, vilken start! 

71
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Jag står stilla vid början av den långa 
raksträckan på Circuito Tazio 
Nuvolari. En lantligt belägen racer

bana omgiven av platt jordbruksmark, 
endast en timmes bilresa från Turin.

Jag gör en snabb kontroll för att säker
ställa att Pininfarina Battista har sitt abso
lut argaste körläge, Furiosa, ilagt. Furiosa 
kräver ingen översättning. 

På en pekskärm kan jag läsa att den 
tillgängliga kraften för att ta mig framåt 
är 1 400 kw. Det är typ 1 900 hästkrafter!

Sedan stampar jag ner gaspedalen. Och 
jag skrattar och skrattar, och skrattar lite 
till. 

Ja, just det, jag borde nog börja bromsa.
Fråga: Är den här superelbilen något 

mer än just det här?
Och om den inte är det – spelar det 

någon roll när den gör 0–100 km/h på 
mindre än två sekunder och att det tar 
mindre än tolv sekunder att komma upp 
300 km/h?

Battista är Pininfarinas sätt att berätta 
för världen att de nu är en biltillverkare i 
sin egen rätt, inte längre bara ett design
hus. Pininfarina har designat några av 
världens vackraste bilar och den här kan 
på ett graciöst vis åldras till en av dem. 

PROVKÖRNING II PININFARINA BATTISTA

”1 900 hästkrafter! 
Sedan stampar jag 
ner gaspedalen. Och 
jag skrattar och 
skrattar, och  
skrattar lite till.”

Den aktiva vingen fungerar även som luftbroms och vinklas då i nästan lodrätt läge. 

Men Pininfarina har inte varit en riktig 
biltillverkare tidigare. Men nu så.

Även om företaget ägs av den indiska 
jätten Mahindra kan Automobili Pinin
farina ses som ett nystartat företag. När 
Battistaprojektet startade för tre år sedan 
hade bolaget bara sex anställda, i dag är de 
fortfarande bara 125.

Pininfarina bestämde sig för att om de 
åter skulle ta plats på världsscenen som 
tillverkare borde de göra det med en smäll 
– eller ett sus.

Om siffran 1 900 hästkrafter låter 
bekant beror det på att inget företag med 
sex anställda kan skapa sin egen bil från 
grunden. Pininfarina skrev ett avtal med 
Rimac om att samutveckla plattformen 
för den kroatiska supersportbilen Nevera.

Battista har därför en monocoque 
(självbärande kaross) av kolfiber, ett bat
teri på 120 kwh och fyra elmotorer. Pin
infarina kallar Battista för världens första 
helt eldrivna hyper grand tourer, Nevera 
är tydligen mer hardcore.

Om du vet vad gt står för vet du att 
de ska vara trevliga att köra på allmänna 
vägar. Smidiga, bekväma och mysiga. 
I det här fallet är Battista ungefär lika 
stor som LaFerrari och med inte särskilt 
mycket bagageutrymme – bara ett fack 
med glaslock bakom sittbrunnen, som på 
McLaren gt.

Den känns lyxig, med perfekta kolfi
bermaterial. Golvet är lågt, du ramlar ner 
i kabinen och upp på en av de två fasta 
sätena. Sedan drar du igen den stora kolfi
berdörren med en duns.

Sikten är inte dålig, det finns marke
ringar på vingarna som hjälper dig att se 
bilens kanter. Vi noterar också stora ytter
backspeglar och en central backspegel 
som har en kamerafunktion, eftersom den 
bakre vindrutan är liten.

Jag provkörde Battista på allmän väg 
innan jag kom till banan. Fem körlägen, 
som börjar med Calma (lugn), för att 
sedan ge alltmer kraft. Du väljer körläge
na med en stilren, klickbar ratt som inte 
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Interiören utgör en 
mix av lyxiga känsla 
och starkt förarfokus. 
Liten skärm framför 
ratten med tydlig 
hastighetsmätare, 
som flankeras av två 
pekskärmar.

Körprogrammet 
Furiosa aktiverat. Håll 
i dig!

