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mest hypade minivan och transportbil. 

Årets buzz!
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listan
Den kompletta 

guiden över alla 
rena elbilar på 

marknaden



Hastighet har fått en ny innebörd. Audi e-tron GT laddar från 5 % till 80 %  
på 22,5 minuter. Med 93 kWh batteri, laddningskapacitet på 270 kW,  

800-voltssystem och 530 hästkrafter ligger vi i framkant idag. Och imorgon.

5 till 80 på  
1350 sekunder.

Batteriets laddningstid kan variera beroende på ett antal faktorer inklusive omgivningstemperatur, användning av andra landsspecifika kontaktdon och  
användning av förklimatiserings funktioner (t.ex. fjärrstyrd luftkonditionering av bilen). Om hushållsuttag används har e-tron Charging System begränsad 

laddningskapacitet. Audi e-tron GT: Räckvidd upp till ca 487 km enligt WLTP-körcykeln. Elförbrukning blandad körning 21,8–19,9 kWh/100 km.  
CO2-utsläpp 0 g/km. Den faktiska räckvidden påverkas av ett flertal faktorer så som körsätt, körförhållanden, uppvärmnings/kylbehov etc.
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ORDER YOUR SOLAR CARPORT  
AT WWW.INNOVENTUM.STORE

SOLAR CARPORT 18
med 6,5 kWp
Räckvidd: minst 3300 mil/år
Solyta: 35,8 m2

Pris från 233.000 SEK

SOLAR CARPORT 15
med 5,4 kWp
Räckvidd: minst 3000 mil/år
Solyta: 29,9 m2’

EJ BYGGLOVSPLIKTIG UNDER 30 M2

Pris från 199.000 SEK

SOLAR CARPORT 24
med 8,6 kWp
Räckvidd: minst 4300 mil/år
Solyta: 47,6 m2

Pris från 266.000 SEK

SOLAR CARPORT X
Våra lösningar är oändligt skalbara. Om du  
efterfrågar en lösning för fler än 2 bilar skickar 
vi dig en offert för det antal bilplatser du behöver.  
Maila ditt önskade antal bilplatser med bilder och 
mått på parkeringsytan till hello@innoventum.store 
så hör vi av oss. Vi är vana att tänka stort och har 
gjort lösningar för över 100 bilplatser.

• Lösningar som ger gratis koldioxidneutral el

• Struktur i lärkträ som har bundit 2-3 ton koldioxid beroende på modell

• Patentskyddad lösning med dubbelsidiga solpaneler och  
 högreflekterande underlag. Både direkt och indirekt solljus fångas  
 upp och ger dig därmed 20% mer grön el till din elbil.

• Med INNOVENTUMs lösningar kan du köra din elbil helt utan elräkningar  
 och utsläpp. Beroende på vilken modell du väljer kan du köra mellan  
 3000 och 4300 mil per år med den elproduktion din carport ger dig.  
 Överproduktion går in i ditt hus och sänker din elräkning.

Välj den lösning nedan som bäst passar ditt energibehov och ditt utrymme:

EXTREM PRESTANDA 
MED REN HÅLLBARHET

INNOVENTUM AB SWEDEN 
Turning Torso 275  I  211 15 Malmö 
Email: hello@innoventum.store
Phone: +46 722 44 56 06

INNOVENTUM skapar lösningar för vindkraft med trätorn sedan 2010. Sedan 2015 
gör vi även solar carports med beställare såsom Enkla Elbolaget och FN organet  
UNIDO för COP22. INNOVENTUM har installationer i 14 länder på 3 kontinenter.

INNOVENTUM GmbH SWITZERLAND
Churerstrasse 104

CH-8808 Pfäffikon SZ
Phone: +41 79 291 84 78

A
LI

A
S 

D
ES

IG
N

  
M

A
LM

Ö

5,6 m

3,1 m

2,2 m

3,5 m

6,6 m

3,1 m

2,2 m

3,5 m

6,6 m
3,3 m

2,0 m

3,5 m

it’s now or never

C L I C K  N O W  T O  S A V E  O U R  P L A N E T  

it’s now or never
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CMYK: C3, M66, Y92, K0
RGB: R233, G112, B34
HEX:  #E997022
PANTONE: PMS 1505C

CMYK: C95, M75, Y0, K30
RGB: R29, G57, B121
HEX:  #1D3979
PANTONE: PMS 287C

MAKING EMOBLITY SUSTAINABLE
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Normprodukterna  
som säkrar  
laddboxen
Laddboxen witty start är utvecklad för att installationen  
ska vara enkel och laddningen förbli säker. 

För att ytterligare säkra laddboxen mot väder, vind, överspänningar 
och höga elräkningar har Hager tagit fram ett paket med norm
produkter som säkerställer driften och minskar kostnaderna.

Fördelar med  
tidur
–  Ladda bilen på natten då energi

priset är lägre

 – Kompatibel med iOS och Android

 – Hög datasäkerhet

Fördelar med  
personskyddsbrytare
 –  Laddboxen som placeras utomhus 
ska såklart förses med person
skyddsbrytare

 –  Platsbesparande lösning, en kom
binerad jordfels och dvärgbrytare 

 –  Skyddar separata grupper mot fukt 
som slår ut all el i din bostad

Fördelar med  
överspänningsskydd
 –  Överspänning från blixtnedslag  
är den främsta orsaken till att  
elek troniska apparater går sönder. 

 –  Så skydda laddstationen med  
ett överspänningsskydd innan  
något händer

Skattereduktion  
för grön teknik

50 % bidrag för  
arbete och material.

Läs mer på  
skatteverket.se

Laddbox för elbilar

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

Läs mer på hager.se

och säkert med 
witty start

Ladda enkelt

Tidur
Ladda bilen när elen  
är som billigast

Personskyddsbrytare
Motverkar att jordfel slår 
ut all el i din bostad

Överspänningsskydd
Skyddar mot problem 
orsakade av blixtar

Hager_EVCS_Elbilen-nr9_420x273.indd   Alla sidorHager_EVCS_Elbilen-nr9_420x273.indd   Alla sidor 2022-09-02   14:052022-09-02   14:05
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100 procent 
förnybart i nätet  

- går det? 

Det finns oändligt med  
gratis vind och sol. Vi  

tar reda på vad som krävs  
för att elförsörjningen  
ska fungera med enbart  
förnybara energikällor.

BYD – kinesiska 
märket som är en 
verklig utmanare

Vi provkör det för Sverige nya 
märket BYD och blir imponerade 
av byggkvalitet och körkänsla. 
Är priset rätt kan det här bli 

en svår konkurrent till de  
europeiska märkena.  
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  SID 38 

Verkstads-
branschen  
larmar: världs-
rekord i brist  
på mekaniker

Upplever du lång väntan  
på att få din elbil lagad? 
Det kan bero på att  
verkstäderna har akut  
brist på personal. Och 
svårast är det att hitta 
mekaniker som kan el.  
– Vi har aldrig sett  
någonting liknande,  
säger Sveriges fordons
verkstäders förening. 

/ 9elbilen.se
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LEDARE. FREDRIK SANDBERG

Åsikter eller tips? Mejla fredrik@elbilen.org

R
Vem vill vara i händerna 
på energibolagen?

ent marknadsekono-
miskt brukar kunder 
fly företag som är 
instabila, opålitliga, 
svindyra och beroen-
de av politiker för att 
hållas vid liv. 

När nu kraftbo-
lagen, de svenska 

politikerna, tjänstemän-
nen, forskarna, eu, de tyska politikerna 
och andra har – som kidsen skulle säga 
– gjort kaos med elmarknaden har en hel 
bransch satts i gungning. 

Men är det inte också någonting väl-
digt gammalmodigt med stora kraftverk 
som står och klyver atomer, eldar olja 
eller gas och distribuerar det hela i långa 
ledningar över stora avstånd. Vem använ-
der fast telefonabonnemang i dag? 

Telefon med kabel in i väggen och 
snurrskiva. 

Det hela är väldigt 1900-tal. 

I en färsk undersökning som Vattenfall 
har genomfört visar det sig att solceller 
är högst på svenskarnas priolista när det 
kommer till satsningen på grön teknik. 

57 procent av de tillfrågade vill inves-
tera i solel. Det intressanta här är att  
Vattenfall menar att det handlar om att 
dessa 57 procent vill skaffa solpaneler 
som en ”klimatåtgärd”. Det stämmer 
dåligt. 

Den svenska energimixen har ett lägre 
co2-avtryck än solpaneler från Kina: 40 g  
per kWh jämte cirka 55 g per kWh. 

Det handlar naturligtvis om att mer 
än hälften av svenskarna vill sänka sina 
elkostnader och få kontroll över sin 
el produktion. Som ni kan läsa i det här 
numret har det lett långa väntetider.

För vem vill vara i händerna på energi-
bolagen och politikerna när det ser ut så 
här? När det finns alternativ?

Som dessutom är billigare.  
Och hur ser den tekniken ut om tio år?

  Vad jag ser 
när jag tänker på 
dagens elsystem. 
Lika teknologiskt 
spännande som 
den är beroende 
av långa  
ledningar.
 FOTO: SIGRID  
 SANDBERG

Vad kostar ett batteripack på 30 kWh 
år 2032 då vi kanske har nybyggd kärn-
kraft? Kopplat till solpaneler? Vad kostar 
en vätgasanläggning till din villa år 2032? 
Eller en vätgasanläggning kopplad till 
solcellsparker till industrilokalen? 

Ingen vet. Men chansen är trots allt 
stor att priserna på grön elteknik och 
energilager ger billigare och säkrare elför-
sörjning än vad kraftbolagen kan erbjuda. 

När du läser detta vet du vem som vann 
riksdagsvalet. Beroende på vilket block 
som regerar får vi antingen stora vind-
kraftsparker till havs eller en påbörjad 
byggnation av nya kärnkraftverk. 

Det vill till att dessa båda kraftkällor 
är konkurrenskraftiga när de är klara om 
cirka tio år. 

Det finns en risk att vi står där med 
kärnkraftsel som ingen vill ha. Hur märk-
ligt det än kan låta i dag. 

Vi har i det här numret tagit pulsen på 
grön energiteknik och vad elbilen kan 
betyda i det systemet, men kan även rap-
portera om hur verkstäder har svårt att få 
tag på mekaniker. Det är kris, minst sagt. 
En av anledningarna är att elektrifieringen 
har gått snabbare än många förutspått. 
Kompetensnivån har inte följt med. 

Ny teknik som trumfar gammal teknik 
brukar inte ta lång tid på sig att slå igenom. 
Den brukar också vara tämligen oberoende 
av politiska beslut för att hitta fram. ✖

VÄTGASGENOMBROTT? 
Sydkoreanska forskare har 
hittat ett sätt som är 20 
gånger mer effektivt att 

tillverka vätgas på. Om det 
är sant är det en så kallad 

game changer. 

GLÖM DITT AVTAL. 
Elbolag vill säga  
upp fasta elavtal.  

Skärpning. 



Volkswagen ID.5

Helt ny elsuvcoupé.

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

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



  SKODA 

Sjusitsiga Vision 7S får 60 mils 
räckvidd och lanseras 2026. 

Tydliga och klara linjer – en försmak av 
designen på Skodas kommande modeller. 

/ 12 Elbilen 9 2022

AKTUELLT 
 NYHETER FRÅN ELBILSVÄRLDEN

ska det lanseras tre nya eldriv-
na modeller.  

Förutom den sjusitsiga  
Vision 7s vill Skoda även 
lansera en kompakt elsuv och 
en mindre elbil till 2026. Det 
sistnämnda handlar förmodli-

Med fler eldrivna modeller räknar Skoda med att elbilar ska stå 
för 70 procent av försäljningen i Europa år 2030. Den sjusitsiga 
konceptelbilen Vision 7S är ett exempel på vad vi kan vänta oss.

Tre nya elbilar från 
Skoda till 2026
Skoda vill förnya sig och 
det innebär både en större 
satsning på elbilar och ett nytt 
designspråk. Hur det kommer 
se ut har vi nu ett smakprov på 
med konceptet på den sjusit-
siga elbilen Vision 7s. Enligt 
Skoda ska det vara ett konkret 
exempel på vad vi kan vänta 
oss av den tjeckiska tillverkaren 
i framtiden. 

– Showbilen Vision 7s är en 
föregångare till vårt nya de-
signspråk som vi kommer att 
sprida till hela produktportföl-
jen under de kommande åren, 
säger Martin Jahn som är 
marknadschef hos Skoda.  

Den nya designen bygger 
på mer räta och klara linjer än 
tidigare. Den framträdande 
fronten kallas ”Tech-Deck” 
och ovanför den har Skodas 
emblem fått göra plats för en 

logotyp som helt enkelt utgörs 
av ordet ”Skoda”. 

Designen ska nu också ge-
nomsyras mer av hållbarhet – 
både genom hållbara material 
för inredningen och att Skoda 
nu ska presentera sig genom-
gående i två gröna nyanser.  

Vision 7S kommer med 272 
hästkrafter och baseras precis 
som Skoda Enyaq på Volkswa-
genkoncernens elbilsplattform 
MEB. Förutom mer plats 
på insidan har Vision 7s ett 
batteripaket på 89 kWh som 
ska ge en räckvidd på upp till 
60 mil. Konceptet får då det 
största batteri som har visats på 
meb-plattformen. 

Skoda meddelar också att 
de investerar ytterligare 5,6 
miljarder euro, närmare 60 
miljarder kronor, på utveck-
ling av elbilar. Fram till 2026 

gen om den billigare elbil från 
Volkswagenkoncernen som ska 
lanseras av märkena Volkswa-
gen, Cupra och Skoda 2025. 
Det tidigare satta prisspannet 
på mellan 20 000 och 25 000 
euro ser däremot ut att bli svårt 
att hålla fast vid. ✖�  CU



  HYBRIT

  VOLKSWAGEN

Snart bara eldrivna ID-modeller 
för den som vill köra VW i Norge. 

Endast eldrivna bilar 
från Volkswagen  
2024 – i Norge
Volkswagen har ännu inte satt upp ett årtal 
för när de ska sluta tillverka och sälja bilar 
med förbränningsmotor. Men i elbilslandet Norge 
domineras försäljningen av de eldrivna ID-mo-
dellerna.

Av de 7 768 Volkswagen som registrerades i 
Norge från januari till juli utgjorde elbilarna 
ID 3, ID 4 och ID 5 nästan 6 500 stycken.

Harald A. Møller, Norges största importör av 
bilar från Volkswagenkoncernen, har därför be-
slutat att endast ta in helt eldrivna personbilar 
till landet från första januari 2024.

Norges regeringen har satt som mål att alla 
nya bilar som säljs i landet från 2025 ska vara 
utsläppsfria. Men redan ett år tidigare väljer 
alltså importören av märkena Volkswagen, Audi, 
Cupra, Seat och Skoda att helt skrota förbrän-
ningsmotorn.

– 2025-målet har varit viktigt för att driva 
på elektrifieringen av den norska bilparken. Nu 
kan vi snart kryssa av det målet, och då behöver 
vi nya mål att nå, säger Ulf Tore Hekneby från 
Harald A. Møller till sajten bil24.no. CU

 »NU KAN VI SNART 
KRYSSA AV 2025-MÅLET, 
OCH DÅ BEHÖVER VI NYA 
MÅL ATT NÅ.«

 »VI VILL  
GÅ IFRÅN  
ANVÄNDNINGEN 
AV PLATINA OCH 
TITTAR PÅ OLIKA 
OXIDER.«

Galvaniserat  
tyg kan användas 
vid framställning 
av vätgas. 
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20 gånger mer  
vätgas genom  
elektrolys med  
nytt material
Så kallad ”grön” vätgas 
väntas spela en avgörande roll 
i omställningen till en fossilfri 
industri. Ett av Sveriges största 
industriprojekt just nu är 
Hybrit, som innefattar ssab, 
Vattenfall och lkab. Tillsam-
mans driver de en pilotanlägg-
ning i Luleå för att tillverka 
fossilfritt stål med grön el från 
vattenkraft och vätgas.

Vid framställning av vätgas 
spjälkas vattenmolekyler med 
elektricitet för att separera 
beståndsdelarna vätgas och 
syre. Sker det med förnybart 
producerad el får vi så kallad 
”grön” vätgas.

Men oavsett var elen kom-
mer ifrån är det en energikrä-
vande process. Sydkoreanska 
forskare presenterar nu ett nytt 
material som gör det möjligt att 
framställa stora mängder vät-
gas billigare och med mindre 
energi än i dag.

Processen bygger på att 
ett tygstycke förkolnas för 
att ersätta den dyra metallen 
platina som oftast används 
vid framställning av vätgas 
ur vatten. Genom att placera 
tyget i en nickelmetallösning 
och köra ström igenom det 
galvaniseras materialet när 
metallen binder sig till tyget.

Vid tester har det nya 
materialet visat sig kunna 
producera 20 gånger mer 
vätgas än när platina används. 
Elektrolysen kan också ge-
nomföras med lägre spänning 
än tidigare.

Galvanisering sker van-
ligtvis med temperaturer på 
omkring 2 000 grader. De 
koreanska forskarna lyckades 
i stället göra det vid ”endast” 
950 grader, något de menar 
gör det enklare att behandla 
stora ytor.  

Ann Cornell är professor 
i elektrokemi vid kth och 
känner inte till de koreanska 
forskarnas resultat. Hon menar 
därför att det är svårt att kunna 
uttala sig om det.

– Det beror ju såklart också 
på vad de jämför med och hur 
mycket energi som används. 
Men jag måste ha mer data för 
att kunna uttala mig om det, 
säger hon.

Intresset för framställning 
av vätgas har däremot ökat 
i takt med att det ses som en 
nyckel i omställningen till 
fossilfri industri. Ann Cornell 
menar därför att det pågår 
mycket forskning nu för billi-
gare framställning.

– Vi vill egentligen gå ifrån 
användningen av platina och 
tittar på olika oxider av oädla 
metaller. ✖  CU



  POLESTAR 6 

Med 884 hk och 0-100 km/h på 3,2 sekunder 
blir Polestar 6 en sportbil att räkna med.

Både Polestar och Volvo 
investerade tidigare i år i före-
taget som arbetar på teknik för 
att ladda 16 mils räckvidd på 
fem minuter.

Även om det ännu är några 
år kvar till produktion började 
Polestar direkt att ta emot 

��Priset för lanseringsversionen av Polestar 6 uppges ha legat på 200 000 dollar, alltså 
omkring 2 miljoner kronor. Vad Polestar 6 väntas kosta i Sverige har ännu inte meddelats. 

Polestars roadsterkoncept blir verklighet 
Hos Polestar börjar det bli 
tradition att göra verklighet av 
konceptbilar. För efter att Pre-
cept blev Polestar 5 är det nu 
bestämt att roadsterkonceptet 
Polestar 02 blir Polestar 6 med 
lansering 2026.

Det tvåsitsiga konceptet 
Polestar 02 visades upp i 
våras och hade Europapre-
miär på mässan eCarExpo i 
Stockholm under valborgshel-
gen. Polestars chef Thomas 
Ingenlath har i intervjuer sagt 
att han verkligen vill få bilen 
i produktion – vilket nu alltså 
blir fallet.

– Efter den överväldigande 
responsen från konsumenter 
och media tog vi beslutet att 
sätta denna fantastiska ro-
adster i produktion och jag är 
otroligt glad över att den ska 
bli verklighet, säger Thomas 
Ingenlath. 

Precis som sedanen Polestar 
5 ska roadstern använda sig 
av en egenutvecklad plattform 
uppbyggd av epoxylimmat 
aluminium. Det ska både sänka 
vikten och göra bilen mer styv 
för bättre vägegenskaper.

Också drivlinan ska hämtas 
från Polestar 5. Det betyder två 
elmotorer med en total effekt 
på hela 884 hästkrafter och ett 
vridmoment på 900 Nm. Topp-
farten anges till 250 km/h och 
0–100 km/h ska vara avklarat 
på 3,2 sekunder.

Med ett 800-voltssystem 
kommer både Polestar 5 och 
6 dessutom kunna ladda be-
tydligt snabbare än de 150 kW 
som dagens Polestar 2 klarar. 
Eventuellt blir det också den 
första modell att dra nytta av 
samarbetet med batteriutveck-
laren StoreDot. 

förbokningar av lanseringsver-
sionen ”Polestar 6 la Concept 
Edition”. Den ska tillverkas i 
500 exemplar med konceptets 
ljusblåa lack och speciella 
fälgar. Låter det lockande? Då 
är du inte ensam, för de 500 
exemplaren bokades upp på en 
vecka. ✖�  CU
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Helt nya Kia Niro EV.
Laddad med positiv energi.

Upptäck Sveriges elbilsfavorit – nu i helt ny version. Kia e-Niro var Sveriges mest sålda elbil under första halvan av 
2022, och nu kommer äntligen efterföljaren helt nya Kia Niro EV med ny distinkt design och en räckvidd på upp till 
460 km. Den nya interiören innefattar bland annat dubbla 10,25”-skärmar och Multi Mode Touch Display som gör 
det intuitivt att skifta funktioner med en enkel beröring. Helt nya Kia Niro finns även som hybrid och plug-in hybrid. 
Läs mer på kia.com, eller scanna QR-koden.

Energiförbrukning blandad körning Kia Niro EV; 15,7 kWh/100 km, CO₂ 0 g/km, 
enligt körcykeln WLTP. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.



Säkerhet startar med däcken.

På Continental utvecklar vi däck för alla bilar, situationer och väglag. Därför 
är hela vårt sortiment av premiumdäck också anpassat för elbilar. Välj det 
däck som passar din elbil och körstil bäst, så ser vi till att du tryggt kan lita 
på ett säkert grepp i vinter. Upptäck vinterns testvinnare på continental.se

Kör sladdlöst oavsett motor.
Alla våra däck är utvecklade för ett säkert grepp i alla situationer.  
Oavsett om du kör på el eller konventionella bränslen. 

Från laddstation 
till slutdestination.

VikingContact™ 7 205/55 R16 Aftonbladet hemsida 2021-09-23. 205/55 R16 ViBilägare nr 13 2021. 225/50 R17 TeknikensVärld nr 20 2021.

VikingContact ™ 7
N O R D I S K T  F R I K T I O N S DÄC K
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  CATL

100 mils räckvidd för Zeekr 001  
med nytt batteri från CATL
Kinesiska CATL tillverkar 
i dag 34,8 procent av världens 
elbilsbatterier. Företaget har 
en rejäl ledning mot tvåan lg 
Energy Solution, som kommer 
upp i en marknadsandel på 14 
procent.

Men catl ligger inte på 
latsidan trots sitt försprång. 
Nyligen meddelades att de ska 
bygga en jättefabrik med en 
årlig produktionskapacitet på 
100 GWh i Ungern – vilket kan 
jämföras med Northvolt Ett i 
Skellefteå som har en planerad 
årskapacitet på 60 GWh.

Även på utvecklingssidan 
satsar catl för att kunna 
leverera bättre prestanda. 
Tidigare i år presenterades en 
ny generation batterier med 
namnet Quilin som Geely-ägda 
Zeekr blir först att använda. 

Quilin använder ”Cell to 
Pack”-teknologi där cellerna 
monteras direkt i batteripake-
tet utan moduler. Det sparar 
plats och material vilket i 
slutändan gör att det går att få 

in fler celler för att öka energi-
densiteten.

Enligt catl ger det ett bat-
teripaket med en energiden-
sitet på 255 Wh/kg med ncm- 
celler (nickel-kobolt-mangan) 
eller 160 Wh/kg när tekniken 
används med lfp-celler utan 
nickel och kobolt.

Som jämförelse: enligt 
mätningar gjorda av ameri-
kanska myndigheten EPA har 
batteripaketet i en Tesla Model 
3 Long Range från 2021 en 
energidensitet på 165 Wh/kg.

Den första bilen med 
Quilin-batteri blir kommande 
minibussen Zeekr 009. Men 
även Zeekr 001, en crossover-
suv som ännu bara finns i Kina 
men uppges vara på väg till 
Sverige, ska få Quilin- batteri 
nästa år.

Med det ska räckvidden hos 
Zeekr 001 närapå fördubblas 
från 52,5 mil till 100 mil – i 
alla fall enligt den kinesiska 
körcykeln. ✖  CU

Zeekr 001 är delvis utvecklad i Göteborg. 
Får vi snart se den även på svenska vägar? 

Fördubblad räckvidd med 
nytt batteri i Zeekr 001. 

 »QUILIN ANVÄNDER  
”CELL TO PACK”- TEKNOLOGI 
DÄR CELLERNA MONTERAS  
DIREKT I BATTERI PAKETET 
UTAN MODULER.«
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Driver Assistance System”, 
kort adas. Hur självkörande 
bilen är framgår inte, men 
systemet ska klara sitiationer 
från ”parkeringsplatser och 
områden med låga hastigheter 
till körning på stadsvägar och 
motorvägar”.