Att Pininfarina är designhuset bakom ett flertal 
Ferrarimodeller lyser igenom ganska tydligt. 

gillar att vridas för fort. Även grundläget 
erbjuder 400 hk. Nästa, Pura (komfort), 
har 1 000 hk. 

Acceleratorns respons är relativt mjuk. 
I stället för en omedelbar respons (frågan 
är om däcken hade klarat det) lättar kraf
ten linjärt.

De olika körlägena ger tyngre ratt
motstånd (inte att förväxla med minskad 
servoverkan), styvare dämpare samt mer 
kraft, men körningen är alltid kontrolle
rad på ett lugnt sätt. Battista har en härlig 
styrning, linjär och bestämd.

Men kolfiber är styvt och det klonkar 
och dunsar över ojämnheter – grus och 
småsten som däcken plockar upp smattrar 
mot underrede och i hjulhus.

Bromspedalen klickar och det viner 
om elektroniken. Det här är inte lika tyst 
som de flesta andra gtbilar, men det är 
roligt på vägen i högre hastigheter.

Att accelerera in på en motorväg ger 
en fingervisning om vad som ska ske på 
banan.

Circuito Tazio Nuvolari mäter 2 805 
meter och har en 720 meter lång rak
sträcka. En genomsnittligt väl tilltagen 
bana helt enkelt. Men senast jag upplevde 
något liknande det jag känner nu var 
när jag körde en Caterham Seven på Rye 
House gokartbana. Långa raksträckor 
blir väldigt korta och kurvutgångar för
vandlas till bromszoner. Man tillbringar 
så pass mycket tid på att accelerera och 
bromsa att själva kurvtagningen blir en 
bisyssla.

Men svängarna är värda att koncen
trera sig på. Pininfarina säger att det var 
viktigt att Battista skulle kunna göra saker 
som ingen bil med förbränningsmotor 
kan göra för pengarna den kostar (mer om 
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PININFARINA  
BATTISTA 

Pris:  
Cirka 25 miljoner kronor

Batterikapacitet:  
120 kWh

Deklarerad räckvidd:  
500 km

Snabbladdning:  
Upp till 180 kW

Ombordladdare:  
Ingen uppgift

Drivning:  
Fyrhjulsdrift

Max motoreffekt:  
1 397 kW

Vridmoment:  
2 300 Nm

Acceleration 0–100 
km/h:  

Under 2,0 sek

Antal platser:  
2

Yttermått, LxBxH:  
Ingen uppgift

Vikt:  
2 200 kg

Bagagevolym:  
Ingen uppgift

det om ett ögonblick). Med ofattbara 1 223 
hk enbart till bakhjulen är inte förvånan
de att målsättningen har nåtts. 

Den kan inte bara göra saker som 
ingen bil med förbränningsmotor klarar 
av, den gör också saker som ingen bil med 
tjänstevikt på 2 200 kilo borde kunna 
göra.

Batteripaketet sitter i en tform mellan 
samt precis bakom förare och passage
rare. Lågt och centralt, vilket skapar en 
anmärkningsvärd känsla av smidighet.

Bilens rörelser under inbromsning 
och kurvtagning kontrolleras fint. Men 
fjädringen, som på vanlig väg upplevs 
som stram, får Battista att upplevas som 
mjukt satt när all dess kraft släpps loss på 
en bana. 

Även blygsamma gaspådrag ut ur kur
vor kastar ut bakvagnen i kontrollerade 
sladdar. Och om du håller din högra fot 
stumt mot golvet känns det som att det 
sitter länkhjul från en skrivbordshurts 
under bakvagnen. Så brett kliver den ut. 
Det är oroande i början men roligt när 
man vant sig. Trots att de främre däcken 
matas med 670 hästkrafter är det trots allt 
bakhjulens uppgift att hantera effekt till
räcklig för specialbyggda driftingbilar. 

Kurvtagningsförmågan imponerar 

utan tvekan mer än accelerationen. Battis
ta är som en tvåtricksponny, minst.

Jag misstänker att om du gav de stora 
arméerna av ingenjörer hos Porsche, 
Ferrari eller Lotus tillgång till all denna 
prestanda skulle de nog tämja bilen mer 
än vad Pininfarina har gjort. Det är ett 
mindre mirakel att Battista överhuvudta
get är så här körbar.

En mindre fotnot är på sin plats: pro
gramvaran för stabilitetskontroll och tor
quevectoring (kraftfördelningen mellan 
båda hjul på samma axel) var fortfarande 
under utveckling vid provkörningen. Jag 
fick uppleva förlust av regenerering och en 
kollega ett totalt absbortfall, då satte vi 
båda skratten i halsgroparna.

Jag tvivlar på att de sista åtgärderna 
kommer att göra någon skillnad för vårt 
slutomdöme. Men hur betygsätter man en 
bil som kostar drygt 20 miljoner kronor? 
Ja, före extrautrustning, frakt, övriga 
kostnader och skatt, alltså. 

Pininfarina hoppas kunna sälja 150 
exemplar av Battista. Deras nästa bil blir 
en billigare och långsammare suvliknan
de skapelse. Den kommer om cirka tre år, 
när alla Battista är producerade. Jag tror 
inte att den kommer att bli riktigt så här 
ball. Det kommer ingen bil att bli. 

Om någon mot förmodan missat 
din entré lär dessa vakna när sax

dörrarna har öppnats. Vackert!

Klockan 08.00 en söndagmorgon. 
Vart skulle du vilja köra? 

”La Battista è un sogno che si avera” alltså 
”Battista är en dröm att ha”, enligt Google 
Translate ...

PROVKÖRNING II PININFARINA BATTISTA

Jag var till en början inte övertygad av 
Battistakonceptet. Vad är poängen med 
1 900 hk i en gatbil? Du skulle nog ha roli
gare i en välutvecklad banbil för två mil
joner kronor, plus att du lätt skulle hitta 
en mer övertygande gtbil för ytterligare 
två miljoner – och fortfarande har massa 
pengar över. I slutändan är Battista dock 
riktigt övertygande, faktiskt mer tillta
lande än Bugatti Chiron. Visst, Battista 
finns bara för att tala om för världen att 
Pininfarina finns – men vilket sätt ändå 
att tala om det!  
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Köra fort på bana –      så gör du!
Elbilar har tillgängliggjort prestanda på 
ett sätt som bara fullblodssportbilar  
kommit i närheten av tidigare. Och visst 
är det kul när det går fort – därför borde 
du prova på att köra på bana. Här är 
Elbilens guide till ban körning i Sverige.

Text: 

Jens  

Trulsson

Foto: 

Daniel  

Ahlgren

Bästa sättet att testa sin och bilens 
förmåga är att besöka en av alla 
motorbanor i Sverige. Ett ganska 

kul sätt att bekanta sig med prestanda 
utan att riskera sina medtrafikanters 
säkerhet eller att bli av med körkortet.

Oftast krävs det inga som helst förkun
skaper och vid alla bankörningar ska det 
finnas förargenomgångar där reglerna för
klaras så att alla förare vet vad som gäller.

Det kan vara nyttigt att preppa sig 
och bilen innan det är dags. Till exempel 
att lyfta ut eventuella barnstolar och lösa 
grejer som du vanligtvis släpar runt på i 

GUIDE II BANKÖRNING
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Köra fort på bana –      så gör du!
bilen. Se till att bromsar och däck är i gott 
skick. En elbils höga vikt ställer krav på 
rätt däcktryck. Eftersom trycket i däcken 
stiger ju varmare de blir kan det vara bra 
att ha med en egen däcktrycksmätare när 
det är dags att släppa ut lite luft.

Var noga med att kyla av däck och 
bromsar när du kört ett eller ett par 
attackvarv genom att köra långsamt och 
ta en paus i depån. Det kan vara nyttigt 
för föraren också att få varva ner.

Är det tidigt på säsongen och sommar
däcken precis har skruvats på kan det vara 
läge att efterdra hjulmuttrarna.