��Xpeng G9  
börjar leveras 
till kunder  
i Kina i septem-
ber. För Sveriges 
och Europas del 
ska det komma  
information 
längre fram.  
Att G9 kommer 
hit är ändå  
ganska säkert  
då det sagts  
att modellen 
utvecklats för en 
global lansering.

Lyxig elsuv med ruskigt snabb laddning
I mars blev det möjligt att 
beställa sedanen p5 som blev 
Xpengs första modell i Sverige. 
Men leveranserna drabbades av 
förseningar och några månader 
senare stoppades beställningar 
av bilen. Enligt Xpeng i Sverige 
hette det då att de i stället foku-
serade på lanseringen av den 
större sedanen p7.

Den ska sedan följas av 
den lyxigare elsuven g9 som 
nu går att beställa i Kina. När 
orderböckerna öppnats där får 
vi veta mer kring tekniken hos 
den nya modellen. 

Bland annat att den kan 
ladda snabbt. Väldigt snabbt, 
och Xpeng beskriver g9 som 
”världens snabbaste laddande 
masstillverkade elbil”.

Som Porsche Taycan, Audi 
e-tron gt, Kia ev6 och Ioniq 
5 har också Xpeng g9 ett 
800-voltssystem för att ladda 
med hög effekt. Men där Por-
schen som bäst klarar 270 kW 
ska Xpeng g9 klara en effekt 
på hela 480 kW. Att ladda 20 
mils räckvidd ska vara avkla-
rat på fem minuter. 

Det kräver såklart också en 
laddstolpe med så hög effekt. 
Också den saken ska Xpeng 
lösa med sin nya laddstolpe s4 
som ska kunna ge just 480 kW. 
Om den lanseras även utanför 
Kina är ännu oklart.

Körprestanda då? Xpeng 
g9 är fyrhjulsdriven med en el-
motor på varje axel som ger en 
total effekt på 551 hästkrafter. 
Vridmomentet anges till exakta 
717 Nm och 0–100 km/h ska 
gå på tre sekunder.

Men hur stort batteri Xpeng 
g9 har avslöjas inte. Endast 
att räckvidden är över 70 mil 
enligt den kinesiska körcykeln. 
Däremot får vi nu se insidan 
där det hittas två liggande 
skärmar på 15 tum var i 
framsätet, samt ytterligare en 
mindre bakom ratten.

Xpeng satsar stort på avan-
cerad teknik och g9 är inget 
undantag. Bilen är utrustad 
med 31 Lidar-radarsensorer 
och ultrasnabb behandling 
av data. Informationen 
används av bilens ”Advanced 

Avancerat är också bilens 
ljudsystem som bjuder på en 
”5d-upplevelse”. Det sker med 
28 högtalare som har en total 
effekt på 2 250 W, vibrationer 
i sätet, stämningsfullt ljus och 
även dofter när du lyssnar på 
musik eller ser på film i bilen. ✖
 CU

 XPENG G9 

 »ATT LADDA 20 MILS  
RÄCKVIDD SKA VARA  
AVKLARAT PÅ FEM MINUTER.«

Med 28 högtalare, vibrerande säten och dofter 
blir Xpeng G9 en upplevelse även i parkerat läge.  

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

Mer information på
www.keba.com/emobility

#KEBAeMobility

KeContact P30 GREEN EDITION – 
Den klimatneutrala laddstationen för er elbil
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// Enkel & säker att använda
// Framtidssäker genom regelbundna uppdateringar
// Lätt att integrera i ”Smart Home System” och Solcellsanläggningar
// Tillverkad i Österrike

Mer information på
www.keba.com/emobility

#KEBAeMobility

KeContact P30 GREEN EDITION – 
Den klimatneutrala laddstationen för er elbil



Med uppdatering till den senaste  
mjukvaran ME3 kan Skodas elbilar Enyaq  
och Enyaq Coupé ladda ned uppdateringar 
over the air, OTA. Den första uppdateringen  
att tanka hem gör det möjligt att ladda 
med Plug & Charge. Bilen kan då kommuni-
cera med laddstolpen som börjar ge ström 
automatiskt när sladden kopplas in – utan 
laddkort eller app. 

Till en början kan Enyaq kommunicera  
med snabbladdare från Ionity, men fler  
operatörer ska inkluderas i framtiden.  CU

Polestars chef Thomas Ingenlath har  
bekräftat att Vehicle to Load är något 
som kommer att finnas i alla deras  
kommande modeller. Genom det menar han 
att en parkerad Polestar inte längre tar 
upp plats på gatan utan blir en del av 
omställningen till förnybar energi.

– Batteriet som vi har där kommer  
att vara en viktig del av framtidens  
energilösning eftersom det behövs som 
buffert, sa han vid Monterey Car  
Week i Kalifornien. CU

SKODA ENYAQ KAN NU LADDA 
MED PLUG & CHARGE 

KOMMANDE POLESTARBILAR  
FÅR VEHICLE TO LOAD
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��Nya regler och överskott i nätet tack vare LED-lampor 
gör det möjligt att ladda ur lyktstolpar.

��Skoda Enyaq får 
Plug & Charge.

Nya möjligheter att ladda från lyktstolpar
Höga investering skostnader  
gör att aktörer drar sig för att 
sätta upp laddstolpar i gles-
bygd. Inte heller med statliga 
stöd lyckades Trafikverket 
hitta intresse för att sätta upp 
snabbladdare vid alla de 87 
så kallade ”vita fläckar” som 
pekats ut. 

Men så länge det inte 
handlar om snabbladdning 
finns det också andra, billigare 
alternativ som drar nytta av 
den infrastruktur som redan 
finns. 

Till exempel i form av 
lyktstolpar. 

Sedan årsskiftet är det 
möjligt att distribuera el 
från lyktstolpar utan särskilt 
tillstånd. Något som gör det 
i alla fall regelmässigt enkelt 
att använda dem till att ladda 
våra elbilar. 

Tack vare att lyktstolpar 
i dag ofta använder energief-
fektiva led-lampor finns det 
också en överkapacitet i nätet. 
Jämfört med de äldre gatlyk-
torna på 125 watt räcker det 
i dag med endast 25 watt. 

Ett försök har redan ge-
nomförts i Askersund och flera 
kommuner uppges ha fått upp 
ögonen för tekniken.  

Samverkansorganisationen 
BioDriv Öst i Uppsala ser att 
det kan leda till snabbare och 
enklare lösningar för att kun-
na ladda elbilar på betydligt 
fler platser än i dag. 

– Behovet av denna typ 
av lösning är som störst i ut-
kanten av städerna, i förorter 
och i bostadsområden där jag 
tror det kan bli en eller ett par 
laddare per kvarter. Men den 
här sortens laddinfrastruktur 
är till stor nytta även på lands-
bygden, säger Lovisa Gustafs-
son som är sakkunnig inom 
elektrifiering och infrastruk-
tur hos BioDriv Öst. 

Men någon snabbladdning  
är inte att vänta. I stället 
handlar det om en effekt på 3,7 
kW och lösningen lämpar sig 
därför bäst i bostadskvarter där 
det laddas på natten. ✖ CU

 REGELÄNDRING 

 »BEHOVET AV 
DENNA TYP AV 
LÖSNING ÄR 
SOM STÖRST  
I UTKANTEN AV 
STÄDERNA.«

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN



KOMMANDE POLESTARBILAR  
FÅR VEHICLE TO LOAD

Umeåföretaget Oazer har patent på en unik lösning som innebär att 
mindre och mer effektiva vätgastankstationer kan byggas - till en lägre 
kostnad än tidigare. 
Nu förväntas bolaget expandera kraftigt och genomföra en nyemission 
för att möta marknadens behov och efterfrågan:
– Marknaden och Oazers unika koncept har enorm potential, säger 
företagets vd.

De senaste åren har fordonstillverkare 
gjort miljardinvesteringar för att utveck-
la dagens och framtidens, klimatvänliga 
fordon. Vätgasdrivna fordon - också kallade 
bränslecellsfordon - som inte släpper ut an-
dra avgaser än rent vatten, är ett exempel. 
Vätgasfordon förutspås en ljus framtid 
och stora satsningar har noterats globalt. I 
Asien har delar av den tunga trafiken redan 
ersatts av vätgasdrivna lastbilar och i Tysk-
land har vätgasdrivna tåg ersatt tidigare, 
dieseldrivna transporter.
Umeåföretaget Oazers AB banbrytande 
arbete - med stora satsningar inom närtid - 
är ett annat exempel. 
Bolaget grundades i Umeå, år 2016, och 
erbjuder kompletta drivmedelssystem för 
vätgasfordon, inklusive egen produktion 
och lager av vätgas vid stationerna. 
Redan 2018 kunde Oazer, tillsammans med 
Svevia, inviga den första tankstationen för 
vätgasfordon i Norrland. I samband med 
detta presenterade Oazer dessutom en 
världsunik lösning:
– Efter flera års arbete och tester hade vi 
slutligen lyckats knäcka koderna för hur en 
vätgastankstation kan drivas i ett subark-
tiskt klimat: Det vill säga riktigt kalla dagar, 
men även varma dagar och dagar med sto-
ra temperaturskillnader och väderomslag. 
Dessutom kan vi tanka snabbt utan enorma 
kostnader. Dessa lösningar har vi beviljade 

och ansökta patent på i dag, säger Oazers 
grundare Boh Westerlund.

Han får medhåll av företagets vice vd, Edith 
Sundqvist: 

– Oazer har en unik kunskap 
och erfarenhet gällande klima-
tanpassning och skalbarhet. 
Vi har nu drivit vår tankstation 
i Umeå sedan 2018 och det 
är ett bevis på att vi har den 

erfarenheten och kompetens som krävs. Vi 
tar ansvar för helheten från projektering till 
service och underhåll. 
Oazer står nu inför en stor expansion. 
De närmsta åren förväntas bolaget börja 
leverera ett stort antal nya tankstationer till 
kunder i Sverige, Finland och Polen. Till följd 
av den kraftiga, förestående expansionen 
har bolaget beslutat sig för att genomföra 
en nyemission av aktier för att säkerställa 
tillväxten. 
– Medvetenheten kring användningen av 
vätgas i fordonsbranschen, speciellt gällan-
de tunga transporter och längre sträckor, 
har ökat. Vi upplever ett väldigt stort intres-
se för våra produkter och tekniska lösning-
ar från kunder, säger Edith M. Sundqvist 
och tillägger: 

– Vi är väldigt stolta över att vi har fått möj-
ligheten att kunna arbeta med detta som
kan bidra till transporter utan utsläpp och 

ett mer hållbart samhälle. Detta är en unik 
investeringsmöjlighet. 

Joakim Berg, med hemvist i 
finska Vasa, är ordförande i 
Oazers styrelse, och fyller i:
– En annan fördel med Oazer 
är att det är ett flexibelt 
företag. Vi befinner oss i en 

bransch där tekniken utvecklas snabbt och 
då är företagets flexibilitet, att kunna erbju-
da alternativa och skräddarsydda lösningar 
efter marknadens behov, till stor nytta.
Vätgasens stora klimatnytta bekräftas av 
Cecilia Wallmark, teknologidoktor vid Luleå 
tekniska universitet med över 20 års erfa-
renhet inom vätgasområdet. Hon menar att 
vätgas kommer att spela en viktig roll för 
att transport- och industrisektorn ska klara 
den gröna omställningen.
– Vätgas kommer att behövas i ett förnybart 
energisystem. Det finns flera, goda anled-
ningar. Utöver att vätgas möjliggör att vi 
kan bygga kedjor utan emissioner, såsom 
koldioxid, svavel- och kväveföreningar, kan 
vätgas lagras som energi under en lång tid 
och kan dessutom produceras lokalt genom 
förnybar el eller biobaserad råvara utan 
import av fossil råvara, säger hon. 
Oazer tar ansvar för helheten från projekte-
ring till service och underhåll. Oazer är också 
partner till Business Arena Stockholm. 
Där kan du träffa representanter från 
bolaget som finns på plats för att besvara 
frågor. 

Foto: Sune Grabbe

Scanna qr-koden med din 
mobilkamera för att läsa mer.

Det här är Oazer
Oazer grundades hösten 2016 av en-
treprenören Boh Westerlund. Bolaget 
erbjuder kompletta drivmedelssystem 
för vätgasfordon, inklusive egen pro-
duktion och lagring av vätgas. 
Sedan starten har bolaget vuxit och 
expanderar kraftigt. Framöver planerar 
bolaget att seriemässigt producera ett 
stort antal tankstationer och system. 
Nu har företagets styrelse därför beslu-
tat om en nyemission. Teckningsperio-
den under september. 

Unik teknik från Umeå kan förenkla
hållbar omställning

Detta är en annons från Oazer
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KRÖNIKA. CARL UNDÉHN

N
Fan vad kallt du har det!

Åsikter eller tips? Mejla carl@elbilen.se

är jag får besök av 
vänner från Sverige på 
vintern säger de alla 
samma sak. ”Fan vad 
kallt du har det här 
hemma!” 

Nu kanske någon 
tror att jag bor långt 
ovanför polcirkeln 

med isande kall vinter. 
Men min adress ligger i Hamburg, om-
kring 35 mil söder om Malmö. Ändå är 
vintern betydligt kallare än i Sverige, i 
alla fall inomhus. Från oktober till mars 
gäller det att ha tofflor på fötterna och 
tjocka filtar nära till hands. 

Element finns också i Tyskland, ja. 
Med en kombination av dålig isolering 
(eller tvärtom: extrem isolering med noll 
friskluftintag där mögel kommer som ett 
brev på posten) och höga kostnader för 
uppvärmning är tyskarna vana vid att 
tillbringa vintern med vinterkläder även 
inomhus. 

Och kommande vinter ser ut att bli 
både kall och mörk. För i energikrisens år 
2022 ska det sparas.

All ljusreklam måste släckas ned  
mellan tio på kvällen och sex på mor-
gonen. Detsamma gäller belysning av 
monument. Skolor har här aldrig haft 
varmvatten i kranarna. Men nu får också 
de som går till gymmet nöja sig med att 
duscha kallt. 

Butikers dörrar får inte stå öppna, in-
gångar och trapphus i kontorsbyggnader 
ska inte värmas upp alls och på arbets-
platsen får tyskarna nöja sig med max 19 
grader. 

Som om någon kommer upp i det ändå. 
På mitt kontor är mina fingrar på 

vintern så stela av kyla att jag har svårt 
att skriva texterna ni läser i Elbilen. En 
kille jag delar kontor med har till och med 
köpt sådana där handskar med avklippta 
fingrar. 

Tyskland sitter i knät på Putin och har 
tänkt ”vad som än händer så finns det 
alltid gas från Sibirien”. 

Nä, tydligen inte. 
Synd då att 55 procent av gasen i 

Tyskland kommer från Ryssland. Och att 

��Glöm kompressor – här 
får du trampa fram luften 
i cykelpumpen själv. 

gas står för en tredjedel av energin till in-
dustrin och över 40 procent av hushållen 
värms upp med det. 

Tidningar svämmar över av liveuppda-
teringar med nivåerna i landets gaslager, 
hur många TWh som kommer genom 
ledningen Nord Stream (tidigare lite, nu 
noll) och hur mycket gas som nu förbru-
kas (också mindre och mindre). 

Barnprogram på tv visar hur gosedjur 
kan användas till att täta springor under 
dörrar. Men det hade inte hjälpt i min för-
ra lägenhet. Där kunde jag lägga handen 
på väggen och bokstavligen känna den 
kalla vinden sippra in.

Överallt tips på hur alla kan bidra och 
spara, spara, spara på energin. Och det 
från en nivå som redan innebär en betyd-
ligt mer sparsam användning av energi än 
vad vi har i Sverige. 

Det märks också i små detaljer i 
vardagen. Till exempel att rulltrappor 
går i betydligt långsammare takt och att 
gatubelysning bokstavligen talat går på 
sparlåga. Med stora lövträd utmed alla 
gator är sikten därför lika med noll på 
mörka höstkvällar. 

Ett exempel till: Hamburg är en 
cykelstad, till största delen platt som en 
pannkaka. Självklart finns det pumpar 
med luft utställda från staden. Men det 
där pysande ljudet från luft som ur en 
kompressor du hör i pumpar från svenska 
kommuner kan du glömma. Här är det 
en fotpump där du själv får trampa fram 
luften. 

Elbilarna då? Jo, ännu behöver du inte 
pumpa fram elen själv ur laddstolparna. 
Men priserna höjdes redan i början av 
sommaren och det är nog ingen som tror 
att det var en engångsföreteelse. Lidl och 
andra mataffärer har slutat bjuda på gratis 
laddning till kunder. 

Intressant nog är laddningen av elbilar 
ändå något det talas lite om. Tvärtom vi-
sar studier att energikrisen ökar intresset 
för eldrift och sätter fokus på behovet av 
ökad utbyggnad av förnybar energi. 

Och passande på temat ”spara, spara, 
spara” visar andra studier att det trots 
högre elpriser fortfarande är billigast att 
köra på el. ✖

CARL UNDÉHN  
är webbredaktör på  
Elbilen i Sverige.

ELBILARNA  
DÅ? JO, ÄNNU  
BEHÖVER DU 
INTE PUMPA 
FRAM ELEN 
SJÄLV UR LADD-
STOLPARNA.



“Nya UG Arctic 2 sätter en ny 
måttstock för bromsprestanda på is. 
Det blir toppbetyg i samtliga  
is-ronder för nykomlingen.”

UltraGrip Arctic 2

* 1:a plats i ViBilägares test (nr 
12/2021). 8 däck i testet, testad 
storlek 205/55R16.

…MEN INTE 
LÄNGE TILL!

TESTVINNARE *

Eagle F1 Asymmetric 6

HÖGPRESTANDA-
DÄCK FÖR VÅTA OCH 
TORRA VÄGAR.

FORTFARANDE 
SOMMARVÄGLAG…

&

”Övertygande med hög  
säkerhet och bäst dynamik”

TEST / AUTO MOTOR & SPORT 8/2022

GOODYEARS ALLA VINTERDÄCK ÄR 
ANPASSADE ÄVEN FÖR ELBILAR



 Elbilar sliter inte  
mer på däcken

Att elbilar ger upphov till högre däckslitage än vanliga  
förbränningsbilar är en utbredd uppfattning. Men majoriteten av  

elbilsanvändarna upplever att däcken på elbilar slits lika snabbt eller 
långsammare än på bilar med förbränningsmotor, visar ny studie. 

TEXT: LOTTA HEDIN

 Elbilsanvändarna upplever inte att däcken slits mer än på andra bilar, visar en en undersökning som Statens 
väg- och transportforskningsinstitutet VTI utfört bland både privatbilister och företag som kör eldrivet. 

  MAJORITETET AV ANVÄNDARNA:
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tt elbilar generellt 
är tyngre än jäm-
förbara bilar med 
förbränningsmotor 
och dessutom kan 
accelerera snabbare 
talar för att de borde 
ge ett ökat däckslita-
ge. Men hur upplever 

användarna skillnaden? 
Förra året gav Naturvårdsverket Statens 
väg- och transportforskningsinstitut vti i 
uppgift att ta reda på mer om det, och nu 
är rapporten klar. 

I studien fick taxi- och bussföretag och 
privatbilister med rena elbilar, ladd- och 
elhybrider svara på enkätfrågor. VTI gjor-
de också fördjupade intervjuer med några 
av företagen. 

Resultatet var inte riktigt vad forskar-
na förväntat sig. 

Sju taxiföretag med rena elbilar i flot-
tan svarade, men inget av dem upplevde 
att däcken på elbilarna slets snabbare än 
hos bilar med förbränningsmotor. Fyra 
svarade att de upplevde samma däck-
lslitage, och tre svarade att elbilarnas 
däckslitag var mindre.

Ett biluthyrningsföretag deltog, som 
svarade att däckslitaget på deras elbilar 
var samma som på bilar med konventio-
nell drivlina.

Bland privata användare svarade 307 
personer, varav 217 körde ren elbil, 70 
körde plug-in hybrid och 20 körde mildhy-
brid. Sammantaget svarade 38,7 procent 
att däckslitaget var samma jämfört med 
bilar med förbränningsmotor, och 15,3 
procent att det var mindre.

Tittar man bara på privata användare  
med rena elbilar var motsvarande siffror 
37,8 respektive 12,5 procent. 35,9 procent 
ansåg att elbilen gav snabbare däckslitage.

– Vi trodde att fler skulle svara att el-
bilar gav mer slitage än bilar medförbrän-
ningsmotor, säger Raheb Mirzanamadi 
på vti.

A
Tidigare studier har visat att fordonets 

vikt och acceleration är faktorer som 
påverkar däckslitaget. Men det är inte de 
enda som påverkar.

De som svarade att de upplevde större 
eller mindre däckslitage jämfört med bilar 
med förbränningsmotor fick också svara 
på vad de trodde att de berodde på.

– Svaren visar att många förare jus-
terar sin körstil när de kör eldrivet och 
kör smidigare för att spara energi och 
maximera räckvidden. Det är tydligt att 
körstil också är en faktor som påverkar 
däckslitaget väldigt mycket, mer än det 
gör i en bil med förbränningsmotor, säger 
Raheb Mirzanamadi på vti.

De som deltog i enkäten angav också 
vilket bilmärke de körde, och om deras bil 
var utrustade med speciella elbilsdäck eller 
inte.

Svaren skilde sig åt mellan olika 
bilmärken, men generellt  var användare 
av specialdäck tydligt överrepresenterade 
bland de som tyckte att elbilen gav upphov 
till snabbare däckslitage.

– Att optimera räckvidden och spara 
energi och att klara vikt och vridmoment 
prioriteras högre än slitagetålighet när 
man tar fram däcken, det kan vara en 
orsak, säger Raheb Mirzanamadi.

Han betonar också att studien inte är 
heltäckande och att fler undersökningar 
behöver göras på området. 

– Det är ett begränsat antal personer 
som har svarat i den här studien, och det 
går inte alltid att jämföra med en mot-
svarande bil med förbränningsmotor. För 
Tesla finns det till exempel ingen sådan. 

Men undersökningen kan ändå bidra 
med intressant information, menar han.

– Elbilar kan ge upphov till högre 
slitage, men att man kan påverka slitaget 
mycket själv genom hur man kör är vär-
defull information både för privata och 
professionell användare. ✖

VTI:s
undersökning

 Syftet med studien var 
att undersöka användares 
erfarenheter av däckslitage 
på elbilar, plug-in hybrider 
och elhybrider.
 Studien gjordes genom 
intervjuer och enkätfrågor 
till professionella använda-
re inom taxi, busstransport 
och biluthyrningsföretag, 
och enkätfrågor till pri-
vata användare. Intervjuer 
gjordes också med pro-
fessionella användare och 
däckföretag.
 28 professionella  
användare besvarade en-
käten, varav 15 användare 
från taxiföretag, 11 använ-
dare från busstrafikföretag 
och ett biluthyrningsföre-
tag. 
 307 privata användare 
svarade på enkätfrågor. 
Förfrågan om att delta 
annonserades på Face-
book. Bland de som svara-
de hade 217 rena elbilar, 
70 plug-inhybrider och 20 
elhybrider.
 Cirka 36 procent av 
ägarna till elbilar och 
14 procent av ägarna till 
laddhybrider och svarade 
att specialdäck för elfordon 
användes på deras fordon.
 Användare av special-
däck var överrepresenterade 
bland de som upplevde att 
däcken slits snabbare på 
elbilar jämfört med bilar 
med förbränningmotor.

  FAKTA

KONSUMENT. DÄCK

 » Svaren visar att många förare justerar 
sin körstil när de kör eldrivet och kör 
smidigare för att spara energi och  
maximera räckvidden.«
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Volkswagen Financial Services har en stark position på den svenska marknaden med en utlåning på 42 miljarder och en kontraktsportfölj
på 244 000 finansavtal. Både vår portfölj och personalstyrka på 242 anställda växer för varje år. Under det gemensamma varumärket
Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, försäkring genom IF Skadeförsäkring AB och
bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. Globalt hanterar Volkswagen
Financial Services cirka 21,5 miljoner kontrakt, har 16 571 medarbetare och 223,5 miljarder euro i totala tillgångar.

Vi hanterar alla bilmärken

Att välja rätt bilar till företagets vagnpark och minimera miljöavtrycket kan vara 
en svår uppgift.  Under namnet Green Fleet har vi samlat tjänster och stöd för att 
förenkla vägen till en vagnpark enligt er miljö- och bilpolicy. Med Fleet Support får 
du dessutom stöd online, i mobilen eller personligen via vår kundservice. Vi finns 
tillgängliga för dig och kan ge råd kring bra bilval inom miljö, säkerhet,  
ekonomi och körglädje.