Gelleråsen utanför 
Karlskoga är en 

rolig och tekniskt 
utmanande bana. 

Att köra elbil på bana skiljer sig lite 
från en icebil då en elmotor styrs av en 
dator. Skulle bilen snurra på banan och 
eventuellt rulla baklänges kan det hända 
att bilen behöver nollställas eftersom 
datorn fått en panikmeddelande från 
elmotorn att den snurrar åt fel håll utan 
tillåtelse.

Kolla även upp var det finns laddmöj
ligheter eftersom bankörning bokstavli
gen suger musten ur batteriet. Det är inte 
kul att vara sist kvar på banan med bara 
ett schukouttag som ska hjälpa dig att 
komma hem.  

ORGANISATIONER SOM  
ORDNAR TRACKDAYS

För att köra på bana behöver någon orga-
nisera en trackday. Är du inte med i en 
klubb kan du kolla dessa organisationer 
som ser till fixa bantid för körsugna.

www.5100.se

www.driversclub.se

www.tracklife.se

www.stec.se

www.autolife.se/grc

www.svkg.se

www.nordictimeattack.se

www.gellerasen.se

www.porsche.nu

www.facebook.com/gtrmotorpark

www.mantorppark.com

www.teslaclubsweden.se

TÄNK PÅ FÖRSÄKRINGEN!

Din vanliga trafikförsäkring gäller inte när 
du kör trackday, då behövs en specialare. 
Dock bör man vara medveten om att en 
trackdayförsäkring kommer med lika 
många krav som undantag. Till exempel är 
ingen tidtagning tillåten och det är endast 
skador som uppkommer till följd av en 
olycka. Pajar du ett däck eller hjulupp-
hängning för att du bränner över curbsen 
för hårt gäller inte försäkringen.

Läs mer på www.moris-trackday.se

”Se till att  
bromsar och  
däck är i gott 
skick. En  
elbils höga  
vikt ställer  
krav på rätt 
däcktryck.”



Checklista inför  
bankörningen – 

Fönsterputs. Mutterdragare, lite 
lyxigare än fälgkors.

Domkraft

Första  
förband.

Reservhjul.

Däcktrycksmätare.

Bromsvätska.

✓  Heltäckande klädsel (långbyxor och  
långärmat i naturmaterial), hjälm  
och handskar

✓ Däckstrycksmätare

✓ Körkort

✓ Licens

✓ Första förband

✓ Domkraft

✓ Elektrisk däckpump

✓ Bromsvätska

✓ Bromsbelägg

✓ Reservhjul med fälgkors eller mutterdragare

✓ Fönsterputs + microfiberduk

Nicklas Nyström har en Tesla 
Model 3 Performance och 

deltog i Tesla Club Swedens 
första trackday på GTR  

Motorpark utanför Eskilstuna 
på Valborg. Nicklas Nyström 

har alltid gillat att köra snabbt 
men har aldrig tidigare provat 

på bankörning. Sedan han 
hämtade ut bilen i februari har 
han hunnit köra drygt 500 mil 

med sin Model 3 Performance. 
Varav några nu på bana. Med 
en helt originalbil lyckades han 

sedan sätta varvrekord för 
bilar med gatdäck med  
tiden 41.90 sekunder.

SVENSKA MOTORBANOR

1. Sturup Raceway 

2. Ring Knutstorp

3. Ljungbyhed Park

4. Emmaboda Superstage

5. Falkenberg

6. Anderstorp – Scandinavian Raceway

7. Gotland Ring

8. Sviestad – Linköpings Motorstadion 

9. Mantorp Park

10. Kinnekulle Ring

11. Gelleråsen Arena

12. GTR Motorpark

13. Salabanan

14. Arlanda Test Track 1 & 2

15. Tierp Arena

16. Mittsverigebanan

17. Skellefteå Drivecenter Arena – Fällfors

17

16

15

14
13
12

7

89

11

10

65
4

1
2

3

Tesla Club Sweden har banträff på GTR 
Motorpark.
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Hos oss är all el producerad  

med Sveriges tuffaste miljökrav 

– Bra Miljöval. Den enda riktiga 

miljömärkningen på el, enligt 

Naturskyddsföreningens  

hårda krav. 