Vi tar hand om finansieringen och hantering av er bilpark. Med vår helhetslösning 
för bilparken med allt från bilpolicy till kilometerrapportering och uppföljning fri-
gör ni kraft för att fokusera på er affär. Med Fleet CC kan ni bygga och beställa bilar 
enligt er bilpolicy med en fördelaktig totalkostnad.

Skanna QR-koden och fyll i formuläret för mer information hur vi kan 
underlätta hanteringen för ert företag. Du kan även läsa mer på  
fleet-support.se eller ringa 08-120 812 20. 

Din mobilitetspartner

Fleet Support

VWFS0005_64_210x273.indd   1VWFS0005_64_210x273.indd   1 2022-09-02   17:45:182022-09-02   17:45:18



Årets vinterdäck kan bli en dyr affär
Efter Rysslands invasion av Ukraina befarades brist 
på vinterdäck i Sverige. Men tillgången ser ut att 
vara bättre än väntat. Dubbdäck i vissa dimensioner 
kan dock vara svårare än vanligt att få tag på, och 
däckköpare bör förbereda sig på att priserna ökat 
med runt 20 procent jämfört med förra året. 

ppskattningsvis en tredje-
del av de nordiska vinter-
däck som vi köper i Sverige 
är tillverkade i Ryssland. 
Dessutom exporterar 
Ryssland flera av råvarorna 

som används vid däcktillverkning i andra 
länder. 

Åtminstone har det varit så hittills. I 
år har dock invasion av Ukraina och dess 
efterspel kraftigt möblerat om på den 
europeiska däckmarknaden, något som 
i våras såg ut att kunna medföra brist 
på vinterdäck i Sverige, och särskilt på 
dubbdäck. 

När nu vintern står inför dörren ser 
situationen dock bättre ut än befarat.

– Det finns flera skäl till det. Nybils-
produktionen varit lägre än normalt, och 
det har därför blivit originaldäck över 
som annars skulle suttit på nya bilar. Det 
blev heller inte tvärstopp för exporten 
från Ryssland när sanktionerna infördes 
i mars, utan ordrar som redan lagts fick 
skeppas ut fram till den tionde juli. Därför 
hann man få ut en hel del däck, säger 
Fredrik Ardfors, vd på Däckbranschen. 

Elbilen har varit i kontakt med flera 
återförsäljare, som alla säger att de i år 
började fylla på sina lager med vinterdäck 
extra tidigt. Flera uppger att tillgången 
fortfarande är god även om det kan finnas 
vissa däck i vissa dimensioner som är svå-
rare att få tag på.

– Framför allt är det större utmaningar 
att få fram större däck i dubbat utförande, 
säger Henrik Bjurhem, verksamhetschef 
på Byt Hjul.

– De flesta däcktillverkarna har varit 
väldigt duktiga på att prioritera rätt di-
mensioner och utbud. En riktig utmaning 
är just elbilar som ofta har stora dimensi-
oner och olika dimensioner fram och bak, 
säger Andie Lahdo, vd på ABS Wheels.

U
Att det är svårare att få tag på dubbade 

däck beror bland annat på de maskiner 
som krävs för att tillverka dem, säger 
Fredrik Ardfors:

– Dubbade vinterdäck är framför allt 
ett nordiskt och ryskt fenomen, och det 
är också här vi har dubbningsmaskiner. 
Vissa tillverkare drog sig ut ur Ryssland 
direkt efter krigsutbrottet, och flyttade 
produktionen till fabriker i andra länder. 
Men där hade man inga dubbningsmaski-
ner, och fick därför satsa på att tillverka 
dubbfria däck.

Som en konsekvens av detta tror han 
att fler svenskar kommer köra på dubbfria 
vinterdäck i år.

Ökade priser på råvaror och transpor-
ter och ökade energipriser har också höjt 
slutpriset på däcken. Ännu finns ingen sta-
tistik på hur stora prisökningarna är, men 
enligt de återförsäljare som elbilen varit i 
kontakt med verkar prisökningen generellt 
sett ligga på cirka 20 procent jämfört med 
förra året.

Vad har du för råd till däck
köpare – är det något särskilt 
man ska tänka på i år?

– Var öppen för att du kanske inte får 
exakt den typ eller det märke du tänkt 
dig. Och sköt om de däck du har. Även 
om de börjar se slitna ut kan de rulla 
längre om man sköter dem rätt.

Fredrik Ardefors påminner också om 
att tillgången på däck för konsumenten 
beror på fler saker än det politiska och 
ekonomiska läget i världen.

– Hur vinterns inträde blir är en ännu 
större faktor. Om vintervädret kommer 
plötsligt och alla ska ha nya däck samti-
digt kan det också bli svårt att få tag på 
det man önskar. Men det problemet lever 
vi med varje år. ✖

TEXT: LOTTA HEDIN  
FOTO: PETER GUNNARS

 TILLGÅNGEN ÄR BRA – MEN PRISERNA HÖGA

 »VAR ÖPPEN 
FÖR ATT DU 
KANSKE INTE 
FÅR EXAKT DEN 
TYP ELLER DET 
MÄRKE DU TÄNKT 
DIG. OCH SKÖT 
OM DE DÄCK DU 
HAR.«

 Fler svenskar lär köra på 
dubbfritt i år, tror före-
trädare för däckbranschen.

KONSUMENT. DÄCK

Fredrik Ardfors, 
Däckbranschen. 
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Lönar det  
sig att vara  
timprisnörd?
Många elbilsägare väljer  
timprisavtal för elen, och  
laddar när elpriset är lägre. 
Men även de hittills låga 
nattpriserna har stigit  
ordentligt på sistone, och  
flera experter spår att den 
trenden kommer fortsätta.  
Kan timavtal rent av vara  
en dålig affär? Elbilens 
Lotta Hedin, a.k.a galna  
eltanten, har utnämnt sig 
själv till försökskanin.

en som har möjlighet att 
styra sin elförbrukning 
till tider på dygnet när 
elpriset är lågt kan sänka 
sin elräkning. Den insikten 
har många elbilsägare gjort 
för länge sedan och skaffat 

ett så kallat timprisavtal, där man betalar 
olika mycket per kilowattimma över dyg-
net utifrån det spotpris på el som gäller 
timma för timma. 

Jag hoppade på trenden i juni. Men jag 
har full förståelse för de som är tveksam-
ma. För samtidigt som man med ett tim-
prisavtal får möjlighet att köpa el billigt 
när priset är lågt, utsätter man sig också 
för risken att få betala riktigt mycket för 
el som förbrukas under dygnets dyraste 
timmar. 

D

TEXT: LOTTA HEDIN  
FOTO: OLA JACOBSEN

Lotta Hedin. 

 Hur länge kommer det vara billigt att ladda på natten? undrar Lotta 
som hittills sparat pengar på timprisavtal för elen.

 »MAN SKA INTE TRO  
ATT MAN ÄR UNIK I SINA 
TANKAR ATT HITTA NÅGOT 
MAN VINNER PÅ, DET 
SPRIDER SIG FORT.«

  GALNA ELTANTEN TESTAR

Vad blir bäst i slutändan?
 – Om du inte kan minska eller flytta 

din förbrukning när priset är högt riskerar 
din totala elkostnad att öka med ett 
timprisavtal, jämfört med om du har ett 
rörligt elavtal där priset per kilowattimma 
baseras på elbörsens snittpris över en hel 
månad, säger Thomas Björkström på Kon-
sumenternas Energimarknadsbyrå.

Han och hans kollegor översköljs nu 
med frågor från konsumenter som vill 
rådgöra om höga elräkningar och vilken 
typ av elavtal de ska välja.

Något råd om hur stor del av elkonsum-
tionen som behöver vara flyttbar för att 
ett timprisavtal ska vara fördelaktigt kan 
dock inte Thomas Björkström ge.

– Det beror på en rad faktorer. Vad jag 
vet finns ingen generell räknesticka eller 
liknande, utan mitt råd är att försöka 
analysera sin elförbrukning så noga man 
kan innan man väljer, säger han.

Jag har analyserat min elförbrukning 
noga. Väldigt noga faktiskt, men det slut-
giltiga svaret på om timpris eller månads-
snittpris kommer vara det bästa valet den 
här vintern lär jag inte ha förrän i vår. Än 
så länge har timavtalet lönat sig. Mycket 
beror det förstås på de två elbilarna som 
står på min uppfart, som får ladda på nat-
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ten när det hittills varit billigt, vilket dragit 
ner snittkostnaden. Men hur kommer det 
se ut när det blir kallare? När uppvärmning 
står för en allt större del av månadsför-
brukningen? 

Det beror förstås på hur kallt det kom-
mer bli. Och hur elpriserna kommer att 
utvecklas. 

På nyheterna hör jag om fabriker som 
nu går över till nattproduktion, på grund 
av elpriserna.

Hur länge kommer det fortsätta 
att vara billigt på natten?

– En utjämning är trolig. Man ska inte 
tro att man är unik i sina tankar att hitta 
något man vinner på, det sprider sig fort, 
säger Magnus Thorstensson, elanalytiker 
vid branschorganisationen Energiföreta-
gen.

Han förutspår att prisskillnaderna över 
dygnet minskar, men tror inte på någon 
fullständig utjämning.

– En industri har större omkostnader 
förknippade med att ställa om produk-
tionen efter elpriset. Troligen måste de 
betala mer för personal på kvällar och 
helger. Det  lönar sig bara fram till en viss 
punkt för dem. Jag har svårt att tro att el-
bilsägarna ensamma skulle kunna jämna 
ut priserna. 

Christian Hol tz, elmarknadsanalytiker 
på konsultfirman Merlin & Metis, tror 
också att vi kommer att få se ökande priser 
nattetid den kommande tiden. 

– Många nattimmar tror jag kommer 
ligga inom intervallet 2–4 kr per kWh i 
se3 och se4.

Men priserna på dagen kommer enligt 
honom också öka, och skillnaderna mel-
lan dag och natt lär därför vara stora även 
i fortsättningen.

– Kanske inte lika stora procentuella 
skillnader som vi sett under sommaren, 
men i kronor och ören kommer prisskill-
naderna sannolikt öka, säger han.

Även om allt fler användare anpassar 
förbrukningen till tider då priset är lågt 
tror Christian Holtz inte att prissväng-
ningarna kommer jämnas ut.

– Trenden är att andelen energi från 
planerbara källor som vattenkraft och 
kärnkraft minskar. Den elproduktion 
som byggs ut i dag är väderberoende, 
som vindkraft. Vi får en högre volatilitet 
i systemet, med stora skillnader inte bara 
mellan natt och dag utan även mellan oli-
ka dagar. Samtidigt kommer teknik som 
gör att fler kan bli flexibla och anpassa 
elförbrukningen. Men den utvecklingen 

går inte lika snabbt som volatiliteten ökar, 
säger han.

För egen del står jag kvar på samma 
punkt: Jag tror att timprisavtalet kommer 
löna sig – men kan inte vara helt säker. Men 
ju mer elkonsumtion jag kan flytta, desto 
bättre. 

Den stora elmumsaren hemma hos 
mig, värmepumpen, har ganska många år 
på nacken och saknar teknik för att själv 
anpassa sig efter prisbilden. Däremot har 
jag lärt mig hur jag sätter timer på både 
tvättmaskin och diskmaskin och kör dem 
när priset är lågt. Och ja, det händer att 
jag planerar hårtvätt och matlagning 

 »JAG HAR DAMMSUGIT 
BAKOM KYLSKÅPET –  
DET HAR JAG HÖRT SKA 
VARA BRA FÖR ATT SÄNKA  
KYLENS FÖRBRUKNING.«

Tibber är ett elbolag som  
bara erbjuder timprisavtal. 
Många experter förutspår att 
elpriset kommer att öka även 
på natten  vad är er prognos 
och hur kommer det att påverka 
laddningen av ens elbil? 

– Även våra experter förutspår 
att vi kommer se högre elpriser på 
natten. Detta är starkt kopplat till 
hur mycket vindproduktion vi får in i 
systemet, tillgänglig överförings-
kapacitet samt hur kallt det blir i 
vinter. Dock kommer det fortfarande 
finnas en skillnad mellan dag- och 
nattpriser. Vår smarta elbilsladd-
ningstjänst är också betydligt mer 
raffinerad än att den bara flyt-
tar din elbilsladdning till natten. 
Algoritmen tar automatiskt hänsyn 
till en mängd faktorer, som elpriset 
över dygnet (det vill säga inte bara 
under natten) samt även den nya 
effektavgiften som många nätbolag 
har börjat implementera. 

Förutsatt att man använder  
er smartladdningstjänst i  
kombination med vissa boxar  
lovar ni 50 procent lägre  
kostnad på den el man laddar 
med, jämfört med priset man  
betalar för den övriga elen.  
Hur funkar det? Kommer ni kunna 
fortsätta med det även om  
elpriserna på natten stiger?

– Denna garanti får du i utbyte 
mot att vi vid korta utvalda tillfällen 
pausar laddningen av din elbil för att 
hjälpa till att stabilisera Sveriges 
elnät. I takt med att vi går över till 
ett 100 procent förnybart energisys-
tem med väderberoende energi svänger 
elpriset alltmer. Det gör att Sveriges 
elnät under korta stunder kan hamna i 
obalans, vilket i värsta fall kan or-
saka ett strömavbrott. För att undvi-
ka detta har Svenska kraftnät (SVK) 
som uppgift att se till att elnätet 
alltid är i perfekt balans. Genom att 
vi under några korta sekunder kan 
koppla av vår flotta av elbilsladdare 
kan vi bistå Svenska kraftnät med att 
upprätta balansen i elnätet. För detta 
får vi betalt. En intäkt vi delar med 
våra kunder. Vi har inga planer på att 
ta bort denna prisgaranti. ✖ 

 »VI KOMMER ATT SE 
HÖGRE ELPRISER  
PÅ NATTEN.«

Daniel Lindén, 
grundare av  
elbolaget Tibber

   HALLÅ DÄR

efter elpriset. Jag har dammsugit bakom 
kylskåpet – det har jag hört ska vara bra 
för att sänka kylens förbrukning. Jag 
kollar priserna sjukt ofta. På jobbet kallar 
de mig numer galna eltanten. Jag lovar att 
rapportera hur det går. ✖

KONSUMENT. TIMPRIS PÅ EL
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  GRÖN EL I NÄTET

100 procent förnybar  
el – går det verkligen?
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Elpriser, energistabilitet och energikrig 
dominerar i nyhetsrapporteringen. Vad  
innebär det för omställningen till förnybar  
energi? Och är det överhuvudtaget möjligt 
med 100 procent grön el i nätet?

TEXT: CARL UNDÉHN

land oss som lever 
med elbilar i vardagen 
hittas ofta en rejäl 
dos teknikoptimism. 
Bilbranschen har alltid 
varit drivande inom 
ny teknik. Och när det 
kommer till elbilar be-
finner vi oss mitt uppe 

i en snabb utveckling 
med bättre batterier, längre räckvidder 
och snabbare laddning. 

Det smittar av sig även på andra om-
råden. Oavsett vilka hinder vi står inför 
kommer det finnas teknik för att lösa det. 
Om inte i morgon så senast i övermorgon. 
Men är framtiden verkligen så ljus som vi 
vill tro? Kommer vi verkligen ha batterier 
som kan laddas fullt på några minuter och 
köras i 100 mil om några år? 

Så om vi fortsätter på samma 
pessimistiska tema: Hur 
realistisk är egentligen över-
gången till förnybar energi?

Sveriges energipolitis-
ka mål är att vi ska ett 100 
procent förnybart elsystem 
till 2040. För att under-
söka om det är möjligt tog 
Energimyndigheten fram en 
rapport för några år sedan. 

– Där sa vi ”ja, det kan ju funka”. 
Sen har det hänt väldigt mycket de se-
naste tre åren kring hur mycket el vi ska 
använda, säger Martin Johansson som är 
enhetschef på Energimyndigheten.

Den ökade elektrifieringen av hela 
samhället kan betyda att vi behöver 
fördubbla vår elproduktion. Något Martin 
Johansson beskriver som ”en lite större 
utmaning”. 

Störst potential för att täcka behovet 
ser Energimyndigheten med vindkraft. 
Dels med nya parker både på land och till 
havs, dels modernisering av de befintliga. 

– Skulle vi byta ut alla vindkraftverk vi 

B
har i dag till moderna skulle vi producera 
100 TWh mot de 30 TWh vi gör i dag, 
säger Martin Johansson. 

Och att elbehovet kan täckas med 100 
procent förnybar el är experterna överens 
om. Grön el är dessutom billig av den enk-
la anledningen att det inte behövs några 
(fossila) råvaror för att framställa den. 
Vind och sol kostar som bekant: ingenting.

Det senaste årets höga elpriser i 
främst södra Sverige beror inte heller på 
elbrist. Sveriges totala elproduktion ligger 
i dag på omkring 160 TWh om året. Med en 
årlig förbrukning på 140 TWh betyder det 
att vi har ett elöverskott. Under sommaren 
tog Sverige också över platsen från Frankri-
ke som Europas största nettoexportör av el. 

Problemet ligger i brist på överförings-
kapacitet från vattenkraften i norr och för 

lite elproduktion i söder. Det täcks 
då upp med att köpa in dyr el 

från kontinenten.
Priset sätts enligt 

marginalprissättning som 
säger att den sista länken 
i kedjan avgör. Så även 
om billig el från sol och 

vind täcker 90 procent 
av behovet kommer 
resterande 10 procent 
bestämma priset. 

Produceras den med dyr gas blir all el 
dyr – oavsett var den kommer ifrån. 

Och allting hänger ihop. Sverige 
exporterar nu mer el än Frankrike, för 
kärnkraftverken där är trasiga. Elbristen i 
Frankrike måste täckas upp av gaseldade 
kraftverk i Tyskland – som i slutändan 
påverkar elpriset i södra Sverige. 

Det kan verka orättvist. Men samma 
elhandel har också räddat Sverige vid ka-
pacitetsbrist under kalla vinterdagar. Och 
sanningen är att en gemensam elmarknad 
är en grundförutsättning för att omställ-
ningen till grön el ska fungera. 

 Batterilagring är en  
pusselbit i omställningen  
till grön el.  FOTO: VATTENFALL

ENERGI. GRÖN EL I NÄTET

Martin Johnasson, 
Energimyndigheten. 
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LINKÖPING & NORRKÖPING

www.bilbyter.se
013-123415 011-181801

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

Framtiden
finner ni hos oss

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

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

Privatleasing från 4699:-/mån 24mån

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

Nya Nissan Leaf gör vardagskörningen till en ny 
upplevelse.

Privatleasing Från 2899:-/mån 24mån

Hyundai Ioniq5 ”Årets bil 2021”
Boka upp din bil för leverans under 2022



Det finns redan i dag teknik för att 
lagra grön el under längre tidsperio-
der, bland annat med vätgas.

–  Problemet är att det är 
förskräckligt ineffektiv om man 

åter ska göra el av det. Pumpkraftverk 
funkar också och är effektiva men med 
begränsad potential. En annan lösning är 
värmelager som fångar solens värme. Det 
finns system att lagra i till exempel salt 
för att använda billig solel på dagen och 
koppla in en ångturbin när det behövs på 
kvällen, säger Johan Lilliestam, forskare 
på institutet iass och professor för energi-
politik vid Potsdams universitet.  

Det mest effektiva är ändå att använ-
da elen som produceras direkt. För det 
behövs ett ”Super Grid” mellan norra och 
södra Europa. Johan Lilliestam 
beskriver det som att bygga 
”ett nät som är större än 
vädret”. 

– Om man har ett 
nät som är större än ett 
låg- eller högtryckssy-
tem så finns det alltid 
vind någonstans, alltid 
sol någonstans och alltid 
regn någonstans. 

Trots skalan menar han att det skulle 
det vara en billigare lösning än att inves-
tera i lagring. Hindret är såklart att nätet 
måste dras genom både flera länder och en 
mängd kommuner som alla kan säga nej. 

– Det är ett koordinations- och poli-
tiskt problem snarare än ett tekniskt 

eller ekonomiskt problem. 
Men även med ett ”Super 

Grid” kan det lokalt uppstå 
toppar och dalar. Så hur ser 
det ut med elbilsskeptikernas 
gamla argument ”var ska elen 

komma ifrån när alla laddar 
sin elbil och vinden inte 
blåser?!”. 

Om du frågar Volkswagen är frågan 
fel ställd. De menar i stället att det är 
elbilarna som kommer bli garanten för ett 
hållbart elnät med förnybar energi. 

Som exempel lyfter de fram att Tysk-
land 2019 gick miste om 6 500 GWh grön 
el när vindkraftverk stängdes ned när det 
blåste för mycket. Inte på grund av risk att 
vindsnurrorna skulle blåsa i väg. Utan för 
att det inte fanns kapacitet i nätet. 

Enligt Volkswagen skulle den förlorade 
elproduktionen ha räckt till att köra 2,7 
miljoner elbilar under ett års tid. Därför 
ska alla Volkswagenkoncernens elbilar 
få Vehicle to Grid för att kunna agera 
mellanlager. 

Polestar är inne på samma spår. När 
det meddelades att kommande modeller 
får tvåvägsladdning var det med förkla-
ringen att en parkerad Polestar inte längre 
tar upp plats på gatan. Den blir en del av 
omställningen till förnybar energi.

– Batteriet som vi har där kommer att 
vara en viktig del av framtidens energilös-
ning eftersom det behövs som buffert, sa 
Polestars chef Thomas Ingenlath.

– Elbilar har absolut en potential i det 
här, säger Sarah Rönnberg som är profes-

 »Om man har ett 
nät som är större 
än vädret så finns 
det alltid vind  
någonstans.«

 Mer digitalisering för 
ett mer flexibelt elsystem.

 Elnätet måste bli  
”större än vädret” för  
att jämna ut effekt.

 Tvåvägsladdande  
elbilar har stor potential 
för energilagring.

ENERGI. GRÖN EL I NÄTET

Johan Lilliestam. 
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sor vid Luleå universitet där hon forskar 
kring elkraftsteknik. 

Hon har räknat på hur elbilar 
skulle kunna balansera upp nätet vid 

ett bortfall av elproduktion. 
– Den största produktionsenhet vi har 

är kärnkraftverk och en reaktor ligger 
på ungefär 1 200 mw. Om det händer 
något, som stormen Gudrun, och en 
reaktor kopplas bort får vi ett 
underskott i nätet på 1 200 
mw. Då kan 300 000 elbilar 
mata in 3,7 kW per bil och 
ersätta bortfallet under 
tio timmar, säger hon.

Exemplet visar på en 
extrem situation. I var-
dagen ligger potentialen 
snarare i att ett mindre antal 
elbilar hjälper till under någon 
timme under riktigt kalla dagar.

– Det som nämns om energibrist hand-
lar ju egentligen om att vi kommer ha en 
effektbrist under en topplasttimme när 
det är smällkallt. I stället för att ersätta 
ett bortfall kan elbilar då gå in och stötta 
under den timmen, säger hon.

Fördelen med att använda elbilars 
batterier är att det blir en extrafunktion 
av något som redan finns. 

– Du har ju inte en elbil för att lagra 
el till nätet utan för att köra. Batterierna 
i elbilar byggs inte för elsystemets skull, 
men de går att använda så att systemet 
fungerar bättre. Och du kan tjäna pengar 
på att slippa använda el när det är dyrt, 
säger Martin Johansson. 

Timpriset på el är också något som de 
flesta elbilsägare känner väl till. Att en 
omställning till grön el i alla fall delvis 

också kan ge sänkta elpriser är tydligt i 
Energimyndighetens scenarier. 

– Vi har tittat på körningar 
av det här och under 2 000 

timmar per år, det är un-
gefär 20 procent av tiden, 
så är priset noll i Sverige 
för att vinden trycker ned 

priset. Så vi får väldigt låga 
priser under somma-
ren, höst, vår. På vin-
tern kan vi däremot få 

mycket högre priser än vad vi är vana 
vid, säger Martin Johansson.

Varierande priser över året är alltså 
något vi kan räkna med i framtiden. Vilket 
kan kräva ett ändrat beteende av oss 
konsumenter. 

– För att använda en nationalekono-
misk term så är vi helt ”prisoelastiska” 
när det gäller el i Sverige. Vi bryr oss inte 
överhuvudtaget om vad elpriset är utan 
fortsätter använda el som om ingenting 
hade hänt, säger Martin Johansson.

Helt stämmer det inte. Elbilsägare 
vet sedan länge att det ofta går att spara 
pengar genom att ladda på natten. Den 
typen av beteende – att flytta last i tiden 
– kommer bli allt viktigare. 

Men går det verkligen? Att ladda 
elbilen på natten och sänka värmen när 
du lämnar hemmet är en sak. Men vill du 

 Genom att 
mata in el i 
nätet kan du 
tjäna pengar 
på din bil. 

 »300 000 elbilar 
ersätter bortfallet 
under tio timmar.«

också gå upp i nattlinnet och laga mat för 
att spara pengar? Och ska alla industrier 
jobba nattskift i framtiden?

Dessutom, om all energiförbrukning 
förskjuts till senare på dygnet flyttas ju 
också bara peaken – och med det även 
priset. 

– Jo, det är klart att det kan uppstå 
sådana effekter. Men man kan tänka att 
med tiden måste det komma in i hela 
marknadsmekanismen på något sätt, 
säger Martin Johansson och lägger till att 
det redan finns ganska billig utrustning 
för att styra förbrukningen hemma. 

– Lösningen måste ligga i flexibilitet, 
säger Johan Lillienstam och fortsätter:

– Om alla ska ladda sina bilar på små 
gator samtidigt efter att solen gått ned så 
blir det problem. Därför måste man hitta 
sätt att sprida ut laddningen och fokusera 
den till de tider då vind- och solkraft pro-
ducerar mest, till exempel mitt på dagen.  

Så frågan är hur många av lasterna 
som är flexibla? Det vet vi inte i dag. Men 
Sarah Rönnberg pekar på att det redan 
finns försök med flexibilitetsmarknad 
på fyra ställen i Sverige inom projektet 
CoordiNet. 

Målet är att undersöka hur nätet bland 
att kan styras för att minska effekten på 
ett håll när behovet är större på ett annat 
eller öka produktionen av el tillfälligt.

– Gemensamt för alla de här frågorna 
är att automation är en nyckel. Människor 
kommer inte ha någon tid, lust, ork eller 
känslor för att sitta och hålla på med 
sådana här saker. Jag antar att det kommer 
bli så att tecknar du ett elavtal så erbjuds 
också att kunna leverera el till nätet och få 
pengar för det, säger Martin Johansson. ✖

Sarah Rönnberg. 
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Svenssons
solcellsboom

De höga elpriserna har lett till rusning efter solpaneler.  
Med de priser vi har i dag kan man räkna hem en  
solcellsanläggning på sitt villatak inom ett par  
år i stället för cirka sju år tidigare. Men den  
som har tänkt ducka höstens och vårens  
kommande elpriser genom att smälla  
upp lite paneler på taket är  
för sent ute. 

TEXT: FREDRIK SANDBERG   
FOTO: SVEA SOLAR

 RUSNING EFTER SOLPANELER
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Svenssons
solcellsboom

et är vän-
tetid hos 
de flesta 
leveran-
törer, 
mellan 
ett 
halvår 
och ett 

år, säger Anna 
Werner, vd på Svensk Solenergi.

Det är också vad Svea 
Solar, en av Sveriges största 
aktörer, säger. 

– Det är väntetider på 
6–12 månader. Det beror 
lite på var i landet man 
bor. I norra delen är det lite 
kortare och i södra delarna 
längre, säger Johannes Boson, 
Sverigechef på Svea Solar. 

Vad beror det på?
– Den största delen beror på att folk 

förstår att det här är en bra investering 
och ännu mer nu med de elpriser vi har i 
dag. Vi ser en fördubbling av intresset se-
dan i maj. Och en åttadubbling sedan för 
ett år sedan. Det är en enorm efterfrågan. 

– Ett annat problem är att det är svårt 
att få tag i folk. Det är alltså inte brist på 
solpaneler, det har vi. Men det svåra är för 
oss att skala upp installationstakten. Vi 
har startat egen utbildning för att komma 
åt problemet. Vi har också dubblad instal-
lationskapaciteten på ett år, vi ska dubbla 
den igen fram till nästa sommar. 

Både Anna Werner och Johannes Boson 
berättar dock att priserna på solinstallatio-
ner har ökat det senaste året. 

Det har flera orsaker: dyrare material, 
kringutrustning, ställningsbyggnation. 
Och lönekostnaderna har ökat. 

– Hittills har priserna rasat varje år, 
fram till i december förra året. Vi tror 
nu att priserna stabiliserar sig eller ökar 
en aning. Det är inte troligt att det blir 
billigare. Framför allt när efterfrågan ser 
ut som den gör. 

Men det är fortfarande rasande 
lönsamt att installera solpaneler i dessa 
dagar. 

Hur länge kommer det här att 
hålla i sig?

– Det här är knutet delvis till de höga 
elpriserna i Tyskland som är knutet till 
gaspriserna och det här kommer nog att 
hålla i sig i en tre, fyra år framåt, säger 
Johannes Boson. 

D
Om priserna har ökat något 

och kommer att stabiliseras 
har även verkningsgraden 
på cirka 22 procent nått 
en platå, enligt Johannes 
Boson. 

– Den kommer inte att 
öka nämnvärt. Det som 
däremot har tillkom-
mit är att många köper 

batterier till sina anläggningar. 
Vi finns ju också i Tyskland, 

där ser vi att 90 procent 
köper batterilagring till 
sin solinstallation. I Sveri-
ge rör det sig om cirka 15 
procent. 

I dag finns det cirka 
100 000 solcellsan-
läggningar i Sverige. 

Cirka en procent av energin 
kommer från solceller. I Tyskland är 

siffran 10 procent. 

Svensk Solenergi räknar med att 
solenergin år 2030 kommer att stå för 
15 procent av elproduktionen i Sverige. 
Det kräver en fördubbling av installerad 
kapacitet vartannat år. 15 procent av el-
produktionen är också gränsen för vad vårt 
elsystem kan ta hand om. I dag. ✖

Solpaneler blir 
allt dyrare
 Från att ha sjunkit i 
pris i många decennier har 
solpaneler med installation 
börjat stiga i pris.  
Detta har flera förklaring-
ar. Trots det går det att 
räkna hem en solcellsin-
stallation på bara ett par, 
tre år med dagens elpriser. 
 Branschen räknar med 
att solkraft – som är det 
snabbast växande kraftsla-
get i världen –står för 15 
procent av energiproduktio-
nen i Sverige år 2030. 

Svarta solpaneler på svart tak. 

  SNABBFAKTA

 »Det är väntetider på 6–12 månader.  
Det beror lite på var i landet man bor.«

ENERGI. SOLPANELER

Anna Werner. 

Johannes Boson. 
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»Något slags  
världsrekord  
i brist på  
mekaniker«

  BRANSCHEN LARMAR

Upplever du att det  
tar lång tid att få din  
bil reparerad kan det  
bero på att det helt enkelt  
inte finns någon som 
kan laga den. Nu larmar 
rekryterings företagen om 
att det är en akut brist  
på mekaniker, och svårast 
är det att få tag i  
personal som kan elbilar. 
– Det är något slags 
världsrekord i brist på 
mekaniker, säger Sveriges 
fordonsverkstäders  
förenings ordförande  
Bo Ericsson. 

TEXT: FREDRIK SANDBERG   
FOTO: PETER GUNNARS
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Alexander Gottkampf, mekaniker på Porsche, känner 
igen beskrivningen av att det är brist på mekaniker. 
 – Folk gillar väl inte att bli skitiga om händerna. 
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et är flera orsaker som 
ligger bakom att det 
i dag är brist på kom-
petens i verkstäderna. 

Enligt Clemens 
Döring, som är region-
chef för Autorekryte-
ring i Södra Sverige, 
började det med coro-

napandemin. Den gjorde 
att allt färre lämnade in sin bil på service, 
inte skiftade däck i samma utsträckning 
vilket ledde till uppsägningar och att de 
som arbetade i verkstäder vidareutbildade 
sig och bytte bransch. 

– Det var en period där många tänkte 
över sina liv och blev brandmän, skåde-
spelare och vad det nu var. 

Dessutom skedde det under pandemi-
åren ett stort skifte i produktsortimentet. 

– Det är förs nu vi märker det stora 
skiftet, den stora volymen elbilar som 
säljs. Det innebär en helt annan utmaning 
framför allt på eftermarknaden. Kunderna 
som kommer till oss vill att vi hittar folk 
till inte bara personbilar utan även den 
tunga sidan. De har ställt om i samma takt, 
elbussar är komplexa fordon. Det finns ett 
enormt behov av tekniker och mekaniker, 
men kompetensen finns inte där ute. 

Clemens Döring menar att det är flera 
orsaker till detta. Dels att utrullningen av 
elbilar gått så mycket snabbare än många 
räknade med, men också att utbildningen 
av fordonstekniker ligger efter. 

– Elbilar har inte funnits i tillräckligt 
hög grad på fordonstekniska utbildningar. 
Den feedback vi har fått från våra kunder 
är att det lärs ut gammal kunskap, det är 
olja och muttrar och skruvar. Det behövs 
allt mindre i bilbranschen. Nu är det snara-
re datorer, elektroniska verktyg. Man mås-
te som mekaniker i dag ha en förståelse för 
teknik och el. Digitaliseringen som sker 
kräver en kompetens som inte är för alla. 

Tidigare hittade Autorekrytering 
folk via annonser. 

– Det var bra ansökningar, nu får 
vi väldigt lite svar. Det har gjort att 
verkstäder rekryterar lite överallt, bland 
entusiaster och även elektriker. Vi söker 
nu med aktiv headhunting. 

– Det verkar också som att tillström-
ningen av ungdomar till den här världen 
inte är lika stor längre. Det är långt ifrån 
alla i en fordonsteknisk klass som har in-
tresset och drivet. Det jag hör är att en på 
femton har varit bra. Många är omotive-
rade och inte ens delaktig. Det är så pass 

D

få som läser de här linjerna som också vill 
ha ett jobb i branschen, säger Clemens 
Döring och fortsätter: 

– När det kommer till el är det fysik 
som gäller. Det är komplexa uppgifter som 
kräver mycket teori och inte bara skruva. 

Det här har gjort att lönerna har stuckit 
iväg. 

– Verkstäderna får öppna plånboken 
väldigt väldigt mycket. Mekaniker tjänade 
tidigare en bråkdel jämfört med vad de 
gör i dag. Det är ett fåtal personer 
som man krigar om, och de vet 
sitt värde. 

Clemens Döring vill att 
man ser över kursplanerna 
och att man hittar ett sätt 
att motivera folk att söka 
fordonsprogrammet. 

– Det är en trygg 
bransch, som genomgår 
en spännande utveckling. Vi 
kommer inte att gå tillbaka. Det är 
elektrifiering som gäller nu. Det kommer 
säkert att lösa sig, men kan ta tid.

Sveriges fordons verkstäders fören-
ings ordförande Bo Ericsson instämmer i 
lägesbilden som Clemens Döring gör. 

Men han ser några ljuspunkter. 
– Jag har precis suttit i ett möte med 

flera stora aktörer om det här. Och jag 
kan bekräfta att det är extremt. Det är 
någon form av världsrekord. Det har blivit 
jättesvårt. Vi söker utomlands också efter 
personal, men det är inte helt enkelt det 
heller med tanke på språksvårigheter. 

– En bil är i dag en rullande dator. 
Jämför det med en fossilbil, som har 2 000 

 Clemens Döring.  

»Det lärs ut  
gammal kunskap,  
det är olja och  
muttrar och skruvar. 
Man måste som  
mekaniker i dag  
ha en förståelse  
för teknik och el.«

delar i växellåda och motor. I en elbil är 
det kanske 20 delar. Det traditionella 
meckandet har klingat av. 

– Det är som är kul å andra sidan är 
att digitalisering och elektrifiering lockar 
fler tjejer till branschen. Många tjejer drar 
sig för att renovera en växellåda, vissa 
moment har tidigare också varit tunga. Så 
jag tror att fler tjejer nu kommer att söka 
sig till branschen. Och det är positivt, de 
bästa arbetsplatserna är där det finns folk 
av båda könen. 

Även Bo Ericsson håller med 
om att elektrifieringen har 

gått snabbare än många 
trott. 

– Ingen såg att proble-
met skulle bli så här stort, 
att det skulle ta den här 

dimensionen. 
Bo Ericsson menar dock 

att man ändrat kursplanen för 
verkstadsutbildningarna för att få 

in elektrifieringen, men att den kom igång 
sent. De första kullarna kommer ut till 
branschen först år 2025. 

– Samtidigt vill jag avdramatisera det 
här. Traditionella bilmekaniker kan lära 
sig det här och det är ingen som kommer 
att renovera elmotorer. De uppgifterna 
kommer specialiserade verkstäder ta 
hand om. Vi ser nu företag växa fram som 
har spjutspetskompetens när det kommer 
till finliret med batterier som ska renove-
ras och andra mer komplexa uppgifter. 

– Det föds nya yrken helt enkelt. 
Den nya världen kommer locka nya 
människor. Just nu är det skakigt i den 
första fasen. ✖

Bo Eriksson. 
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lexander Gottkampf jobbar 
som mekaniker på Porsche. 
Han gick fordonsteknisk 
utbildning på gymnasiet 
och fick jobb direkt efter 
skolan. 

Vi träffar honom på 
Porsches verkstad i Danderyd utanför 
Stockholm där han står lutad under 
den uppfällda motorhuven och byter en 
ac-kompressor på en Porsche Taycan. 

– Den sitter djupt ner, så det är en del 
komponenter att flytta på. Men nu är den 
på väg tillbaka, säger han. 

Alexander Gottkampf känner igen 
beskrivningen av att det är brist på meka-
niker. 

– Folk gillar väl inte att bli skitiga 
om händerna. När jag växte upp var det 
mycket mecka med moppar och farsan var 
ju tunnelbanemekaniker, så jag har hållit 
på med det här länge. 

För elva år sedan gick han ut fordons-
tekniska linjen på gymnasiet. 

– Jag fick jobb direkt på min praktik-
plats. Det var på Volvo och där blev jag 
kvar i cirka tio år. Vill man ha jobb är det 
här en utmärkt väg att gå. Men det gäller 
att man är intresserad och visar framföt-
terna. Man bör väl också vara intresserad, 
hålla på med bilar på fritiden. 
Du har ju valt att gå över till 
elsidan, hur har det fungerat? 

– Bra. Jag har varit nere på utbildning-
ar i Tyskland och Norge där vi fått utbild-
ning på Taycan. Det är absolut inte tråkigt 

att gå över till elbilar, det är någonting 
nytt. Utvecklingen är snabb och det gör 
att man får nya sätt att tänka kring bilar. 
Hur stor är utmaningen i att lära 
sig elsystem?

– Det var ganska mycket i början, jag 
hade i och för sig lite erfarenhet från 
Polestar när den kom ut och jag jobbade 
på Volvo. Sedan bytte jag till Porsche, jag 
ville kika på någonting annat. Men utma-
nande? Jag tycker nog det mest är kul och 
intressant. 
Vi står ju vid en Porsche Taycan 
med 800 volts spänning, hur ser 
säkerheten ut?

– Man kopplar ur batteripacket och 
kontrollerar sedan att man inte har ström 
någonstans. Det är inte märkvärdigare än 
när en elektriker bryter huvudströmbryta-
ren innan han börjar jobba i en villa. 

– Men jag gjorde en utbildning innan 
semestern och nästa steg är att ta ner 
batteriet och byta ut moduler som inte 
fungerar och sedan balansera upp packet. 
Det är ett stort jobb, men man blir ju bätt-
re och bättre ju mer man håller på. 
Vad skulle du säga till ungdomar 
som funderar på att bli fordons
mekaniker och inrikta sig mot 
elbilar?

– Det är ett kul jobb, och man lär sig 
någonting hela tiden. Det här är någon-
ting för de som gillar utmaningar. Sen är 
det ju en jävla prestanda i de här bilarna, 
säger Alexander Gottkampf med ett 
leende. ✖

  ALEXANDER,  
BILMEKANIKER:

»Jag  
fick jobb 
direkt«

 En Porsche Taycan som fick ny 
AC-kompressor.  

A

Det är absolut inte tråkigt 
att gå över till elbilar, det är 
någonting nytt. Utvecklingen är 
snabb och det gör att man får 
nya sätt att tänka kring bilar, 
säger Alexander Gottkampf. 
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Fredrik Grufman. 

»Teslas reservdelspolicy  
drabbar konsumenterna«
I stället för att byta en 
gummiring kan du få byta 
hela motorn. Och av de  
delar som finns är det  
flera som Tesla inte säljer 
till oberoende verkstäder. 
Enligt Fredrik Grufman,  
vd på bilverkstan Grufman 
Bil, finns det flera problem 
med Teslas reservdels-
tillgång som driver upp 
reparations priserna.

rufman Bil i Järfälla norr 
om Stockholm är specia-
liserade på amerikanska 
bilar och tar sig även an 
Teslor. Men det är inte alltid 
verkstaden kan erbjuda 

kunderna den hjälp man skulle vilja. I 
slutet av sommaren hade man flera Tesla 
Model S inne med samma problem: ett 
glykolläckage i den bakre drivenheten. 
Enligt verkstadens ägare Fredrik Grufman 
skulle det gå enkelt att reparera, om det 
fanns reservdelar.

– Problemet är att Tesla inte säljer 
interna delar till drivenheter. Enligt Tesla 
finns det bara ett alternativ – byt bakre 
drivenhet.

Ett sådant byte kostar kunden runt 
100 000 kronor, enligt Fredrik Grufman, 
som lyft problemet med reservdelarna och 
Tesla i ett Facebookforum.

– Det är som att Volvo inte skulle sälja 
dig en ny ventilkåpspackning, ventiltät-
ningar eller topplockspackning. Deras 
svar kommer vara ”Sorry grabben, du får 

G
köpa en ny motor. Det finns inga delar 
löst”, skrev han där.

Från Teslas sida menar man att läcka-
get från en otät o-ring skulle kunna bidra 
till att kylvätska sprids i enheten, vilket på 
sikt skulle kunna orsaka problem i andra 
komponenter. Därför räcker det inte att 
bara byta o-ringar.

Men att det inte finns lösa delar, eller 
subkomponenter att beställa, är inte det 
enda problemet, enligt Fredrik Grufman.  
Även om hans Model s-kunder med läck-
ande gummiringar skulle vilja byta hela 
drivenheten och sätta i en ny så skulle han 
inte kunna hjälpa dem med det. Drivenhe-
ter tillhör nämligen vad Tesla kallar för res-
tricted parts, som bara säljs till särskilda så 
kallade tabs, Tesla Approved Body Shops. 

Andra restricted parts förutom driven-
heter är till exempel airbags och behållare 
till batterikylvätska.

– Att man begränsar den fria konkur-
rensen på det här sättet är makalöst, säger 
Fredrik Grufman.

Han är inte den enda som menar att 
Tesla begränsar konkurrensen. Våren 2020 
anmälde Sveriges fordonsverkstäders 
förening, svfv, Tesla till Konkurrensverket. 
Enligt dem hade flera verkstäder runt om i 
landet nekats att köpa delar, och bransch-
organisationen hävdade att Tesla bröt mot 
lagen om konkurrens på lika villkor.

Konkurrensverket begärde in svar 
från Tesla, som svarade att oberoende 
verkstäder har möjlighet att köpa mer 
än 95 procent av alla reservdelar från 
Teslas servicecenter. Att cirka 5 procent av 
delarna inte säljs, eller är föremål för mer 
restriktiv försäljning, menade Tesla är en 
säkerhetsfråga.

”Strukturella reservdelar säljs endast 
av Tesla till tabs. Anledningen är att 
Teslabilar är konstruerade av andra ma-
terial och använder annorlunda tekniker 
än konventionella bilar. För att säkerställa 
bilarnas säkerhet och hållbarhet, samt att 
bevara Teslas varumärke, anser Tesla att 
reparatörer behöver viss utbildning och 

 OBEROENDE VERKSTADEN: 

 »ATT MAN BEGRÄNSAR  
DEN FRIA KONKUR-
RENSEN PÅ DET HÄR  
SÄTTET ÄR MAKALÖST.«

TEXT: LOTTA HEDIN  
FOTO: PETER GUNNARS
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vissa verktyg för att utföra vissa repa-
rationer”, skriver företaget i sitt svar till 
Konkurrensverket.

Efter Teslas svar avskrev Konkurrens-
verket ärendet, med motivationen: 

”Konkurrensverket anser att det i 
nuläget inte finns tillräckliga indikationer 
på ett allvarligt konkurrensproblem som 
skadar konkurrensen och konsumenterna 
för att prioritera en fördjupad utredning.”  

Samtidigt skrev man att myndighetens 
beslut om att inte utreda saken vidare inte 
innebär ett ställningstagande till om Teslas 
förfarande strider mot konkurrensreglerna 
eller ej.

Myndigheten gjorde heller ingen 
närmare studie av vilka reservdelar det är 
som inte får säljas fritt, eller hur stor del 
av reparationerna som rör dessa delar. 

Sedan Konkurrensverket fattade beslut 
om avskriva ärendet har antalet Teslabilar 
i Sverige ökat med mer än det dubbla.

– Ju fler bilar som trillar ur garantin, 
desto angelägnare är den här frågan, 
säger Fredrik Grufman på Grufman Bil.

Tesla framhåller att man följer de reg-
ler som gäller, och att Grufman Bil kan bli 
en tabs, och få tillgång till de begränsade 
delarna.

Är det inte ett rimligt argument 
från Teslas sida, att de ställer 
särskilda krav på verkstäder som 
ska utföra arbeten som påverkar 
säkerheten, och därför begrän
sar försäljningen av vissa delar?

– Jo, men de ställer inte bara säkerhets-
krav. Du måste vara skadeverkstad, och 
reparera plåt- och lackskador. Jag skulle 
behöva ett lackbås och riktbänkar, och 
göra investeringar för 10–15 miljoner kro-
nor för att kanske bli godkänd. Det spelar 
ingen roll hur många högspänningskurser 
jag går.

Att det bara skulle handla om säkerhet 
ser Fredrik Grufman som ett svepskäl.

– De säljer till exempel högspännings-
kablar utan restriktioner, som också 

innebär risker om man inte kopplar in 
dem rätt.

Någon ny bakre drivenhet får han dock 
inte köpa. Men Fredrik Grufman har inte 
gett upp tanken på att åtgärda Model 
S-kundernas läckageproblem. Vad som be-
hövs – om man inte vill byta hela enheten 
– är enligt honom nya o-ringar i gummi 
mellan motor och inverter. Eftersom de 
inte finns att köpa har han undersökt möj-
ligheterna att själv låta tillverka dem. 

– Jag har fått en offert, men måste 
fundera lite. Det är ganska långa ledtider 
och det kommer kosta en del för att få en 
första batch. Å andra sidan får jag igen 
pengarna på ett antal bilar. Jag har blivit 
kontaktad av flera kunder med samma 
problem, men just nu kan jag inte ta in fler 
bilar, jag har inte plats på gården.

Enligt Konkurrensverket är det inte 
uteslutet att frågan om Teslas agerande 
när det gäller reservdelar och reparationer 
kommer att tas upp igen av myndigheten.

– Vi tittar på alla anmälningar som 
kommer in och handlägger dessa utifrån 
vår priopolicy. Kommer det in fler anmäl-
ningar är det möjligt att det kan bli en ny 
prövning, säger Per Jonsson, handläggare 
på Konkurrensverket. ✖

 Bakre drivenheten på en 
Tesla Model S.

 Fredrik Grufman  
funderar på att låta  
tillverka o-ringarna själv.

  Man behöver inte alltid 
byta ut, det går att laga, 
menar Fredrik Grufman.

Här ska o-ringarna 
sitta, mellan motor 
och inverter. 

 »JU FLER BILAR  
SOM TRILLAR UR  
GARANTIN, DESTO 
ANGELÄGNARE ÄR DEN 
HÄR FRÅGAN«
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Taxichauffören Björn  
Hellman bytte från  
fossilbil och köpte en  
begagnad Tesla vars  
garanti löpt ut. Nu  
varnar han andra för  
att göra samma sak. 
– Jag har ägt många  
bilar men aldrig varit  
i närheten av att behöva 
lägga så mycket pengar  
på reparationer,  
säger han.

jörn Hellmans Tesla Model 
s från 2018 är ett populärt 
val bland taxikunderna i 
Stockholm. 

– Jag får fler kunder 
och kör billigare med en 

elbil, säger Björn, som har många år som 
taxichaufför bakom sig. 

– Kunderna frågar dessutom väldigt 
ofta om jag är nöjd med bilen. Tidigare 
har jag prisat och lovordat Tesla, men inte 
nu längre. 

Vad han inte räknat med när han köpte 
bilen begagnat för två år sedan var repara-
tionskostnaderna. Bilen hade visserligen 
rullat långt, och hade 22 000 mil på 
mätarställningen när han köpte den. Nu 
är den uppe i 30 000 mil. Men att Björn 
under de två år han hittills ägt bilen skulle 
behöva lägga 120 000 kronor på reparatio-
ner var mer än han kunde föreställa sig.

– Jag har ägt många bilar men aldrig 
varit i närheten av att behöva lägga så 
mycket pengar. Jag har haft sju Mercedes 
och aldrig lagt mer än 10 000 kronor på 
reparationer efter att garantin gått ut, 
säger han.