Välj klimatsmart du med!

falkenberg-energi.se 

0346-88 67 00

Tuffast!

h
s
td

 

Bra Miljöval är landets enda riktiga 

miljömärkning på el. Den utgår 

från Naturskyddsföreningens tuffa 

krav på miljöpåverkan. 

Gör en insats du med!

falkenberg-energi.se 

0346-88 67 00

Sveriges  
enda!
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KRÖNIKA II GUNNAR DACKEVALL

Teslabilar på bana 
har dessa snabbt reg
lerat ner effekterna, och 
tappat massor i varvtid 
redan efter ett par varv i 
maxtempo.

Eftersom Tesla undanbad sig 
medverkan i detta test vet vi inte om de 
amerikanska elbilarna har blivit mer anpas
sade för extrema förhållande på sistone, 
men faktum är att flera av de närvarande 
testbilarna visade att man har lagt krut på 
att bygga en bil som inte bara är snabb rakt 
fram, utan också kan svänga och stanna fort 
även efter en tids plåga.

Kias ganska standardbetonade ev6 (utan 
superbromsar eller jättebreda däck) utmärk
te sig genom att inte tappa fart alls efter tre 
varv i maxfart, vilket fick vårt finske test 
och racingproffs Robert Koistinen att köra 
vidare utan att den tappade orken ett uns, 
utan fortsatte att rotera på varvtider som en 
bmw 135i ungefär.

Nästan lika stryktåliga visade sig Merce
des gigantamg, bmw i4 m50 och Porsche 
Taycan vara, där det lilla droppet i varvtid 
efter några varv i första hand kommer av att 
gatdäcken överhettades.

Så visst går det att bygga potenta elbilar 
för bankörning, även om det går åt en del 
dyrbar teknik för att få det att funka. Att det 
går att köra lika fort runt en bana med en 
Audi rs etron gt som en Audi r8 v10 trots 
ett vikthandikapp på 600 kilo är en uppvis
ning i teknikens möjlighet att kompensera 
för fysikens omutbara storheter.

Ännu bättre för körglädjen och varvtider
na vore att bygga en eldriven sportbil med 
ett mycket mindre batteri med kapacitet att 
både ladda ur och ladda upp supersnabbt. 
Det är teknik som redan sitter i de mest 
avancerade el och hybridracerbilarna, som 
snart kommer att hitta ner i de första riktiga 
sportbilarna för försäljning.

Då ser jag verkligen fram emot ett 
escoty, med bilar som sopar banan med de 
gamla förbränningsmotorvärstingarna.

Helt utan brus i skallen.  

Det var en surrealistisk upplevelse.
Jag stod på depåtaket på den nästan  

antika racerbanan Ring Knutstorp i det 
prunkande landskapet och såg bilar kastas 
runt den krokiga slingan i ett hetsigt tempo.

Helt utan motorljud.
Jag har tillbringat otaliga dagar, veckor, 

månader – ja troligen år – på racerbanor och 
alltid åkt hem med bruset i huvudet kvar 
efter tonerna av högvarviga förbrännings
motorers skärande genom luften. Ljuden 
fanns med en hela tiden man tillbringade vid 
banorna, oavsett om man satt i bilen, hängde 
i boxarna eller försökte sova en stund på  
natten under ett 24timmarslopp.

Frånvaron av motorljud fick nu i stället 
ljudet av plågade gummirullar mot asfalten 
att framstå så mycket tydligare i sin malande 
smärta, och bromsskivornas protester var 
överraskande påtagliga när de på några få 
sekunder skulle bromsa ner 2,5 ton fram
rusande massa från 200 till 60 i slutet på 
Knutstorps raka.

Till och med fartvinden hördes som ett 
kompakt dån när bilarna närmade sig sin 
toppfart på rakan, och även om ljudet av 
brinnande bensin var borta var känslan av 
fart påtaglig även från läktarplats. Vilket 
kanske kan vara förtröstansfullt i ett läge där 
många bekymrar sig över bristen på ljud
upplevelser när stora delar av tävlandet ställt 
om till eldrivet.