Listan på vad Björn Hellman varit 
tvungen att åtgärda är lång. Det handlar 
om länkarmar, bromsar, dörrhandtag, 

B
baklucka, ratt, tuta, styrning, dator och 
värmepaket. 

– Det enda som funkat bra är motorer 
och drivlina och batterierna. Resten har 
rasat, säger han.

Han har också sökt hjälp hos andra 
verkstäder än Teslas egna.

– Jag var på en liten verkstad för att 
byta bromsar, men det var svårt att få tag 
på delar, vissa säljer ju bara Tesla själva. 

I dag avråder han personer från att 
köpa en begagnad Tesla där garantitiden 
gått ut. 

– Ja, det är ingen bra affär. 
Enligt Björn har han flera kollegor i 

Taxi Stockholm som har samma erfaren-
het då det gäller reparationskostnader. 

– Det är svårt att få reparationstider, 
lång väntan. Det är naturligtvis oerhört 
frustrerande och stressigt för oss taxi-
chaufförer som har bilen som arbetsplats. 
Garantin på reparationen gäller sedan i 
max ett år eller max 2 000 mil. I praktiken 
är det två månaders taxikörning. 

Själv vill han försöka sälja bilen så 
snart han kan.

– Men jag måste köra ett tag till och 
försöka få tillbaka lite av reparations-
pengarna, säger han. ✖

Två år med Tesla – 120 000 
kronor i reparationskostnader

 TAXICHAUFFÖREN BJÖRN HAR FÅTT NOG  

 »DET ENDA SOM 
FUNKAT BRA ÄR  
MOTORER OCH  
DRIVLINA OCH  
BATTERIERNA.  
RESTEN HAR  
RASAT.«

TEXT: LOTTA HEDIN  
FOTO: PETER GUNNARS

 Björn Hellman 
avråder andra 
från att köpa 
begagnade  
Teslor där  
garantitiden 
gått ut.
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tefan Nilsson är mycket 
nöjd med sin Kia e-Niro som 
han fick levererad i januari 
2020. 

– Det är en mycket bra 
bil, jag är en verklig ambas-

sadör, säger han när vi träffas. 
Men det är inte där som skon klämmer. 
Under de två och ett halvt åren som 

han har ägt bilen har han bytt motor tre 
gånger och motorfästet en gång. 

Anledningen är att ett durrande 
ljud plötsligt har dykt upp och 
inte försvunnit. 

– Det är svårt att be-
skriva lätet, men det låter 
som när man var barn och 
stoppade in ett kort i ek-
rarna på cykeln. Ungefär. 

Ett ljud som uppenbar-
ligen inte ska vara där, och 
som fått kc Motor i Danderyd 
att byta ut motorn. På uppma-
ning från Kia i Sydkorea. 

Men problemet har återkommit hela 
tiden och det har som sagt blivit ytter-
ligare tre motorbyten och ett byte av 
motorfästet. 

– Och bara för någon vecka sedan dök 
ljudet upp igen, berättar Stefan. 

Vi slår oss ner i bilen och ger oss ut på 
en tur. Mycket riktigt, ett durrande läte 
kommer från motorrummet. 

– Jag vet ju inte hur det här påverkar 
bilen i längden. Det kan vara början på 
ett större haveri. Jag tror att det är fel på 
bilen, att den är skev på något sätt och att 
det skadar motorn. 

Att byta motor en fjärde gång är Stefan 
Nilsson inte sugen på. 

– Det ska inte falla någon skugga på kc 
Motors som har skött det här, de har varit 
exemplariska och hjälpsamma och gjort 
vad de blivit tillsagda att göra från Kia. 
Men det här är inte rimligt. Jag vill ha en 
ny bil, säger han. 

Stefan Nilsson har blivit erbjuden att 
sälja tillbaka bilen, enligt de regler som 
gäller, men då med avdrag för den tid han 

har haft bilen. Det skulle innebära 
ett prisavdrag på cirka 60 000 

kronor. 
– Jag har inte råd att 

köpa en ny bil. Den här 
kostade 380 000 kronor 
efter supermiljöbilspre-
mien, en ny Kia Niro EV 
går loss på över en halv 

miljon kronor. Jag gillar 
dessutom den här bilen, 
den passar mig perfekt. 

Jag har tänkt att det här ska bli den 
sista bilen jag äger, säger Stefan Nilsson. 

– Jag kan ju inte heller sälja den på 
Blocket, jag kanske skulle få mer betalt 
där, men det är ju ett okänt fel. Jag vill 
inte lura någon. 

För vad orsakerna är till problemet vet 
de inte på verkstaden. 

Vi mejlar Kias pressavdelning för att 
få svar på om det inte är rimligt att få en 
ny bil med den här nivå av strul på en 
sprillans ny bil. 

De har inte svarat när tidningen går i 
tryck. Men lovar att återkomma. 

Stefan Nilsson köpte 
en Kia e-Niro för drygt 
två år sedan. Under 
tiden han har ägt bilen 
har han bytt motor tre 
gånger och motorfäste 
en gång. Nu har prob-
lemet återkommit. Men 
Kia vill inte ge honom en 
ny bil.

Två år med 
Kia – tre 
motor byten

 STEFAN VILL HA EN NY BIL

 »DET KAN VARA  
BÖRJAN PÅ ETT 
STÖRRE HAVERI.«

TEXT: FREDRIK SANDBERG 
FOTO: PETER GUNNARS

ELBIL PÅ VERKSTAD

S

Byte av  
motorfäste. 

Stefan Nilsson 
är besviken på 
sin Kia eNiro som 
han i grunden 
gillar.
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> BYD 

TEXT: JULIA BRZEZINSKA  
FOTO: BYD 

> Atto 3

En kinesisk
utmanare  
att räkna med
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Build Your Dreams är ett lagom  
kaxigt namn på ett bilmärke. Vi har  
provkört den kinesiska familjebilen Atto 3  
 med leveranstider redan i november.  
Intrycken är över förväntan  nu väntar  
vi bara på prisuppgifterna. 

n kinesisk välkomstkom-
mitté tar emot oss jour-
nalister på ett flygfält i 
Nederländerna. Vi är här 
för att köra nykomlingarna: 
Atto 3, Han och Tang som i 

första steget ska lanseras i Sverige, Dan-
mark, Norge, Tyskland, Nederländerna 
och Israel under hösten. 

De svenska demobilarna ska vara på 
plats under september och de första kund-
leveranserna ska ske redan i november, 
enligt Victor Liljenberg, som ska ansvara 
för märket i Sverige genom generalagen-
ten Hedin Bil. Enligt honom är det främst 
Kia, Volkswagen och Audi man konkurre-
rar med. De svenska priserna är inte klara 
vid den här artikelns pressläggning.

– Vi räknar med att kunna erbjuda 
konkurrenskraftiga priser, och nybilsga-
rantin i Sverige kommer att bli fyra år, 
säger Victor Liljenberg. 

Storsäljaren i Sverige lär bli Atto 3, 
som i Kina heter Yuan Plus. Till storleken 
är den jämförbar med Kia Niro ev, aningen 
större än Volkswagen id 3 men mindre än 
id 4. Vad man inte alls förväntar sig av ut-
sidans något alldagliga design är att bilen 
inuti bjuder på marknadens mest lekfulla 
interiör, utan överdrift. 

Designavdelningen verkar ha haft väl-
digt roligt, där inspirationen ska ha 
hämtats från drakar, gym och 
musik. Ventilationsutblåsen 
påminner om lamellerna i 
en brödrost eller viktski-
vor. Passagerarna har 
varsin gitarr i dörrsidor-
na, i form av tre elastiska 
strängar med varsin ton. 
Jättekul en kort stund, men 
knappast i kombination med 
uttråkade barn på långresa. 

Instrumentpanelen har inspirerats 
av en muskel och man har bakat ihop hög-
talarna med dörrhandtagen. Materialvalen 
och byggkvaliteten är mycket övertygande, 
allt jag klämmer och känner på känns 

skönt och påkostat. Trots att inredningen 
är vegansk luktar det dyrt och inte plastigt.

I mittkonsolen sitter en traditionell 
startknapp och en växelspak. Avfärden 
från stillastående är mjuk, 204 häst-
krafter är på pricken lika mycket som 
Volkswagenkoncernens elbilar har i sitt 
bakhjulsdrivna utförande – men Atto 
3 har motorn fram och framhjulsdrift. 
Inför den första kurvan svänger bilen lite 
mindre än jag förväntat mig. 

Styrningen är avslappnad, men 
skulle kunna vara lite mer direkt. Å andra 
sidan är det svårt att överföra intrycken 
från en snäv enfilig asfalterad bana till 
en vardaglig situation. I sportläget gillar 
jag motståndet bättre, men utväxlingen 
är densamma. Det märks att man satsat 
på komfort. Atto 3 fjädrar behagligt och 
accelerationen är sansad. Energiåtervin-
ningen går att ställa i två steg. Skillnaden 
mellan de olika lägena är inte så stor och i 
det hårdaste läget är inbromsningen mild – 
inte som ett enpedalsläge som bromsar till 
stillastående. 

Sätena är komfortabla utan att bli för 
mjuka. Det enda som inte alls faller mig i 
smaken är nackstödets utformning, som 
jag gärna hade velat ha placerat lite läng-
re bak. I övrigt är utrymmena snarlika 
andra konkurrenter i klassen. Det är lyx-

igt med ett öppningsbart panoramag-
lastak. Takhöjden i baksätet är 

kanske 1–2 centimeter lägre 
än i andra C-segments suvar 

och bagageutrymmet är 
sett till literantalet aning-
en mindre än i nya Kia 
Niro ev.

 I Sverige kommer Atto 3 
endast att erbjudas med ett 
batteripaket på 60 kilowat-

timmar, som ger en räckvidd på 42 
mil. Prestanda- och räckviddsmässigt är 
det snarlikt den lite mindre bilen Volkswa-
gen id 3 med 58 kilowatts-batteriet. Atto 3 
är dock en 20 centimeter längre suv med 
högre luftmotstånd, som dock är lättare. 

 E 

PROVKÖRNING. BYD ATTO 3

Alla får varsin  
gitarr. Jättekul  
 – en kort stund. 

En kinesisk
utmanare 

Med tanke på hur det 
smakar kan det bli dyrt  
- men Hedin Bil lovar  
konkurrenskraftiga priser 
på familjebilen Atto 3.
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Pris: Ej fastställt.
Drivlina: En elmotor,  
framhjulsdrift.
Transmission: En växel.
Prestanda: 150 kW/310 
Nm.
0-100 km/h: 7,3 sekunder.
Toppfart: 160 km/tim.
LxBxH: 4,45x1,87x1,61 m.
Axelavstånd: 2, 72 m. 
Vikt: 1750 kilo.
Dragvikt:750 kilo.
Bagageutrymme:  
440/1 338 liter.
Frunk: Finns ingen.
Batteri: 60,48  kwH, 
BYD-blade batteri.
DC-laddning: 88 kW.  
(30-80 %): 29 minuter.
AC-laddning: 11 kW.  
(0-100%): 5 timmar och  
30 minuter. 
Räckvidd WLTP:  
420 kilometer.
Förbrukning: 152 Wh/km.
Nybilsgaranti: 4 år. 

Snabbladdningskapaciteten är på blott 
88 kilowatt, vilket ger en laddtid från 

30 till 80 procent på drygt 29 minuter. 
Luftvärmepump är standard men 

det finns ingen möjlighet att förvärma 
batteriet vid långkörningar och om det går 

att planera laddstopp med förvärmning 
av batteriet via navigationen är tveksamt, 
eftersom funktionen sköts via en tredje-
partsapp, som heter Heremap.

Första intrycket är långt över förvän-
tan. Bilen är välutrustad och har allt man 
vill ha i grundutförande. De komfortabla 
köregenskaperna kommer att falla många 
köpare i smaken. Bygg- och kvalitetskäns-
lan är premium. 

Pekskärmen har bra respons och kan 
snurra 180 grader med hjälp av röstkom-
mandon, från vertikalt till horisontellt 
läge. Samtidigt har man bevarat en hel 
del fysiska knappar och vred. 

BYD upplevs i första hand mer som en 
gedigen bilbyggare än ett snabbfotat tech-
bolag. Här finns all utrustning som man får 
i en Volkswagen id 3 i form av adaptiv fart-
hållare, filhållning, trådlös Apple Carplay 
och Android Auto – som vi inte hade chans 
att testa. När elbilen frågar byd-ingenjören 
om vilka uppdateringar som går att göra 
”over the air” verkar det endast vara enk-
lare uppdateringar av mjukvaran och inte 
just laddhastighet. 

Utöver Spotify och Heremap så går det 
inte att ladda ner andra appar till skärmen 
– men kanske beror det på att man ännu 
inte har alla bitar på plats riktigt ännu. 

Ivern att slå sig in i Europa för de andra 
kinesiska märkena är stor. Xpeng må vara 
här men de har ännu inte levererat en 
enda bil ännu och Nio står i farstun.

En usp som ingen annan biltillverkare 
kan konkurrera med just nu är leverans-
tiderna – om byd nu håller löftet om att 

 Logotypen är mycket häftigare på kinsesiska, men efter mycket om 
och men bestämde man sig för att enbart lansera bilar i Europa med 
den europeiska logotypen.

  Det går att snurra skärmen med röststyrning-
en, som är engelskspråkig. Här finns även trådlös 
laddning för mobilen.

FAKTA

BYD
Atto 3

 »En usp som 
ingen annan 
biltillverkare 
kan konkur-
rera med just 
nu är leverans-
tiderna.«
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kunna leverera bilar redan i november. 
Huruvida konsumenterna kommer att 
välja Atto 3 framför Kia Niro ev, Volkswa-
gen id 3 eller den något större id 4 lär 
prislappen avgöra. Däremot känns det 
som att man kan släppa oron över om 
företaget kommer finnas kvar i Sverige i 
en överskådlig framtid – som var fallet när 
jag provkörde u6 från Aiways, den kändes 
som ett, ursäkta mig, hemmabygge om 
man jämför med byd. 

Nu återstår bara den fällande upp-
giften. Vad kommer bilen att kosta? Med 
tanke på hur välbyggd och välutrustad den 
känns så kan det bli dyrt. Men general-
agenten lovar att priset ska bli konkurrens-
kraftigt. ✖

 »Aiways U6 kändes 
som ett, ursäkta 
mig, hemmabygge  
om man jämför 
med BYD.«

 Designteamet består 
av europeiska deisgners. 
Däremot är inspirationen 
hämtad från drakar, ser 
ut som drakfjäll, och i 
baklamporna är det som 
fraktaggar, som ju har en 
helig status i Kina.

  Inte fullt lika stort 
utrymme som i nya Kia 
Niro EV.

PROVKÖRNING. BYD ATTO 3

Takhöjden är godkänd, kanske aningen 
lägre än i andra bilar i klassen.  
Standard blir det öppningsbara  
panoramaglastaket.

Laddlucka  
fram till  
höger.

”Build Your Dream” må vara ett nytt 
namn i Europa men med snart 30 år i 
branschen är tillverkaren BYD ingen 
nybörjare. 1995 började produktionen 
av batterier och 2003 gav man sig in 
i fordonstillverkning av eldrivna per-
sonbilar, bussar, lastbilar och truck-
ar. Där kanske den mest kända rullar 
som en röd dubbeldäckare i London. 

BYD är världens tredje största 
batteritillverkare, efter CATL och LG. 
Företagets blade-batterier (LFP)  
står för 12,6 procent av den totala 
marknaden - med kunder som Tesla,  
Toyota, Daimler och Ford. BYD:s 
bladbatterier har högre energi-
densitet och en förmåga att inte 
tappa lika mycket räckvidd i kalla 
temperaturer - men å andra sidan 
snabbladdar de inte lika snabbt.

Bara det första halvåret i år tre-
dubblade BYD produktionen och levere-
rade 641 350 bilar via det trettiotal 
fabriker man har. Grundaren Wang 

Chuanfu var smart nog att investera 
tidigt i litium och chiptillverkning, 
vilket gör att man har säkrat upp den 
egna produktionskedjan, även i tider 
av global oro med komponentbrister, 
krig och rusande energipriser.

Men att vara en kinesisk aktör 
är inte bara okomplicerat. Landets 
agerande geopolitiskt kan mycket väl 
få intresset från utländska köpare 
att svalna snabbt, och de ansträngda 
relationerna mellan USA och Kina kan 
äventyra batterikontrakten med Ford 
och Tesla.

Förutom Atto 3 kommer man även att 
ta in Tesla Model S-konkurrenten Han 
och den sjusitsiga familjesuven Tang 
till Sverige. I Kina är Han utrus-
tad med ett operativsystem som BYD 
har utvecklat ihop med Huawei - med 
5g-uppkoppling. Men med tanke på 
att den svenska staten har bannat 
Huaweis 5g-teknik i Sverige lär man 
få tänka om på den punkten.✖

 OM BYD

Kinesisk aktör med 30 år i branschen
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budgetvaletBästa

TEST
 4 UNDER 400 000 

Det finns bara fyra elbilar  
under 400 000 kronor på 
marknaden i dag. Vilken 
ska man då välja om man 
vill hålla nere bilkostna
derna? Vi tog ut dem på 
en pendlingstur för att 
avgöra. 

TEXT:  
FREDRIK SANDBERG   

FOTO:  
PETER GUNNARS

 Fiat, Nissan, MG & Mini
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dagsläget finns endast fyra 
elbilar som kostar under 
400 000 kronor. 

Om man blickar bakåt 
i tiden ser man att det inte 
har hänt så där vansinnigt 

mycket på elbilsfronten rent prismäs-
sigt. För fem år sedan kostade de flesta 
elbilarna kring 350 000 kronor och uppåt. 
Räckvidden var kortare då, men man 
drömde om folkelbilar som skulle gå loss 
på samma peng men som också hade en 
räckvidd och laddning som i alla fall kun-
de räcka 30 mil. 

Men bilar under 400 000 kronor finns 
knappt längre. Den stora utvecklingen på 
elbilsfronten, där en uppsjö av modeller 
finns, sker norr om 400 000 kronor. 

Med lågkonjunktur, räntehöjningar, 
energikris, krig i Europa och allmän 

osäkerhet är efterfrågan på billiga elbilar 
stor, men utbudet helt enkelt skralt. 

Vi tog ut de fyra billigaste elbilarna för 
att se vad man får för pengarna och vad 
man kan vänta sig för prestanda. 

Man kan väl konstatera att räckvidden 
är i paritet med vad man fick för fem år 
sedan i samma prisklas. Batterierna i två 
av bilarna, Mini Cooper se och Fiat 500e, 
ligger runt 30 kWh. 

Det blir lite av en nostalgitripp när vi 
hämtar ut trotjänaren Nissan Leaf, som har 
varit med längst av alla elbilarna, även om 
den för några år sedan fick nytt utseende. 
Den modell som kostar under 400 000 
kronor har ett 40 kWh stort batteripack, så 
det är ju vettigare än de två småttingarna 
Fiat 500e och Mini Cooper se om man är 
ute efter räckvidd. 

Som utmanare kliver kinesiska märket 

I

Ut till kusten på 
vår pendlartur. 

 »Det blir lite av en nostalgitripp när vi 
hämtar ut trotjänaren Nissan Leaf, som 
har varit med längst av alla elbilarna.«
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TEST. 4 UNDER 400 000

MG in och sopar banan med hur mycket 
batteri man får per krona. 

Den har ett batteripack på 61,1 kWh, 
med tillgänglig mängd på cirka 58 kWh. 
Lika mycket som i en Volkswagen id 3 
med andra ord. Men till ett mycket lägre 
pris; om man beställer något annat än 
en lagerbil börjar det priset på 509 000 
kronor. 

Dessutom är mg 5 en kombi, med bra 
lastutrymmen, bra baksäte och den mesta 
moderna tekniken man behöver. 

Men räckvidd är inte allt. Bilarna vi 
testar mot varandra må vara olika i storlek 
och praktikalitet, men vi tänker oss att den 
som är ute efter den billigaste elbilen på 
marknaden också tänker ha den som pend-
larbil, att köra i närområdet med. 

Då kommer andra aspekter in, som 
körglädje, byggkvalitet och känsla. 

För att utröna hur de upplevs i en pend-
larsituation kör vi en tänkt pendlarsträcka 
på dryga sex mil. 

Hur klarar batterikapaciteten det här 
då, tur och retur på cirka 13 mil? Det är en 
varm dag, 23 grader, perfekt temperatur 
för elbilar. 

Den bil som vi var lite oroliga för är 
Mini Cooper SE. Den har minst batteri. En 

sådan här dag var det dock inga problem. 
Den kom tillbaka med 39 procent kvar av 
batteriet, med en snittförbrukning på 1,37 
kWh per mil. Den klarar med andra ord 20 
mil en optimal elbilsdag.

Fiat 500e har näst minst batteri på ... 
fel, det är Nissan Leaf som har näst minsta 
batteriet. Leaf kommer i två versioner, 
en med 60 kWh och en med 40 kWh. Den 
version vi kör här har det stora batteriet, 
men vi laddar den så att det motsvarar det 
lilla batteriet (det fanns ingen med lilla att 
få tag i). 

Leafen klarar pendlingen galant med 
35 procent kvar av batteriet, en förbruk-
ning på 1,5 kWh per mil och därmed en 
räckvidd på 26 mil. 

Fiat 500e som säljs i Sverige har en 
batteristorlek på 42 kWh. 

Den har nästan hälften kvar av 
batteriet, 48 procent efter pendlingen. 
En räckvidd på 26 mil med andra ord. 
Förbrukningen är högre än hos de andra, 
med ett snitt på 1,68 kWh per mil. 

De här bilarna klarar med säkerhet 
även vinterpendling med de här avstån-
den, även om det kan bli gränsfall för Mini 
Cooper SE, beroende på hur kallt det är. 

Den tredje bilen som ligger i samma 

Fiat 500e. 

MG5. 

Nissan Leaf. 

Mini Cooper SE. 

 »För att  
utröna hur  
de upplevs i 
en pendlar-
situation kör 
vi en tänkt 
pendlar-
sträcka på 
dryga sex 
mil.«
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TEST. 4 UNDER 400 000

 Väldigt tajt 
baksäte i Mini 
Cooper SE.

 Finfin back
kamera i MG5.

 En iPhone Max 
går inte in i 
trådlösa ladd-
ningsfacket i 
Mini Cooper SE.

 MG 5 imponerar 
även med baksä-
tesutrymmet.

 Bra space i 
Nissan Leafs 
baksäte.

 Fiat bjuder 
inte på mycket 
utrymme, men 
man stitter 
bättre än i Mini 
Cooper SE.
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prisklass som dessa, mg5 hade däremot 
22,5 mil kvar i batterierna efter vår tripp. 
Utklassning helt enkelt. Förbrukningen 
snittade på 1,6 kWh per mil. 

SÅ HÄR UPPLEVDE  
VI BILARNA: 

NISSAN LEAF
Största problemet med bilen är att Nissan 
envist hållit kvar Chademo-standarden 
för snabbladdning. Det är den enda 
elbilen med sådan laddport på marknaden 
nu, alla andra har gått över till ccs. De 
snabbladdare som byggs nu är antingen 
enbart ccs eller har mångdubbelt fler ccs 
laddstolpar än Chademo vilket gör långre-
sor till en pina. Man bör tänka efter noga 
om man bara behöver bilen i sitt närområ-
de. Att köra långt kan bli klurigt.

Synd annars på en i övrigt mycket ka-
pabel elbil med ordentliga innerutrymmen 
och väl tilltaget bagageutrymme. Bilen är 
en förnuftig familjebil, lagom snabb utan 
att vara sportig, lagom mjuk fjädring som 
upplevs som skön tills man provocerar 
bilen.

FIAT 500E
La Dolce Vita! Som en söt italiensk bakelse 
alla omedelbart blir kära i. Men är ni fler 
än två i hushållet och har mer bagage än 
några papperskassar är bilen alldeles för 
liten. Ingen familjebil. Baksätet är dock 
faktiskt mer användbart än man först 
skulle tro. Bra insteg och väl på plats sitter 
även korpulenta äldre herrar riktigt bra. 
Det går faktiskt att använda – om man 
använder det endast lite då och då.

Förvånansvärt bra autonomifunktioner 
med adaptiv fart- och filhållare. Frågan är 
dock om de ingår i basversionen.

Mamica, en av testförarna, uttryckte 
det så här: ”Jag blir så ledsen varje gång 
jag måste lämna tillbaka bilen efter varje 
testkörning. När barnen blir stora och flyt-
tar ut från hemmet kommer tanten köpa 
en Fiat 500e, helst en cabriolet!”

MINI COOPER SE
Ungefär samma storlek som Fiaten men 
når inte riktigt hela vägen. Fint yttre men 
inte lika sköna linjer som Fiaten, ett klutt-
rigt inre, och klaustrofobiskt baksäte.

Men bilen är pigg och glad, med över-
raskande bra väghållning. Framsätena är 
sköna med bra lårstöd så för två personer 
kan bilen fungera bra.

Fiat 500e. 

MG5. 

Nissan Leaf. 

Mini Cooper SE. 

TEST. 4 UNDER 400 000

 Både Nissan Leaf och 
MG5 har gott om last-
utrymmen. Mini Cooper 
SE och Fiat 500e rymmer 
ganska lika, men Mini 
Coopers utrymme är lite 
större.  

 »Baksätet är 
dock faktiskt 
mer användbart 
än man först 
skulle tro.  
Bra insteg och 
väl på plats  
sitter även kor-
pulenta herrar 
riktigt bra.«
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Utrustningsmässigt inget att skryta 
med. Ingen filhållare, endast en adap-

tiv farthållare. Inte ens backkamera 
ingår i basmodellen. 

Testförare Fredrik blev dock kär: 
”En underbar liten pendlarbil, kvali-

tetsmässigt den klart bästa av de testade 
bilarna.”

MG5
En otroligt ”svensk” bil. Allting är 
”lagom”. Lagom acceleration. Lagom väg-
hållning. Lagom utseende. Lagom utrym-
men. Lagom bekväm. Och så en kombi, 
förstås. Med dragkrok. Inte ens Volvo har 
byggt en så lagom bil på länge.

Passar till barnfamiljer som vill ha en 
billig och bra vardagsbil. Det är helt otro-
ligt vad man får för pengarna. Svampig 
fjädring javisst, men bilen är inte tänkt till 
racingbanan utan till shoppingrundan. 
Duger alldeles utmärkt till vardagskör-
ning. Lagom.

En liten varning för basmodellen dock 
som saknar så basala saker som automa-
tisk luftkonditionering, regnsensor och 
automatisk avbländning på backspeglarna. 
Men Luxury-modellen för endast 14 700 
kronor extra har allt det där, plus 360 gra-

 »Passar till barn-
familjer som vill  
ha en billig och bra 
vardagsbil.«

Fiat 500e. 

MG5. 

Nissan Leaf. 

Mini Cooper SE. 

 Pendlarbilar som klarar 
vardagen.

ders kamera och kostar fortfarande under 
400 000 kronor. Den adaptiva farthållaren 
och filhållaren fungerar väldigt bra. Filhål-
laren kan dessutom vara på och igång hela 
tiden, hjälper varsamt till att hålla bilen 
mitt i filen genom små mjuka rattrörelser 
även när man kör själv manuellt. Uppskat-
tad detalj av alla som provkörde. 360-gra-
ders parkeringskameran var också en bra 
finess som alla uppskattade.

Folk har ofta sagt att ”skulle det finnas 
en elbil som är kombi och som inte kostar 
miljonen skulle jag slå till”. Nu finns det 
en. Till ett pris som motsvarar bilar med 
betydligt kortare räckvidd. mg5 fungerar 
till och med på långkörning. ✖

TEST. 4 UNDER 400 000
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TEST. 4 UNDER 400 000

Slanta upp – och cabba ner 
Att känna vinden i håret när man kör bil är en  
svårslagen känsla. Faller du för charmen hos Fiat 500e 
och har ett antal tusen extra är cabrioletversionen av 
denna italienska lilla pralin svår att motstå. 

ättrogna bilnördar skulle 
inte kalla det för en riktig 
cab, snarare bil med soltak, 
eftersom karossen går hela 
vägen upp på sidorna, över 
sidofönstren. Men Fiat 

själva kallar bilen ”den första elektriska, 
fyrsitsiga cabrioleten på marknaden”. Vi 
lånar den en utav de sista varma sommar-
dagarna, och det är en härlig känsla att 
trycka på en knapp så att tygsuffletten 
glider bort och himlen där ovan blottas. 
På med solglasögon och bort med häst-
svansen så att håret får fladdra. Gött!

La Prima-versionen med cab som vi 
kör kostar 474 900 kronor, alltså strax över 
100 000 kronor mer än den mer basutrus-
tade versionen av 500e som vi testar på 
sidorna här intill. När det gäller drivlina, 
batteri och prestanda är allt identiskt. Och 
är det bara det avtagbara taket man är ute 
efter kan man komma undan billigare, 
cabversionerna startar på 404 900 kronor. 
Men den mer påkostade inredningen i mer 
luxuösa la Prima gör bilen gott, och kan 
vara värd att överväga. Instrumentpanelen 
i den här versionen är betydligt mindre 
plastig, och sätena är i konstläder och av 
högre kvalitet, vilket ger mer stadga och 
höjer hela körkänslan. 

Fiat 500e la Prima cabriolet finns i en 
begränsad upplaga, bara 500 exemplar i 
Sverige. Och man behöver nog inte oroa 
sig om det är viktigt för en att känna sig 
unik: 500, det är så många 500e-exem-
plar som sålts i Sverige sammantaget 
hittills. 

Limited edition -varianten utmär-
ker sig genom att det står Fiat överallt: 
namnet är inbroderat i säten och bildar 
ett mönster över hela sufletten, men på ett 
smakfullt sätt. 

Även om håret fladdrar när taket är 
nere sitter man fortfarande skyddad, och 
ljudet av vindbruset är oväntat lågt.

R
Vi kör inte samma sträcka med cab- 

versionen som med grundversionen av 
bilen, så det går inte att jämföra förbruk-
ningssiffror på ett rättvist sätt. Men trots 
att taket är nere är detta ingen energi-
slukare – mätaren visar på 1,22 kWh 
milen under en tur med blandad körning 
och en snitthastighet på 64 km/tim. 

Tyvärr är sikten begränsad bakåt när 
taket är nere, då den ihopvikta suffleten 
skymmer. Med taket uppfällt är sikten lite 
bättre. Det sitter en riktig glasruta i tyget, 
men den är inte särskilt stor och saknar 
vindrutetorkare, vilket nog kommer mär-
kas om man behöver köra i regn.

Regn, ja. Hur kul är det att äga en 
cabriolet då? Av förklarliga skäl har vi 
inte möjlighet att testa hur mycket energi 
det drar att hålla värmen under tygtaket 
när det är kyligt ute, men skulle jag köpa 
denna bil som pendlarbil för att köra med 
mer än bara på sommaren, då skulle jag 
vilja veta det först. 

Men sommaren är kort. Där ni läser det-
ta har den förmodligen redan regnat bort. 
Hur mycket är det värt att kunna fånga 
de soliga dagarna man får med nedfälld 
suflett? Jag låter var och en göra sin egen 
uppskattning. ✖

 FIAT 500E CABRIOLET

 Suffleten åker 
bort med en 
knapptryckning.

 Vind i håret, 
sol i nacken.

”Fiat” inbroderat i 
konstlädersätena. 

Begränsad upplaga: 
500 ex i Sverige. 
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KÖREGENSKAPER:  
Sladdrig styrning och lite 
”hal” på vägen. Men rask 
i starten och allt som allt 
trevlig, framför allt i 
stadstrafiken. 

KOMFORT:  
Vi sitter bra i både förar-
sätet och passagerarsätet. 
Baksätet fungerar för vuxna 
för kortare turer. 

SÄKERHET:  
Fyra sjärnornor i Euro NCAP. 
Många stödsystem att välja 
till. 

FÖRBRUKNING:  
Den är inte snålast av 
bilarna. 1,65 kWh per mil 
är lite för mycket en varm 
dag, men ingen katastrof. 

AUTONOMI:  
Fina stödfunktioner som vi 
blev överraskade av. 

UTRUSTNING:  
Mycket ingår i standard-
utrustningen, om man vill 
hålla nere kostnaderna. Men 
värt att lägga ytterligare 
10 000 på adaptiv farthål-
lare. 

UTRYMMEN:  
Framsätena är utmärkta, 
nödbaksäte för vuxna, men 
duglit. Mindre lastutrymme 
än i Mini Cooper SE

EKONOMI:  
En månadskostnad under 
4000 kronor är bra.  

RÄCKVIDD:  
Räcker för de flesta pend-
larna med lite marginal för 
kalla vintrar.  

LADDNING:  
Bra för batteristorleken. 

UTSEENDE: Charmigaste 
elbilen på marknaden?

Pris: 369 900 kr.
Batterikap: 42 kWh.
Deklarerad räckvidd:  
320 km (WLTP).
Snabbladdning:  
85 kW.
Ombordladdning:  
Trefas 11 kW.
Drivning:  
Framhjulsdrift.
Max motoreffekt,  
vridmoment: 
Ca 87 kW, 118 Nm.
Acceleration 0–100 
km/h: 9 sek.
Topphastighet:  
150 km/h.
Antal platser: 4.
Yttermått, LxBxH: 
363x190x153 cm.
Tjänstevikt: 1365 
kg.
Bagageutr.: 185 l.
Dragvikt: ej drag.
Nybilsgaranti:  
3år.
Batterigaranti:  
8 år/16000 mil.

  
 Charm! 
 Mysig interiör 
 Förvånasvärt bra 
autonoma funktioner. 

 Viss plastighet 
 Litet baksäte. 
 Sladdrig styrning.

 I KORTHET

TOTALPOÄNG:

33/50

 Laddning under optimala förhållanden. 

 
Förbrukning och räckvidd: Temp 23 grader vid  
provkörningen. 
Officiell räckvidd: 320 km WLTP. 
Räckvidd vid provkörningen: 260 km, mestadels  
motorvägsfart. 
Förbrukning 50 km/h: 1,68 kWh/mil.

Fiat 500e 10 till 80 procent tog 35 minuter

 LADDKURVA

 Höjd: 153 cm  Maxlast: 400 kg
 Taklast: 0
 Max släpvikt: 0

 BETYG

 Hjulbas: 232 mm
 Totallängd: 363 cm  Bredd: 190 cm

FAKTA

Fiat
500e

Batteri % (SoC)
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Enkelt och komfortabelt. 
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TEST. 4 UNDER 400 000

FAKTA

Nissan
Leaf 40 kWh KÖREGENSKAPER:  

En anonym upplevelse, men 
tillräckligt rask för att 
pendlingen ska bli trevlig. 

KOMFORT:  
Fin komfort, man sjunker 
ner och glider fram på  
mjuka fjädrar.  

SÄKERHET:  
Fem stadiga stjärnor i Euro 
NCAP. 

FÖRBRUKNING:  
Rimlig med tanke på bilens 
storlek, men ändå hög. 

AUTONOMI:  
Propilot ingår i grundut-
rustningen, med adaptiv 
farthållare. 

UTRUSTNING:  
Bra utrustad från grunden 
med adaptiv farthållare,  
det går att slå till på 
grundversionen. 

UTRYMMEN:  
Fantastiskt i jämförelse 
med småbilarna för samma 
pris. Rejält baksäte och bra 
lastutrymmen. 

EKONOMI:  
Prisvärd för sin storlek, 
men det är fortfarande en 
pendlar-/stadsbil. 

RÄCKVIDD:  
Klarar de flestas pendling, 
med marginal för kylig vin-
ter. Ingen långkörningsbil. 

LADDNING:  
Trött 50 kW-laddning med 
gammal standard.  
Enfasladdning hemma. 

UTSEENDE: ”Nya” Leaf  
har ett trevligt yttre, men 
det är nästan så att vi 
saknar den första  
spejsade kostymen.  

Pris: 371 100 kr.
Batterikap: 39 kWh 
netto.
Deklarerad räckvidd:  
285 km (WLTP).
Snabbladdning:  
50 kW.
Ombordladdning:  
Enfas 6,6 kW.
Drivning:  
Framhjulsdrift.
Max motoreffekt,  
vridmoment: 
110 kW, 320 Nm.
Acceleration 0–100 
km/h: 7,9 sek.
Topphastighet:  
144 km/h.
Antal platser: 5.
Yttermått, LxBxH: 
449x179x154 cm.
Tjänstevikt: 1580 kg.
Bagageutr.: 435 l.
Dragvikt: Ej drag.
Nybilsgaranti:  
3 år/10 000 mil.
Batterigaranti:  
5 år/16 000 mil.

  
 Fina utrymmen. 
 Skön komfort. 

 Föråldrad ladd-
ningsstandard. 
 För kort räckvidd. 
Både batteriet och 
förbrukningen gör 
att det inte är en 
långkörarbil.

 I KORTHET

TOTALPOÄNG:

33/50

 Laddning under optimala förhållanden. Ligger nära 50 
kW till största delen.  

 
Förbrukning och räckvidd: Temp 23 grader vid  
provkörningen. 
Officiell räckvidd: 285 km WLTP. 
Räckvidd vid provkörningen: 260 km, mestadels  
motorvägsfart. 
Förbrukning 50 km/h: 1,60 kWh/mil.

Nissan Leaf 40 kWh Chademoladdning

 LADDKURVA

 Höjd: 154 cm  Maxlast: 490 kg
 Taklast: 35 kg
 Max släpvikt: 0

 BETYG

 Hjulbas: 270 mm
 Totallängd: 449 cm  Bredd: 179 cm

Batteri % (SoC)
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Daterat infotain-
mentsystem.
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KÖREGENSKAPER:  
Här finns inga överrask-
ningar eller glädjerop. 
Trevlig bil till vardags.

KOMFORT:  
Bra sittposition, fin sikt 
och trivsam interiör. Lättåt-
komligt infotainmentsystem.

SÄKERHET:  
Här finns en hel del osä-
kerhet, då bilen inte har 
krockats, men MG har visat 
framfötterna tidigare i Euro  
NCAP. Vi gissar en femma.

FÖRBRUKNING:  
Ingen imponerande låg 
förbrukning, i paritet med 
Nissan Leaf. 

AUTONOMI:  
Bra filhållarassistent och 
adaptiv farthållare,  
imponerande backkamera. 

UTRUSTNING:  
Vi rekommenderar att man 
går upp en utrustningsnivå 
för att få det mesta en mo-
dern bil ska ha. Priset ligger 
ändå under 400 000 kr. 

UTRYMMEN:  
Fint baksäte, bra med  
lastutrymme. En kombi  
som klarar de flesta  
uppgifterna.

EKONOMI:  
Mest bil per krona.  
Det är imponerande, MG 
slår knock på alla.  

RÄCKVIDD:  
Över 30 mil gör att man kan 
ta bilen på långa körningar. 
Enda av de fyra som klarar 
det utan huvudvärk.  

LADDNING:  
Helt okej snabbladdnig, bra 
med trefasladdning.  

UTSEENDE: Anonym och  
lite kombitråkig. 

Pris: 374 290 kr.
Batterikap: 61,1 
kWh brutto.
Deklarerad räckvidd:  
380 km (WLTP).
Snabbladdning:  
87 kW.
Ombordladdning:  
Trefas 11 kW.
Drivning:  
Framhjulsdrift.
Max motoreffekt,  
vridmoment: 
Ca 115 kW, 280 Nm.
Acceleration 0–100 
km/h: 8,3 sek.
Topphastighet:  
185 km/h.
Antal platser: 5.
Yttermått, LxBxH: 
460x182x154 cm.
Tjänstevikt: 1737 kg.
Bagageutr.: 479 l.
Dragvikt: 500 kg.
Nybilsgaranti:  
7 år/15 000 mil.
Batterigaranti:  
7 år/15 000 mil.

  
 Mest räckvidd per 
krona av alla bilar.  
 Bra baksäte. 
  Bra lastutrymmen.

 Snabbladdningen 
hade kunnat vara 
vassare. 

 I KORTHET

TOTALPOÄNG:

40/50

 Så här ser laddnigen ut en kylig dag när det är +3 
grader. Då tog det 52 minuter. I sommarvärme drygt 30 
minuter.  
 
Förbrukning och räckvidd: Temp 23 grader vid  
provkörningen. 

Officiell räckvidd: 380 km WLTP. 
Räckvidd vid provkörningen: 355 km, mestadels  
motorvägsfart. 
Förbrukning 50 km/h: 1,60 kWh/mil.

MG5 Laddar ok även i kyligare temperatur

 LADDKURVA

Batteri % (SoC)
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 Höjd: 154 cm  Maxlast: 355
 Taklast: 75 kg
 Max släpvikt: 500 kg

 BETYG

 Hjulbas: 267 cm
 Totallängd: 460 cm  Bredd: 182 cm

FAKTA

MG
5

Lättmanövrerat in-
fotainment.
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KÖREGENSKAPER:  
Rappt, tajt, kul och fan-
tastiskt i stadskörning. 

KOMFORT:  
Härliga säten, Apple Car 
Play kopplar upp direkt i 
trådlöst läge.  

SÄKERHET:  
Osäkert hur det här ser 
ut, är inte krockad av Euro 
NCAP.  

FÖRBRUKNING: 
Lägst förbruking i testet.  

AUTONOMI:  
Bra system som fungerar 
bra även för stadskörning. 

UTRUSTNING:  
Grundversionen bjuder på det 
man behöver.  

UTRYMMEN:  
Det är trångt, klaustrofo-
biskt i baksätet. Fram är 
det riktigt bra. Med fällda 
baksäten går en rejäl  
storhandling in. 

EKONOMI:  
Minst el per krona, men 
högst kvalitet och roligaste 
bilen att köra.  

RÄCKVIDD:  
Fungerar för pendling, 
men man bör inte ha för 
långt till jobbet när det är 
vinter. Kantboll på trean i 
betyg. 

LADDNING:  
Duglig med tanke på  
batteristorleken. 11 
kW-laddningen laddar upp 
bilen på under tre timmar.  

UTSEENDE: En brittisk 
bulldog som några av oss 
älskar, andra rynkar på 
näsan åt.  

Pris: 378 430 kr.
Batterikap: 28,9 kWh.
Deklarerad räckvidd:  
234 km (WLTP).
Snabbladdning:  
50 kW.
Ombordladdning:  
Trefas 11 kW.
Drivning:  
Framhjulsdrift.
Max motoreffekt,  
vridmoment: 
Ca 135 kW, 270 Nm.
Acceleration 0–100 
km/h: 7,3 sek.
Topphastighet:  
150 km/h.
Antal platser: 4.
Yttermått, LxBxH: 
385x172x143 cm.
Tjänstevikt: 1440 
kg.
Bagageutr.: 211 l.
Dragvikt: Ej drag.
Nybilsgaranti:  
2 år.
Batterigaranti:  
8 år/16 000 mil.

  
 Härlig att köra. 
 Låg förbrukning. 
 Infotainment med 
snabb uppkoppling av 
Apple Car Play.

 Kort räckvidd 
 Pyttelitet baksäte 
 Lite för dyr med 
tanke på hur lite 
elbil man får. 

 I KORTHET

TOTALPOÄNG:

32/50

 Mini Cooper håller 50 kW till 80 procent. För det 
mesta lär man ladda den hemma, då tar det under tre 
timmar med trefasladdning.   
 
Förbrukning och räckvidd: Temp 23 grader vid  
provkörningen. 

Officiell räckvidd: 234 km WLTP. 
Räckvidd vid provkörningen: 200 km, mestadels  
motorvägsfart. 
Förbrukning 50 km/h: 1,37 kWh/mil.

Mino Cooper SE Till 80 procent på 30 minuter

 LADDKURVA

 Höjd: 143 cm  Maxlast: 410 kg
 Taklast: 0
 Max släpvikt: 0

 BETYGFAKTA

Mini
Cooper SE

 Hjulbas: 250 cm
 Totallängd: 385 cm  Bredd: 172 cm

TEST. 4 UNDER 400 000

Batteri % (SoC)
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Snyggt och prydligt. 
Sköna säten.
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RÄCKVIDD KOMMENTAR 

Fiat 500e 26 mil Fixar pendlingen, men förbrukningen är ganska hög vilket blir slösigt på det 
ganska stora batteripacket. 

Nissan Leaf 26 mil Klarar sig bra som pendlarbil. Allt utom batteriet är tänkt för långkörning.  

MG5 35 mil Klarar av långkörning. Blir ett laddstopp mellan Stockholm och Göteborg. 

Mini Cooper SE 20 mil Snålast. 1,37 kWh/mil. Man bör inte ha mer än fem mil till jobbet om man 
tänker pendla tryggt även på smällkalla vintern. 

Märke  Fiat 500e Nissan Leaf 40 kWh MG5 Mini Cooper SE 

Pris (från) 369 900 kr 371 100 kr 374 920 kr 378 430 kr

Privatleasing 3 095 kr/mån  
1 500 mil/år i 36  

månader (Cabriolet- 
versionen +300 kr/mån)

från 3 495 kr/mån 1 500 
mil/år i 36 månader

från 3 445 kr/mån  
1 500 mil/ år 36 mån 
(3 295 kr 1000 mil/år  

36 mån)

  från 3 745 kr/mån  
(1000 mil år 36 mån)

Ägandekostnad 1 799 kr/mån 1 821 kr/mån 1 876 kr/månad 1 796 kr/månad

Med kontantinsats utslagen* 3 854 kr/mån 3 883 kr/mån 3 959 kr/månad 3 898 kr/månad

Servicekostnader

1:a service (1 år 1 500 mil) 1 837 kr 3 125 kr ink moms 2 350 kr -

2:a service (2 år/ 3 000 mil) 3 181 kr 4 352 kr ink moms 3 477 kr -

3:e service (3 år /4 500 mil) 1 837 kr 3 542 kr ink moms 2 350 kr -

Utslaget på 3 år 2 285 kr/år 2 433 kr/år 2 725 kr/år 1 427 kr/år

Alternativt serviceavtal - 3 år för 73 00 kr - 4 år för 4 283 kr

Förmånsvärde: 3 289 kr/månad 
(39 471 kr/år)

3 364 kr/månad  
(40 369 kr/år)

3 679 kr/månad  
(44 157 kr/år)

3 397 kr/månad  
(40 771 kr/år)

Märke  Fiat 500e Nissan Leaf 40 kWh MG5* Mini Cooper SE** 

Skydd av vuxna 76% 93% - 79%

Skydd av barn 80% 86% - 73%

Fotgängare 67% 71% - 66%

Förarstöd 67% 71% - 56%

Antal stjärnor **** ***** - ****

 RÄCKVIDD
 Så långt når bilen

 EURO NCAP
 Så säker är bilen

 KOSTNADSKALKYL
 Så mycket kostar bilen

*Räknat på 50 000 bonus, 20% kontantinsats, 60% restvärde, den årliga servicekostnad som 
anges under Servicekostnader, utslaget på 3 år. Laddningskostnader och försäkring ej inräknat.

*MG 5 har inte testats av Euro NCAP ännu. Det finns inte heller någon jämförbar bil. Den närmsta är suven ZS EV. Den 
fick fem stjärnor i Euro NCAP med 90 procentigt skydd för vuxna och 85 procent för barn. Oskyddade trafikanter hade 
den modellen 64 procent och förarsystemen 70 procent. Däremot fick premiumsuven Marvel R bara fyra stjärnor. Skydd 
av vuxna 80%, barn, 75%, oskyddade trafikanter 55% och förarstödsystem 80%. Osett ännu vilket betyg MG 5 får.

**Mini Cooper SE har inte testats av Euro NCAP. Den närmaste är Mini Cooper från 2014, det är dessa betyg som  
anges i tabellen. Men betyget har löpt ut och gäller säkerligen inte med dagens krav. 

Vi kör från Tyresö till Nynäshamn, en tänkt pendlingssträcka på 13 mil tur och 
retur. Alla bilarna klarar det en varm sommardag med god marginal.  

Alla bilar har inte krocktestats av Euro NCAP, 
men så här ser det ut just nu med säkerheten. 

Alla priser och kostnader avser basversionen 
av repektive modell, om inte annat anges.

TEST. FYRA BUDGETBILAR
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OCH 
VINNAREN 
ÄR ...

MG5

Praktikalitet är inte allt som gör att 
mg5 tar hem det här. Den är även fullutrus-
tad med modern teknik. mg5 är den enda 
bilen av de fyra som man kan åka långre-
sor med. Bra räckvidd, bra bagageutrym-
me och bra sittplatser även i baksätet. 
Med dragkrok som tillval kan man köra 
skräp till tippen. Och mg5 är den enda av 
de fyra som kan driva elapparater från 
sitt batteri. Nissan Leaf verkar vid första 
åsynen vara en bra elbil. Stor, rejäl och 
rymlig. Men på drivlinan märks det tyvärr 
att den i grund och botten är en över tio  
år gammal konstruktion.  ✖

MG5

40 p

NISSAN LEAF:

33 p 2

FIAT 500E:

33 p 2

MINI COOPER SE:

32 p 4

1

TEST. FYRA BUDGETBILAR

Tibor Blomhäll: 
MG5
Egentligen 
handlar det 
om ren ut-
klassning. 
MG5 är 
både rym-
lig, praktisk, 
fullproppad med finesser 
och levererar bra räckvidd 
till lågt pris. Hjärnan har 
bestämt sig. Men hjärtat, 
ja den klappar för gulliga 
italienska skönheten Fiat 
500e. Har du inga barn och 
inte behöver få plats med 
barnvagnar och ungar –  
njut av La Dolce Vita.