Ett koppel av elbilar i full fart kommer att 
låta fart, den saken är säker.

Inne i bilen förhöjer många tillverkare 
upplevelsen med artificiellt motorljud, inte 
sällan åt flygplanshållet. Det är något som 
faktiskt piggar upp körupplevelsen en smula 
i de annars så välisolerade gatbilarna, där 
man bara kan förnimma något transmissi
onsljud från drivlinan.

Att elbilar får en utmaning som är tek
niken övermäktig vid bankörning råder 
det inget tvivel om när vi utvärderar de två 
dagarna med det mer eller mindre sportiga 
startfältet. Batterierna går varma när man 
återkommande tar ut full effekt, däcken och 
bromsarna blir överhettade på grund av de 
höga vikterna. När vi tidigare år har testat 

Brusfri  
surrealism

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

– men också utsikterna 
för en beboelig planet 
för sina barn.
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NÄSTA NUMMER II ELBILEN 8/2022

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

Ännu större blir rabatten om du väljer  
20 nummer för endast 1 195 kr! 

Länk 10 nummer:  
https://qrgo.page.link/niQEM  
Eller använd QR-koden 

Länk till 20 nr:  
https://qrgo.page.link/EyrxG
Eller använd QR-koden

Vi är  
Sveriges enda  
elbilstidning.  

Sedan starten 2013 har  
vi kört alla elbilar – och vi  

fortsätter att fördjupa  
oss i nutidens och  

framtidens mobilitet.  
Häng med!

EN TIDNING SOM GÅR MED STRÖMMEN – ALLT OM ELBILAR SEDAN 2013

TIDSAM 2505-11

7 388250
508907

11

RETURVECKA 49

• BYTE I LÅNGTESTPARKEN – FÖRSTA INTRYCKEN  • TOPPBETYG TILL ITALIENSK MOPPE 

• ELCYKELTEST: GARELLI CICLONE SCOUT  • LADDHYBRIDTEST: JAGUAR F-PACE

PROV:  

KIA EV6 

MG:  

FLER MODELLER  

FRÅN KINESISKA  

UPPSTICKAREN  

TEST:  

TOYOTAS FÖRSTA  

ELBIL –INTE VAD DU  

VÄNTAT DIG

Amazon
Nybils-

listan 
Den kompletta  

guiden över alla  

rena elbilar på  

marknaden

  VI TOG EN TUR I EN RIKTIG 

KLASSIKER – MED BATTERISLÄP

Vi ökar mest! +20%  

fler läsare. Källa Orvesto

Vi provkör nya Volvo 

C40 Recharge!

NR 11 • 2021  •  PRIS: 89 KR  •  99 NOK

Volvo

  Lika
 lång 

 

räckvi
dd som

 Tesla 
 

Model 3
!

EN TIDNING SOM GÅR MED STRÖMMEN – ALLT OM ELBILAR SEDAN 2013

TIDSAM 2505-12

7 388250
508907

12

RETURVECKA 52

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

SNYGG CAMPINGHYBRID • TEST: ELCYKELN SOM LADDAR MED BAKÅTTRAMP

TEST: 

FYRHJULSDRIVNA 

SKODA ENYAQ VS KIA 

EV6 GT LINE

PROV: 

MERCEDES EQB

Stortest
Nybils-

listan
Den kompletta 

guiden över alla 

rena elbilar på 

marknaden

  Vi åker till Köpenhamn med 

Hyundai Ioniq 5, Mercedes EQS,

Porsche Taycan CT och Tesla Model Y 

– så bra är lyxåken …

  Vi åker till Köpenhamn med 

Vi ökar mest! +20%

fl er läsare. Källa Orvesto

Sportkusinen Cupra 

Born provkörd

NR 12 • 2021  •  PRIS: 89 KR  •  99 NOK
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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?120 MIL PÅ EN LADDNING! 

Provkörd: Mercedes  
rekordbil EQXX 
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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) 