Mamica BLomhäll: 
MG5
Fiat 500e är 
så gullig! 
Varje gång 
jag kör 
den har 
jag svårt 
att lämna den 
ifrån mig och byta till en 
annan elbil att testa. Som 
en italiensk gräddbakelse.
Men tyvärr, med två barn 
går det inte. Det är svårt 
att sätta folk i baksätet. 
Den fungerar inte som fa-
miljebil. Därför skulle jag 
välja MG5. Men med tungt 
hjärta.

Fredrik Sandberg: 
Mini Cooper SE
Jag vet, det 
är irratio-
nellt, men 
jag blev 
kär. Och 
då brukar 
förnuftet åka 
ut genom fönstret. Mini 
Cooper SE är en härlig pigg 
bil med kvalitetskänslan på 
topp. Jag blir glad av att 
sätta mig i den, den effek-
ten hade ingen av de andra 
bilarna, hur praktiska de  
än är. MG5 må vara  
vettigast, men den är  
anonym och tråkig. 

Lotta Hedin: 
MG5
MG5 är det 
vettigaste  
valet 
bland  
de här bi-
larna. Bäst 
räckvidd, bäst 
utrymmen, bäst användar-
vänlighet, längst nybilsga-
ranti. Mini Cooper är klart 
roligast att köra, men jag 
blir inte vän med infotain-
mentsystemet, och räckvid-
den är för dålig för att jag 
ska välja den. Nissan Leaf 
kommer inte på tal på grund 
av Chademoladdning. 

 MIN FAVORIT  MIN FAVORIT  MIN FAVORIT  MIN FAVORIT
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Bra, bättre, 
Buzz

PROV
> VOLKSWAGEN 
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Tidernas mest hypade minivan och transport
bil rullar nu ut på vägarna. Men lever den 
upp till förväntningarna? Vi har provkört 
Volkswagen ID Buzz Pro och ID Buzz Cargo.

ver sju år har gått sedan 
Volkswagen visade upp  
en första variant av en 
eldriven arvtagare till sex-
tiotalets ikoniska folkabuss, 
då som koncept. Den blev 

en publikmagnet från första stund. Sedan 
dess har intresset varit fortsatt skyhögt  
och väl underhållet av skickliga pr-
människor som pytsat ut en jämn ström av 
små nyheter, snygga bilder, surfingbrädor 
och roadtripdrömmar. Och nu plötsligt är 
id Buzz här på riktigt. Det är inte utan att 
man undrar om den kommer kunna leva 
upp till förväntningarna. Finns det till 
och med risk att folk tröttnat på den redan 
innan den nått vägarna? Att ”objektet 
blivit utslitet”, som mäklare säger om bo-
städer där annonsen legat uppe för länge?

Nej – den frågan får vi svar på direkt när 
vi rullar ut på gatorna i Köpenhamn. Vi 
sitter i en citrongul, femsitsig variant av id 
Buzz Pro ämnad för persontransport. Lite 
senare ska vi även få testa transportvarian-
ten av samma bil, id Buzz Cargo.  

Det är mycket folk ute på gatorna , och 
det är många som vänder sig om, tittar, 
pekar. Framför allt män någonstans mel-
lan 30 och 45 tittar upp från mobilen och 
låter hakan falla. En hipsterkille på cykel 
spricker upp i ett brett leende och sträcker 
upp armen i en symbolisk high five-gest 
mot oss när vi passerar honom på strand-
promenaden. id Buzz är fortsatt het.

Och den sticker ut i trafiken, som en 
färgglad ljusklick i den annars ganska 
jämngrå strömmen av bilar. Precis som sin 
föregångare t1 kan man få den tvåfär-
gad, med vit överdel och underdel i gult, 
orange, grönt eller blått. 

I övrigt är likheterna med den gamla 
folkabussen inte särskilt stora, och tur är 
väl kanske det. t1 må ha varit charmig, 
men en katastrof när det gäller både 
krocksäkerhet och avgasutsläpp.

id Buzz är naturligtvis också större 
än sin gamla förlaga. Den mäter 4,72 
meter på längden, är nästan 2 meter hög 
och 1,93 meter bred, sidospeglarna ej 
inräknade.

Storleken till trots är den ändå lättma-
növrerad i stadstrafiken och det är lätt 
att känna var man har bilen på vägen. 
En bidragande faktor är troligen att 
hjulen sitter placerade långt ute i hörnen 
av bilen. Trots den långa hjulbasen på 
tre meter (299 cm för att vara exakt) är 
vändradien överraskande behändig, elva 
meter, och det går smidigt att svänga runt 
om man behöver göra en u-sväng.

ID Buzz är mycket komfortabel att köra 
och åka i. Man sitter högt och bekvämt 
med mycket rymd och luft omkring sig. 
Instrumentering och skärmar är i princip 
samma som hos id 3, 4 och 5, liksom info-
tainmentsystemets upplägg. Interiören går 
i samma ljusa toner som exteriören, och 
inredarna har jobbat med fack och smarta 
lösningar för förvaring, som inte inkräktar 
på luftigheten. 

Inte heller den som får åka i baksätet 
lär klaga på komforten. Här finns gott 
om utrymme, och vill man ha mer space 
för benen, alternativt mer lastutrymme 
bakom stolarna, så kan baksätet skjutas 
framåt och bakåt. En sådan praktisk detalj 
som nedfällbara brickor i framsätets 
stolsrygg, som om de vinklas i en annan 
lutning också kan bli hållare för surfplat-
tan får det att vattnas i föräldramunnen.

Vi lämnar centrala Köpenhamn och 
letar oss vidare mot på Öresundsbron för 
en kort utflykt till Sverige. Buzzen rör sig 
piggt på motorvägen, det är inga problem 
att klara omkörningarna. Med den 150 kW 

Ö
ID Buzz Cargo, transportvarianten 
av ID Buzz Pro. 

ID Buzz sticker ut 
i trafiken, som en 
färgglad ljusklick  
i en jämngrå ström 
av bilar.

PROVKÖRNING. VOLKSWAGEN ID BUZZ/ID BUZZ CARGO
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starka motorn och 310 Nm vridmoment 
tar det tio sekunder att accelerera från 

0 till 100 km/tim, så det är försås 
ingen sportbil om nu någon väntat sig 

det. Körläget ”Sport” hade man också 
kunnat spara in på, det är ingen skillnad 

förutom att gaspedalen reagerar lite tidi-
gare när man trycker på den. 

På 110-vägen gör sig dock ljudet från 
luftdraget påmint, det viner en del kring 
dörrarna. Även vägljud tränger in i kupén. 
Det är inte rekordbullrigt, men heller inte 
den tystaste bilen vi åkt i.

Efter dryga sex mil med blandad kör-
ning visar trippmätaren en genomsnittlig 
förbrukning på 2,08 kWh/mil. Fortsatte 
vi så skulle vi komma 37 mil innan det 77 
kWh stora batteripacket var helt tomt. Vill 
man ha lite marginal och inte köra batte-
riet i botten är det med andra ord rimligt 
att räkna med ungefär trettio mil mellan 
laddstoppen. 

id Buzz kommer i en rad ytterligare 
varianter framöver – och först ut på 
persontransportsidan är den femsitsiga 
varianten vi kör i dag. En sjusitsig variant 
med en tredje sätesrad kommer nästa 
år. En utlovad riktig campingvariant, id 
California, med sängar och ett litet kök 

ska komma 2025. Men även i femsitsiga 
id Buzz går det att förvandla skuffen till 
en dubbelsäng. Ett extragolv finns att 
köpa till för bagageutrymmet, så att hela 
ytan där bak blir plan när baksätet fälls. 
För den som verkligen har siktet inne på 
camping i femsitsiga id Buzz Pro har ett 
externt företag tagit fram en måttanpas-
sad insats, med plats för gaskök, vatten-
dunk, förvaring, och förstås en ihopfäll-
bar madrass. 

Tyvärr har Volkswagen glömt det 
viktigaste av allt för den som vill sova i 
bilen: det finns inget camping-mode. Trots 
att dessa id-bilar är utrustade med den 
senaste versionen av id-mjukvaran, 3.2, så 
finns det inget läge där man kan ställa in 
luftkonditionering och värme för en natt i 
bilen som man till exempel kan göra i Tes-
la. Entusiaster har visserligen ändå lyckats 
campa med id 3 och 4 utan att kvävas eller 
frysa ihjäl, då med tyngder i framsätet och 
ikopplat säkerhetsbälte för att lura bilen 
att någon sitter i framsätet så att ac:n hålls 
igång. Det lär gå även här – men allvarligt 
vw: Hur svårt kan det vara att få till en 
riktig inställning för detta ändamål? Vi får 
hoppas att det snart kommer en trådlös 
uppdatering. 

Laddeffekten utlovas ligga på 170 kW, och att fylla 
från fem till åttio procent ska gå på en halvtimma. 

 Lastutrymmet i Cargo- 
modellen sväljer 3,9 kubikmeter.
 Baksätet går att skjuta  

framåt och bakåt.

 Plats för 2 205 liter med  
baksätet fällt.
 Måttanpassad campinginsats.
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Vi kör tillbaka till startpunkten och 
byter till transportbilen id Buss Cargo, och 
tar plats i ett standardutrustat exemplar. 
Det betyder bland annat att det finns tre 
platser i förarsätet, en skjutdörr på passa-
gerarsidan och en vanlig lucka som öppnas 
uppåt. Vill man kan man extrautrusta med 
skjutdörr även på förarsidan, och dub-
beldörrar bak. En vägg skiljer kupén från 
lastutrymmet som sväljer 3,9 kubikmeter. 
Där inne finns plats för två eu-pallar och 
totalt 650 kilos lastvikt.

Kupén ser lite annorlunda ut jämfört 
med passagerar-Buzzen, bland annat finns 
det fler utrymmen att lägga in packsedlar, 
tumstockar och annat smått och gott som 
en trasportbilsförare kan tänkas behöva 
ha med sig. Bilen går också att extrautrus-
ta med ett 230-voltsuttag för den som vill 
kunna köra maskiner eller utrustning med 
vanlig kontakt.

Körmässigt känns ID Buzz Cargo 
lite stötigare än sitt persontransportsys-
kon. Det förklaras av att inställningen på 
fjädringen skiljer sig något åt, då Cargo är 
ämnad för att köra med mer last. Kompo-

nenterna är dock samma, med MacPher-
son-fjädring fram och multi link-dämpning 
bak som tar hand om krafterna höjdled 
och sidled separat. 

Det mest unika med id Buzz Cargo är 
ändå räckvidden, och laddningen. id Buzz 
utlovar en snabbladdningshastighet på upp 
till 170 kW, och att ladda från fem till 80 
procent ska gå på en halvtimma. Vi hade 
inte möjlighet att testa laddningen under 
provkörningen, men förutsatt att det stäm-
mer finns  hittills inga andra transportbilar 
som kan konkurrera med det. 

Att unga köpstarka personer vänder 
sig efter bilen på gatan lär dessutom vara 
allt annat än besvärligt för företagare som 
behöver en bil att köra transporter med. 

Så lever ID Buzz upp till förväntning-
arna?

Förutom att roadtrip- och camping 
med surfbräda-drömmarna får sig en törn 
av att det saknas campingmode i bilen 
klarar den sig riktigt bra. Volkswagen må 
vilja lyfta fram den som livsstilsbil, men 
de har framför allt gjort en praktisk och 
funktionell bil som är kul att köra. ✖

Pris (från):                           
625 000/489 000 kr
Batterikapacitet:              
77 kWh (netto)
Deklarerad räckvidd:       
422/415 km (WLTP)
Snabb-/normalladdning: 
170/11 kW
Drivning: Bakhjulsdriven
Motoreffekt: 150 kW
Acc. 0-100 km/h:               
10,2 sek/-
Yttermått, LxBxH Buzz:  
471x198x193 cm
Bagageutrymme Buzz:   
1 121–2 205 liter
Lastutr. LxBxH Buzz  
Cargo: 220x173x128 cm 
Lastvolym Buzz Cargo:                            
3,9 m3 (Två EU-pallar  
får plats) 
Maxlast: 529/630 kg   
Dragvikt:                      
1 000 kh
Nybilsgaranti:                   
3 år

  
 Smidig att manövrera. 
 Liten vändradie. 
 Bra (utlovad) laddkapacitet. 
 Uppfriskande design.

 Högt vägljud. 
 Inget campingmode.

FAKTA

Volkswagen
ID Buzz/ ID 
Buzz Cargo

 I KORTHET

 »De har framför allt gjort en praktisk 
och funktionell bil som är kul att köra.«

 ID Buzz är smidig att manövrera och har en nätt vändradie.

PROVKÖRNING. VOLKSWAGEN ID BUZZ/ID BUZZ CARGO
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eConnect®

Utvecklad för nordiska  
förhållanden

LADDKABEL AV HÖGSTA KVALITÉ

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

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

ELBIL SVERIGE. NYHETER

El för alla – alla för el (efa) arrang-
erades av Scandinavian Raceway, Elbil 
Sverige och Solar Team från Chalmers, 
Mälardalen, Jönköping och Halmstad Uni-
versitet. Många besökare hade aldrig sett 
”solbilarna” som högskolorna visade upp, 
dessa farkoster drivs med endast solpane-
ler monterade på bilen. 

Redan ett par minuter efter att vi 
öppnat grindarna hade vi kö in. Många 
av besökarna körde redan elbil och dessa 
parkerades nära utställarna på en ”el-
bilsparkering” för att besökarna skulle få 
ännu fler elbilar att titta på. 

El-lastbil Scania 25P visades, Scania 
tillsammans med Northvolt erbjöd ladd-
ning för besökare och utställarbilar från 
två containrar, Orust e-boats Strana fick 
man provåka, barnen fick köra elbilar för 
barn och fick sedan ett elbilskörkort för 
barn. Universiteten hade radiostyrda mo-
deller av sina solbilar. Ett annat omtyckt 
inslag var trollkarlen som gick runt bland 
besökarna och underhöll dem med sina 
magiska trick. 

Den trehjuliga motorcykeln Omotion 
och många olika elbilar från närliggande 
återförsäljare fanns att provköra på banan 
under kontrollerade former. Flera bil-
modeller var fullbokade båda dagarna – 

Scandinavian Raceway är Skandinaviens enda Formel 1 bana. 
På Scandinavian Raceway arrangerades den 20–21 augusti 
ett elfordonsevent. Detta lockade nästan 1 000 besökare och 
bland besökarna fanns de som kanske inte var så väldigt  
intresserade av att köra elbil. Men när de hade testat på  
flygrakan – då lyste ögonen även på de som varit skeptiska!

Solbilar, el-lastbil, elbilar, 
elbåt, laddning, föreläsare 
och 1 000 besökare

nästa år blir det fler bilar att provköra och 
mycket annat som drivs med 100 procent 
el.  I dagsläget är inget datum bokat, men 
nästa event kommer att äga rum en helg 
i augusti 2023. Håll koll på Elbil Sveriges 
kalender: www.elbilsverige.se/kalender 

Besök gärna efa:s hemsida för fler 
bilder! ✖

Högskolorna visade upp sina 
solpanelsdrivna farkoster.

Många ville testa 
att köra på bana. 
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NYHETER

Hur ser våra 
laddstationer 
egentligen ut?
 
Under sommaren har jag 
besökt flera laddstationer i 
Sverige. Och jag blir led-
sen, för ibland kommer man 
till något som mest liknar 
en soptipp med glasspap-
per, fimpar, kaffemuggar, 
godispapper, servetter, 
med mera. Själva har vi 
en liten rulle svarta påsar 
med knythandtag med oss i 
bilen. Den tar nästan ingen 
plats och när vi ser en  
soptunna kastas den.  

Dessutom borde laddope-
ratörer och restauranger  
sätta upp en återvinnings-
station i laddplatsens 
närhet. I alla fall en rejäl 
soptunna som töms regel-
bundet. 

De flesta elbilsägare  
skräpar inte ner, det vet 
jag, men det räcker att ett 
fåtal gör det, för skräpet  
hamnar inte där av sig 
själv. Så kör försiktigt  
– och ta med ert skräp.

  KONTAKTA MIG!

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

Ordförande  
har ordet
Magnus  
Johansson

Elbil Sverige, Sveriges konsumentorganisation för elfordon, finns över hela landet och har sitt säte i 
Västsverige. Organisationen arbetar med och verkar för elfordon upp till 3,5 t, vad avser laddning, energi och 
naturligtvis anpassning av samhället för elfordon. Läs mer om organisationen, medlemskap, nyheter som berör 
ämnet samt de elbilsträffar och event som arrangeras, på www.elbilsverige.se
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MARKNADSÖVERSIKT

 

Märke  Aiways  
U5 

Audi e-tron  
S/55/50 Quattro 

Audi Q4 e-tron/Q4 
e-tron Sportback 

Audi 
e-tron GT/RS GT 

BMW 
i7 xDrive60  

BMW i4  
eDrive40/M50 

Pris (från) 449 990 kr – 542 800-699 900 kr 1 177 800/1 598 900 kr 1 580 000 kr 639 500-749 500 kr

Batterikapacitet 63 kWh 95/71 kWh 52/77 kWh (netto) 83,7 kWh (netto) 101 kWh (netto) 84 kWh (brutto)

Deklarerad räckvidd 410 km (WLTP) 371/436/336 km 312/528 km 487/472 km WLTP 591 km (WLTP) 590 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 90/11 kW 120–150/11 (22 tillval) 125/11 kW 270/11 (22 tillval) kW 195/11 kW 205/11 kW

Drivning Framhjulsdrift Fyrhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven Fyrhjulsdriven Fyrhjulsdriven Bak-/fyrhhjulsdriven

Motoreffekt 150 kW 370/300/230 kW 125/220 kW 350/440 kW 400 kW  250-400 kW

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

Yttermått, LxBxH (cm) 468x187x170 490x204x163 459x187x162 499x196x141 539x219x154 478x185x145

Bagageutrymme (liter) 496 660+frunk 520 420/350+frunk 8 500 470

Dragvikt (kg) 1 500 1 800 1 000 /1 200 Ej dragkrok 2 000 kg  1 600 kg

Nybilsgaranti* 5 år / 15 000 mil 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år

Märke  Citroën 
ë-C4

Cupra
 Born 58 kWh

DS3 Crossback 
e-Tense 

Fiat 
500e 

Ford
 Mustang Mach E

Honda  
e 

Pris (från) 459 990 kr (kapanj) 471 900-531 900 kr 455 000 kr (kampanj) 329 900/369 900 kr 682 900/738 900 kr 416 800 kr

Batterikapacitet 50 kWh 58/77 kWh 50 kWh 24/42 kWh 70/91 kWh 35,5 kWh

Deklarerad räckvidd 357 km (WLTP) 420/545 km (WLTP) 341 km (WLTP) 190/320 km (WLTP) 400–610 km (WLTP) 220 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 100/11 kW 120/11 kW 100/11 kW 50-85/11 kW 110–150/11 kW 50/6,6 kW

Drivning Framhjulsdriven Bakhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven Bakhjulsdriven

Motoreffekt 100 kW 150/170 kW 100 kW 70/87 kW 198–358 kW 100/113 kW

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

Yttermått, LxBxH (cm) 435x203x152 432x181x154 cm 412x199x153 363x190x153 471x188x163 389x175x151

Bagageutrymme (liter) 380 385 350 185 322+frunk l00 171

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

Nybilsgaranti* 5 år/10 000 mil 2 år 3 år/10 000 mil 3 år 5 år 5 år/10 000 mil *D
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Elbilar på 
marknaden
Elbilsmarknaden växer så det knakar 
och det finns mängder av modeller  
som väntar runt hörnet – här är  
de bilar som finns i produktion  
och kan beställas i dag.

       MARKNADSÖVERSIKT

RENA ELBILAR 
Personbilar

RENA ELBILAR 
Personbilar

Tesla  
Model Y. 
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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!

Märke  
BMW 

iX XDRIVE 40/50 
iX M60 

BMW
 iX3 

Pris (från) 700 000 kr

Batterikapacitet 76/111,5 kWh 80 kWh

Deklarerad räckvidd  425-630 (WLTP) 453 km (WLTP)

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

Drivning Fyrhjulsdriven Bakhjulsdriven

Motoreffekt 240/385/455 kW 210 kW

Acc. 0–100 km/h 6,1-3,8 sek 6,8 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 495x223x169 472x189x167

Bagageutrymme (liter) 500 510

Dragvikt (kg) 2 500 750

Nybilsgaranti* 2 år 2 år

Märke  Hyundai 
Ioniq 5 

Hyundai 
Kona Electric 

 Jaguar i-Pace  
EV400

Kia  
Niro EV

Kia  
e-Soul 

Kia  
EV 6 

Pris (från) 524 900/559 900 kr 409 900/449 900 kr 1 065 900 kr 530 500 kr 504 800 kr 639 900 kr

Batterikapacitet 58/77,4 kWh 39/64 kWh 90 kWh  64 kWh  64 kWh 77,4 kWh

Deklarerad räckvidd 384–507 km (WLTP) 305/484 km (WLTP)  470 km (WLTP) 460 km (WLTP) 452 km (WLTP) 484–504 km (WLTP)

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

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

Motoreffekt 125-239 kW 100/150 kW 294 kW 150 kW 150 kW 168–239 kW

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

Yttermått, LxBxH (cm) 464x189X164 418x180x157 468x201x157 438x181x156 419x180x160 468/188/155

Bagageutrymme (liter)  527+frunk 57 332 505 475+frunk 20 315 480+frunk 20-50

Dragvikt (kg) 1 600 0/300 750 750 300 1 600

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

LÄS ALLA VÅRA DAGLIGA NYHETER PÅ:

elbilen.se
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RENA ELBILAR 
Personbilar

RENA ELBILAR 
Personbilar

1 047 300-1 448 900 kr
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MARKNADSÖVERSIKT

Märke  Mercedes  
EQS 

Mercedes  
EQV standard /

lång
MG  

Marvel  R
MG  

ZS EV 
MG  
5 

Mini Cooper   
SE 

Pris (från) 1 245 000 kr 879 250 kr 499 990 kr 412 990 kr 374 290 kr 378 430 kr

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

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

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

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

Motoreffekt 245/484 kW 150 kW 132/212 kW 115 kW 115/130 kW 135 kW

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

Yttermått, LxBxH (cm) 522x213x151 514/537x224x191 467x210x162 432x181x165 460x182x154 385x172x143

Bagageutrymme (liter) 610 1 030 357+ frunk 448 479 211

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

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

Märke  Lexus  
UX 300E 

 Mazda  
MX-30 

 Maxus  
Euniq 5 MPV

 Mercedes  
EQA 

 Mercedes  
EQB 

Mercedes  
EQE

Pris (från) 629 900 kr 432 900 kr 499 900/529 900 kr 557 900 kr 607 900 kr 735 700 kr

Batterikapacitet 54,3 kWh 35,5 kWh 52,5/70 kWh 66,5 kWh (netto) 66,5 kWh (netto)  90,6 kWh (netto)

Deklarerad räckvidd  315 (WLTP) 200 km (WLTP) 260/360 km(WLTP) 402-426 km (WLTP) 419 km (WLTP) 660-525 km

Snabb-/normalladdning 50/6,6 kW 50/11 kW 60 kW/ 6,6 kW 100/11 kW 100/11 kW 170/11 kW

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

Motoreffekt 150 kW 107 kW 130 kW 140-215 kW 168/215 kW 180-460 kW

Acc. 0–100 km/h 7,5 sek 9,7 sek Uppgift saknas 8,9-6 sek 8/6,2 sek 7,3-3,5 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 450x184x155 440x204x157 483x183x180 446/183/162 468x183x167 495x210x149

Bagageutrymme (liter) 367 l 350 Uppgift saknas 340 465–495 430

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

Nybilsgaranti* 3 år/10 000 mil 3 år/10 000 mil 5 år/10 000 mil 2 år 2 år 2 år

Märke  Nissan
Leaf Nissan Ariya Opel  

Corsa-e
Opel  
Mokka 

Peugeot  
e-208 

Peugeot  
e-2008 

Pris (från) 371 100/452 000 kr 543 200 kr 439 900 kr (kampanj) 494 900 kr (kampanj) 429 900 (kampanj) 464 900 (kampanj)

Batterikapacitet 40 kWh/62 kWh 63/87 kWh 50 kWh 50 kWh 50 kWh 50 kWh

Deklarerad räckvidd 285/385 km (WLTP)  403-533 km 330 km (WLTP) 318 km (WLTP) 362 km (WLTP) 345 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 50–100/6,6 kW 130/7,4kW 100/11 kW 100/11 kW 100/11 kW 100/11 kW

Drivning Framhjulsdriven Fram-/fyrhjulsdrift Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven

Motoreffekt 110/160 kW  160-225 kW 100 kW 100 kW 100 kW 100 kW

Acc. 0–100 km/h 7,9/7,3 sek  7,5-5,7 sek 8,1 sek 9 sek 8,1 sek Uppgift saknas

Yttermått, LxBxH (cm) 449x179x154 459x217x166 406x196x143 415x198x153 406x196x143 430x198x155

Bagageutrymme (liter) 420–435 488/415 309 350 311 434

Dragvikt (kg) Ej dragkrok 750/ 1500 Ej dragkrok Ej dragkrok Ej dragkrok Ej dragkrok

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

RENA ELBILAR 
Personbilar

RENA ELBILAR 
Personbilar

RENA ELBILAR 
Personbilar
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Ett säkert val för framtiden.
När du väljer laddstationen GARO LS4 bidrar du samtidigt 
till att göra livet lite enklare för alla elbilsförare. Den laddar 
nämligen alla typer av el- och hybridbilar på ett effektivt sätt, 
och den kopplas enkelt upp till operatörernas molntjänster och 
betalningssystem. Denna laddstation är en riktig tuffing som är 
utvecklad för att klara utmaningarna på en laddstation som  
ska delas av många. Var med och bygg framtiden med oss.
garo.se

The future  
is sharing.

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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MARKNADSÖVERSIKT

Märke  Polestar 
2 

Porsche  
Taycan

Renault Megane 
E-Tech

Renault Zoe 
Z.E.50 R110/R135

Skoda  
Enyaq iV

Tesla  
Model 3

Pris (från) 519 000 kr 1 000 000 kr 449 900/499 900 kr 427 990 kr 624 900 kr 629 900 kr

Batterikapacitet 69/78 kWh 79,2–93,4 Kwh 40/60 kWh 52 kWh 77 kWh (netto) Ca 60/80 kWh

Deklarerad räckvidd 440–540 km (WLTP) 407–505 km (WLTP) 300-470 km 385 km (WLTP) 530-496 km WLTP 491–602 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 150/11 kW 270–225/11–22 kW 85–130/22 kW 50 (tillval)/22 kW 135/11 kW 170–250/11 kW

Drivning Fram-/fyrhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven

Motoreffekt 170–300 kW 350–560 kW 96–160 kW 80/100 kW 150/195 kW 202–353 kW

Acc. 0–100 km/h 4,7–7,4 sek 2,8–5,4 sek 7,4-10,5 sek 11,9/9,5 sek 8,7–6,9 sek 3,3–6,1 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 460x198x148 496/197/139 420x177x150 408x194x156 465x188x162 469x185x144

Bagageutrymme (liter) 405+frunk 35 447–488 + frunk 81 440 338 585 542+frunk

Dragvikt (kg) 1 500 Ej dragkrok 500/900 Ej dragkrok 1 000 alt. 1 200 910

Nybilsgaranti* 2 år 2 år 3 år 5 år/10 000 mil 3 år 4 år/8 000 mil

Märke  Tesla  
Model Y

Tesla Model S 
Plaid

Tesla Model X 
Plaid Toyota bz4X Volvo C40  

Recharge
Volvo XC40  
Recharge

Pris (från) 769 000 kr 1 549 990 kr 1 587 990 557 900 kr 584 900/651 900 kr 547 900/633 900 kr

Batterikapacitet Ca 70 kWh ca 95 kWh (netto  ca 95 kWh (netto)  71 kWh (netto) 69/78 kWh 69/78 kWh 

Deklarerad räckvidd 533/514 km (WLTP)  600 km (WLTP)  528 km  516/461 km 435/448 km (WLTP) 422/436 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 190–250/11 kW  250/11 kW  250/11 kW 150/6,6 kW 150/11 kW 150/11 kW

Drivning Fyrhjulsdriven Fyrhjulsdriven Fyrhjulsdriven Fram-/fyrhjulsdriven Fram-/fyrhjulsdriven Fram-/fyrhjulsdriven

Motoreffekt 324/420 kW  760 kW  760 kW  150/160 kW 170/300 kW 170/300 kW

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

Yttermått, LxBxH (cm) 475x213x162 497x196x145 504x200x168 469x186x160 444x203x159 442x203x165

Bagageutrymme (liter) 854+frunk 117 793 uppgift saknas 452 419+frunk 31 419+frunk 31

Dragvikt (kg) 1 600 1 600 2 250 750 1 500/1 800 1 500/1 800 

Nybilsgaranti* 4 år/8 000 mil  4 år/8 000 mil  4 år/8 000 mil 3 år/10 000 mil 3 år/10 000 mil 3 år/10 000 mil

Märke  Volkswagen 
ID3 

Volkswagen 
ID4/5 

ID. Buzz (finns 
även som Cargo)

Citroën 
ë-Jumpy

MAN 
e-TGE 

Maxus 
E-Deliver 3 

Pris (från) 469 900/504 900 kr 554 900/648 900 kr 625 000 kr 641 300 kr Uppgift saknas 399 900 kr**

Batterikapacitet 58/77 kWh 77 kWh (netto) 77 kWh (netto) 75 kWh 35,8 kWh 50,2 kWh

Deklarerad räckvidd 420/540 km (WLTP) 516-475 km (WLTP) 422 km (WLTP) 330 km (WLTP) 110 km (WLTP) 238 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 120–125/11 kW 135–150/11 kW 170/11 kW 100/11 kW 40/7,2 kWh 30/6,6 kW

Drivning Bakhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven Bakhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Uppgift saknas

Motoreffekt 150 kW 150–220 kW 150 kW 100 kW 100 kW 122 hk

Acceleration/Lastvolym 7,5 sek 6,2–8,5 sek 10,2 sek 5,3-6,6 m3 10,7 m3 4,8/6,3 m3

Yttermått/Maxlast (kg) 426x181x155 459x185x161 471x198x193 870 975 930

Bagage/Lastutrymme 385 liter 543 liter 1 121 liter    finns i flera storlekar 321x183x186 finns i flera storlekar

Dragvikt (kg) Ej dragkrok 1 000/1 200 1 000 1 000 Ej dragkrok Uppgift saknas

Nybilsgaranti* 2 år 2 år 3 år 3 år /10 000 mil Uppgift saknas 5 år/10 000 mil

RENA ELBILAR 
Personbilar

RENA ELBILAR 
Personbilar

RENA ELBILAR 
Person/transport
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Märke  Maxus
E-Deliver 9 

Mercedes 
e-Sprinter 

Mercedes 
e-Vito  

Pris (från) 569 900 kr** 613 980 kr** 498 500 kr**

Batterikapacitet 51,5/72/88,5 kWh 35/47 kWh (netto) 60/90 kWh (netto)

Deklarerad räckvidd upp till 296 km (WLTP) 99/134 km (WLTP) 264/360 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 30/6,6 kW 80/7,2 kW 80/11kW

Drivning Uppgift saknas Framhjulsdriven Framhjulsdriven

Motoreffekt 200 hk 85 kW 85/150 kW

Lastvolym 9,7 m3/ m3 11 m3 6 m3/6,6 m3

Maxlast (kg) 1 250 950/795 1 015/990

Lastutr. LxBxH (cm) finns i flera storlekar 327x179x190 lastlängd 283/306

Dragvikt (kg) Uppgift saknas Ej dragkrok Ej dragkrok

Nybilsgaranti* 5 år/10 000 mil 2 år 2 år

Märke  Opel  
Vivaro-e 

Peugeot  
e-expert 

Peugeot  
e-partner xx xx xx

Pris (från) 497 900 kr** 497 900 kr** 432 900 (kampanj)**

Batterikapacitet 75 kWh 75 kWh 50 kWh

Deklarerad räckvidd 330 km (WLTP) 330 km (WLTP) 275 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 100/7,6–11 kW 100/11 kW 100/11 kW

Drivning Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven

Motoreffekt 100 kW 100 kW 100 kW

Lastvolym 5,8/6,6 m3 5,3–6,1 m3 3,3 t– 4,4 m3

Maxlast (kg) 1 000 /1 400 870 607/647

Lastutr. LxBxH (cm) finns i flera storlekar finns i flera storlekar finns i flera storlekar

Dragvikt (kg) 1 000 1 000 750

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

Märke  Renault 
Kangoo E-Tech 

Renault 
Master e-tech  Toyota Proace xx xx xx

Pris (från) 401 900 kr**  524 900 kr** 425 900 kr**

Batterikapacitet 45 kWh 52 kWh  50/75 kWh

Deklarerad räckvidd 296 km (WLTP) 200 km (WLTP)  219-315 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 80 (tillval)/22 kW 22/7,4 kW  100/7,4 kW

Drivning Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven

Motoreffekt 90 kW 57 kW  100 kW

Lastvolym 3,3-3,9 m3 8–13 m3 5,8-6,6 m3

Maxlast (kg) uppgift saknas uppgift saknas 790-820

Lastutr. LxBxH (cm) finns i flera storlekar finns i flera storlekar finns i flera storlekar

Dragvikt (kg) 1 500 0 1000

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

RENA ELBILAR 
Transportbilar

RENA ELBILAR 
Transportbilar

RENA ELBILAR 
Transportbilar
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AKTUELLT

Trender
på elbilsmarknaden

MARKNADSÖVERSIKT

”40 procent av den totala  
kostnaden för en elbil i dag 
utgörs av batterikostnaden.  

Av de 40 procenten står  
råmaterial 80 för procent.”

Renaults vd Luca de Meo  
i en intervju i Le Journal du 

Dimanche i augusti

1/3

En tredjedel av alla  
batterier i världens rena  
elbilar och laddhybrider  

kommer från den kinesiska 
batteritillverkaren CATL.

KÄLLA: SNE RESEARCH

175 km/h 
– så fort körde elkatamaranen 
V32 från Hellkat Powerboats på 
en sjö i Missouri, USA. Enligt 
Vision Marine som tillverkat 
den elektriska drivlinan är  

det nytt världsrekord.
KÄLLA: VISION MARINE

19 procent tyngre  
är den genomsnittliga elbilen 
jämfört med en motsvarande 

förbränningsmotorbil.
KÄLLA: VTI 

MBW iX, 2,6 
ton tung.
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MARKNADSÖVERSIKT. ANALYS

En smartare 
vardag med 
elmoped

/ 76 Elbilen 9 2022

��637  
kubikmeter  
koldioxid, från 
tillverkningen 
av en elmotor-
cykel. Nu ska 
det krympas. 
FOTO: CAKE

Nu är det slutmumlat 
om klimatfrågan

N
ågot har hänt i debat-
ten om klimatomställ-
ningen. Nya stämmor 
höjer sig ur mumlet 
som hittills fört oss 
bort från fossila 
bränslen med myrsteg 
om man ser till vilka 
utsläppsminskningar 

som måste ske på väldigt 
kort tid, om vi ska ha en chans att nå 
1,5-gradersmålet.

Ett exempel är en debattartikel i Afton-
bladet i slutet av augusti, där 277 företag 
skriver ”Politiker, sluta bromsa klimatom-
ställningen”. Budskapet är: Sluta mesa.

Jag citerar: ”I den politiska debatten 
hörs ibland ett ifrågasättande av varför 
Sverige ska gå före i klimatomställning-
en. För oss är den frågan märklig. Inom 
näringslivet är det en självklarhet att 
gå före”. De fortsätter: ”Några av er tror 
kanske att vi redan är där. Det är vi inte. 
Dagens utökade och omfattande fos-
silsubventioner ger konstgjord andning 
till gårdagens teknik, och försämrar 
spelreglerna för de bolag som satsat stort 
på att ta nästa omställningssteg.”

Bland de 227 företag som undertecknat 
finns både sådana som helt uppenbart har 
fossilfrihet som en del av sin affär, som 
Polestar och solcellsföretaget Svea Solar. 
Men i den långa listan av företagsnamn 
finns också Ericsson, Telia, Ica, och till och 
med petroleumföretaget Preem.

Ett annat exempel på att tala ur kli-
matskägget, fast i ett helt annat samman-
hang, finns i en kampanj som svenska 
moped- och motorcykeltillverkaren Cake 
gjort tillsammans med Vattenfall. Syftet 
är att visualisera koldioxidutsläppen från 
tillverkningen av eldrivna offroadmo-
torcykeln Cake Kalk or. Resultatet är en 

bild på motorcykeln i en 637 kubikmeter 
stor kub fylld med avgaser. De 637 kubik-
meterna motsvarar de 1 186 kg co2 som 
tillverkningen av Kalk or ger upphov till. 
På det här sättet vill man medvetandegöra 
konsumenterna på de verkliga utsläppen 
från konsumtionen av varor. ”Fossilfritt 
betyder greenwash till dess att hela pro-
duktionsdelen blivit koldioxidfri”, säger 
Cakes vd Stefan Ytterborn. 

Nu är det elfordonsproducenterna själva 
som lyfter de fortsatta problem som finns  
i tillverkningsledet, och sprider en bild av 
sitt elektriska fordon i ett moln av avgaser.

En vecka efter att den här tidning-
en skickas till tryck ska Polestar hålla 
presskonferens om hur de ska lyckas med 
sitt åtagande att skapa en helt klimatneu-
tral bil till 2030. Det är uppenbarligen 
en viktig bit i marknadsföringen av grön 
teknologi, som kommer att bli en allt vik-
tigare komponent när man marknadsför 
sina produkter. De företag som mumlar 
och duckar klimatfrågan kommer att få 
det allt svårare. Nu är det upp till bevis. ✖

LOTTA HEDIN  
är redaktör på  

Elbilen i Sverige.

Åsikter eller tips? Mejla lotta@elbilen.org

 »DE FÖRETAG 
SOM MUMLAR 
OCH DUCKAR 
KLIMATFRÅGAN 
KOMMER ATT  
FÅ DET ALLT 
SVÅRARE.«



En smartare 
vardag med 
elmoped



estturen sker i 
rejäla uppförs-
backar som bor-
de suga musten 
ur benen. På 
denna elcykel 

med en ljudlös mittmotor mär-
ker man ingenting av trötthet.

Den har Shimano Nexus 
navväxel med fem utväxlingar 
och vanlig fotbroms. Navväx-
elns fördel är att hela växelme-
kanismen är väl skyddad från 
vägsand och saltsprut.

En viktig egenskap är hur 
elcykeln är när elen har tagit 
slut. Ambassador AXS M-5 E6 
känns lättrampad, på slät mark 
kan man susa fram i god fart. 

Vi tycker att den passar för 
året runt-cyklister med dagliga 
sträckor på 1–2 mil. Den starka 
motorn gör att svåra backar 
och motvind sällan blir utma-
ningar. ✖

MOTOR 
 

Motorsystemet är från väl-
kända Shimano. Det heter 
Steps E 6100 och med 60 
Nm i vridmoment är det lite 
kraftfullare än ”lillebro-
dern” Steps E 5100. 

Trycksensorn i pedaler-
na känner av hur hårt man 
trampar och ökar effekten. 
Tack vare detta så känner 
man inte mycket av när mo-
torhjälpen sätter in. Motorn 
uppför sig oklanderligt och 

gör sitt jobb helt ljudlöst. 
Displayen är fast monte-

rad och visar vilket ef-
fektläge som man kör på, 
hastigheten och räckvidd. 

En stor fördel är att bat-
teriet är mycket enkelt att 
ta med när man parkerar. 
Dessutom väger det inte mer 
än några kilo och går lätt 
ner i en ryggsäck. Att sätta 
dit batteriet är en enkel 
manöver. 

BYGGKVALITET 
 

Cykeln känns stadig och 
välbyggd. Alla svetsfogar 
ser släta och fina ut. Lack-
ens finish utan anmärkning. 

UTRUSTNING 
 

Navväxel, 5 olika växlar.
Hydraulisk skivbroms fram.
Fotbroms bak. Lyse bak och 
fram som drivs av motor-
batteriet. Däck med punk-
teringsskydd. Pakethållare 
med AltranVelo snabbfäste.
Ramlås.

CYKELKÄNSLA 
 

Lätt att stiga på och kliva 
av tack vare lågt insteg. 
Styret ställbart för bästa 
sittställning.

Cykeln är kursstabil och 
lättmanövrerad. Bromsarna 
tar bra och cykelturen känns 
trygg och säker. Motorhjäl-

En Ambassador  
för branta backar

CYKELTEST. ECORIDE AMBASSADOR AXS M-5 E6 

TOTALPOÄNG:

21/25

pen är smidig och blir en 
kraftfull hjälp i de bran-
taste motluten. Ett batteri 
på 500 Wh gör att man inte 
får någon räckviddsångest.

Lastmöjligheterna är goda 
med både stabil pakethål-
lare och stor korg framför 
styret.

Åkkomforten på ojämna 
underlag är inte den bästa 
då cykeln har stel framgaf-
fel och saknar stötdämpning 
i sadeln. 

PRISVÄRDE

Många tycker att nästan  
29 000 kronor är ett rela-
tivt högt pris. Men denna 
cykel kan man räkna med 
att ha nytta och glädje av 
under många år. Elmotor 
och batteri kommer från en 
välrenommerad tillverkare 
som med all sannolikhet har 
reservdelar under överskåd-
lig tid.

UTSEENDE/DESIGN
Ambassador AXS M-5 E6 har 
ett rätt alldagligt utse-
ende. Inget som sticker ut 
eller signalerar lyxfordon, 
vilket kan minska risken för 
stöld.

Pris: 28 995 kr
Vikt inklusive  
batteri: 23 kg
Motor: Shimano  
Steps E 6100 
Batterikapacitet:  
504 Wh, ska klara 
minst 1 000 laddcykler
Testcykel från:  
Ecoride, Göteborg

  
 Bra motorsystem
 Lång körsträcka
 Enkelt att lossa  
och ta med batteriet
 Bra fotbroms bak och 
hydraulisk skivbroms fram

 Åkkomforten kunde 
vara lite bättre
 Möjlighet att lossa 
displayen saknas

 I KORTHET

FAKTA

Ecoride 
Ambassador  
AXS M-5 E6 

Ecorides mittmotorförsedda Ambassador  
AXS M-5 E6 ger ett gediget intryck  
vid första påseendet. Med en stark  
mittmotor går det alldeles utmärkt  
att ta sig upp för rejäla backar. Ecoride Ambassador finns i flera modeller.  

Just denna modell passar bra för backiga miljöer 
genom att den har stark mittmotor. 

TEXT & FOTO: BJÖRN ÅSLUND 
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Åsikter eller tips? Mejla tibor@elbilen.org

TIBOR BLOMHÄLL  
kör en Tesla Model 3. 
Familjens andrabil 
är en Kia Soul EV.  
Till vardags är han  

utvecklingschef på ett  
it-bolag, och i stället  
för fritid driver han  

elbilsklubben Tesla Club 
Sweden. Han bor i villa 
i en Stockholmsförort.

KRÖNIKA. TIBOR BLOMHÄLL

��Snabbt går det inte. 

BILAR SOM 
UTNYTTJAR HELA 
PÅFARTEN TILL 
ATT LÅNGSAMT 
LÅNGSAMT ÖKA 
FARTEN FRÅN 50 
TILL 110. NOLL 
TILL HUNDRA 
PÅ EN TISDAG, 
TYP.

Alla kör så långsamt

H
ar ni lagt märke till 
vad långsamt alla kör 
nuförtiden? De vågar 
knappt röra vid gaspe-
dalen för att inte slösa 
på de dyrbara bräns-
ledropparna. Som 
elbilist har man alltid 
tyckt att de andra 

bilarna kör så långsamt, 
men nu har det blivit nästan outhärdligt.

Även förut var det så att hamnade 
man bakom en bensinbil på uppfarten till 
motorvägen fick man acceptera att det 
tog tid för stackaren att komma upp i fart. 
Och precis mitt i, när han började få upp 
farten, så stannade bilen plötsligt liksom 
till när han skulle växla. Man ville heller 
inte ligga för tätt bakom, för bilen spydde 
ut extra tjocka rökmoln när den skulle 
försöka få upp farten.

Men nu har det blivit extremt! Bilar som 
utnyttjar hela påfarten till att långsamt 
långsamt öka farten från 50 till 110. Noll 
till hundra på en tisdag, typ. Eller bilar 
som inte ens ökar till 60 för att det blir 
ändå 40-väg om några hundra meter. I 
Stockholm! Där folk rutinmässigt höll 80 
på 60-vägar förut. Nu kör alla med det där 
berömda ägget under gaspedalen som alla 
förgäves försökt övertala folk till i åratal. 
Höjda bränslepriset har säkerligen påver-
kat olycksstatistiken, när får vi forsknings-
rapporter om det?

Och alla, precis alla, byter nu till elbi-
lar! Folk på jobbet, bekanta, totalt okända 
som frågar mig vilken elbil ska de skaffa. 
”Vilken som helst du fortfarande kan få tag 
i” är mitt svar, för det är stört omöjligt att 
få tag på elbilar. Grannen har väntat på sin 
id 4 sedan i vintras. Eventuellt till novem-
ber är senaste leveransdatum hon fått. Och 
de med laddhybrider är på febrig jakt efter 
ladduttag hela tiden. Släktingen som förut 
åkte el till oss men bensin hem tigger nu 
ständigt min laddbox när de besöker oss.

Kanske säkraste tecknet på att kreti 
och pleti, eller usch, jag menar förstås 
vanligt hederligt hårt arbetande folk, nu 
skaffar sig elbilar är min andra granne. 

Som köpte en Tesla Model y. ”Vad kul!”, 
hälsade jag dem. ”Har ni spelat några av 
de inbyggda spelen?” Nej, det har de inte 
gjort. Inte skaffat spelkontroll heller så de 
kan pricka motståndarna i Sky Force och 
de andra spelen bättre. De har heller inte 
tittat på Netflix eller ens Youtube i bilen. 
”Jo, vi har hört att man kan göra det.” 
Lyssnar på radio i stället för Spotify eller 
TuneIn. De ... de använder Teslan som en 
vanlig bil?!

När jag hörde att de inte ens använder 
autopiloten blev det nästan för mycket. Men 
vad ska ni ha Teslan till? Att komma från 
a till b? gps-kartan använde de i alla fall. 
Även om jag fick visa dem hur man slipper 
knappa in destinationen, att det är bara att 
trycka på rattknappen och säga det.

Vi har kommit så långt. Att folk köper 
en Tesla som bil. Inte som en häftig teknisk 
pryl. Inte för att rädda isbjörnarna. Inte ens 
som bling-bling inför grannarna. Utan för 
att komma från a till b. De älskar bilen och 
tycker den är bra och bekväm – men använ-
der inte ens en tiondel av dess alla finesser.

Att de inte ens är med i Tesla Club 
Sweden trots att det är gratis och deras 
granne för bövelen är president för hela 
klabbet borde vara skäl nog att inte ens 
gå på deras grillfester. Men köttet är ju så 
mört och gott.

Sverige är upp och ner. Man ser allt 
färre avgasbilar på gatorna, i alla fall i 
Stockholm. Och de som fortfarande är ute 
kör med en hel kartong med ägg under 
gaspedalen, så försiktiga är de om de dyr-
bara dropparna. Elbilarna sicksackar runt 
mellan dem. Och allt fler ”helt vanliga” 
människor skaffar elbil. För första gången 
har Volvo inte ens kommit in på topp tio- 
listan över de mest sålda bilmodellerna i 
Sverige. Däremot var fyra av topplacering-
arna elbilar. Som utgör nästan en tredjedel 
av alla bilar som säljs nu.

Jag kommer ihåg när jag började skriva 
här på tidningen för åtta år sedan. Man 
var mest en udda figur som snackade om 
elbilar för döva öron. Nu är de öronen på 
helspänn. ✖



I samarbete med:

20 22

Solel + elbilar i Göteborg
eCarExpo – Nordens största 
mässa för elbilar och solel!

Hela Sverige ställer om just nu. Och det är en fantastisk känsla att producera 
sin egen el för att driva både hem och bil med den. På eCarExpo i Göteborg kan 

du lära dig allt om både elbilar och solel. Du kan också provköra mängder 
med elbilar från � ertalet tillverkare på en och samma plats. 

Provkör, prata, räkna. Tänka, titta och tycka.

Svenska Mässan 2–4 december 2022
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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

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  

räckvidd so
m 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

Mercedes 

stal show
en!

SÅ BLIR NYA  
Audi e-tron

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?

NÄSTA NUMMER. I ELBILEN 10/2022

NÄSTA NUMMER

#10 
2022 
Ute 25/10

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!

Prenumerera – det lönar sig!
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Posttidning Avsändare: 
Elbilen i Sverige AB
Båtsmansvägen 10

VINTER NÄRMAR SIG
Vredestein har tillverkat däck sedan 1909


