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listan
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guiden över alla 
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att känna på Hyundais streamliner. 
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KÖRD: Ioniq 6



NIO ET7 i Sverige
Nu sätter vi en ny standard för elbilar. NIO ET7 är en rymlig 
och maximalt utrustad premiumsedan med imponerande 
räckvidd. Vårt revolutionerande system för batteribyte 
ger dig ett fulladdat batteri på fem minuter. Ett smart 
komplement till traditionell laddning. NIO ET7 finns 
tillgänglig för snabb leverans.
 
Anmäl ditt intresse via QR-koden nedan.

NEW HORIZONSnio.com/sv_SE
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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
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MAKING EMOBLITY SUSTAINABLE
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  SID 21 

BMW iX1:  
Tyst, komfor-
tabel, välbyggd 
och snygg utan 
att vara vräkig 

BMW:s minsta suvmodell 
har fått eldrivlina. Vi 
har provkört BMW iX1, en 
modell som ger det tyska 
premiummärket potential 
att nå en bredare målgrupp 
än man gjort med fläskiga 
iX och Kinabyggda iX3.

/ 7elbilen.se
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LEDARE. FREDRIK SANDBERG

T
Elon Musk verkar  
ha tappat bollen

Åsikter eller tips? Mejla fredrik@elbilen.org

eslas vd Elon Musk 
ser ut att tappa 
initiativet. Att vara 
en av världens 
rikaste personer och 
tillbringa för mycket 
tid på Twitter verkar 
inte vara hälsosamt. 
Han är inte nöjd med 

de som bestämmer över 
plattformen, han har en annan syn på 
yttrandefrihet än de som drivit den 
hittills och ska nu definitivt köpa loss 
den. Priset på 54 miljarder dollar verkar 
inte avskräcka. 

På nämnda plattform har han också 
nyligen gett sina synpunkter på hur 
kriget i Ukraina ska lösas och har dragit 
på sig massiv kritik. 

Det är tydligt att Elon Musk inte kan 
politik. Han har inga djupa kunskaper 
i hur media fungerar, eller varför det 
finns en del principer som gäller kring 
yttrandefriheten. 

Det han däremot kan är att driva 
företag och bygga elbilar. Här skulle 
pengarna han nu ska lägga på Twitter 
komma bättre till pass. Men kanske går 
det inte att skala upp Tesla Motors mer 
i dag. Brist på batterier och andra kom-
ponenter gör att det inte går att bygga 
fler bilar. Men samtidigt som Elon Musk 
verkar ha för mycket skärmtid håller 
Polestar en genomgång med mer än ett 
dussin partners om hur de ska gå tillvä-
ga för att tillverka en helt koldioxidneu-
tral bil – utan att klimatkompensera. 

När jag satt och lyssnade på genom-
gången kändes energin i rummet, som 
påminde om hur Tesla kändes för ett 
antal år sedan. Men hur det inte känns 
i dag. Med en vd som utåt sysslar med 
allting annat och på senaste teknikpre-
sentationen plockade fram en skraltig 
robot som han menar ska bli en mass-
marknadsprodukt. Varför? 

Initiativet verkar nu sakta men sä-
kert gå över till konkurrenterna. Volvo 
visade precis upp sin kommande teknik 

kring hur man ska kunna sälja ström 
från sin elbil till nätet. bmw satsar på 
vätgas och rullar ut elbilsmodell efter 
elbilsmodell. Hyundai och Kia har spjut-
spetsteknik kring laddning i sina bilar, 
som är lägre prissatta. Solcellsbeklädda 
elbilar med extremt låg förbrukning är 
snart ett faktum. Från Kina kommer 
mängder av prisvärda modeller.

Och Polestars initiativ att bygga en 
co2-neutral bil lär ge ringar på vattnet. 
När Polestar riktar in sökarljuset på 
underleverantörer som kan ta fram en 
leverantörskedja som är koldioxidneu-
tral i alla led skickar det vidare krav på 
fler aktörer som ser en poäng i att hitta 
nya lösningar på hur man producerar 
och transporterar varor. Dessutom finns 
här en marknad; efterfrågan på klimat-
neutrala produkter är stor. 

Men som en av de närvarande på 
Polestars evenemang konstaterade: vi 
har i över hundra år fortsatt att använda 
samma teknik utan att tänka på det. Det 
har varit bekvämt att bränna kol. 

Det påminner lite om romarna som 
trots allt uppfann ångmaskinen. Men 
de hade ingen användning för den, 
eftersom de hade så mycket slavar som 
arbetskraft. 

När incitamenten för att ta fram nya 
uppfinningar dyker upp brukar saker 
hända. 

Vi behöver ett nytt energisystem och 
bättre och billigare elbilar så fort det 
bara går. Inte bara Ryssland använder 
sin gas för politiska syften, nu har också 
Opec sagt att de inte kommer att öka 
oljeproduktionen. Enligt vissa för att sät-
ta press på västvärlden, men också för 
att de ser en vikande konkjunktur. Det 
kommer att höja bensinpriserna ännu 
mer, mitt i inflations- och energikrisen. 
Och skapa politisk oreda. 

Demokratin och västvärldens rätts-
stater kan inte vila på diktaturers råva-
ror, hur ballt det än är med mullrande 
v12-or. ✖

V2G. 
Tekniken finns ännu inte på 
plats och regelverket är 
inte satt, men att kunna 

ladda sitt hem med el från 
sin bil eller sälja el till 

nätet kommer att bli större 
och viktigare än jag  

tidigare trott. 

PRISÖKNINGAR. 
Visst, inflationen spelar 
roll, råvarubristen spelar 

roll, kriget i Ukraina  
är ett helvete som får  
stora konsekvenser. Men  

priserna på elbilar  
börjar bli absurda. 

  Hyundai öppnar pop-up-
hotell som helt drivs av el 
från bilar. V2L har stor  
potential. RENDERING: HYUNDAI



Volkswagen ID.4

Stor nog för livet. 

Det är idén med helt eldrivna familjesuven ID.4. Kupén är rymlig, bagage- 
utrymmet sväljer mycket, takreling är standard och du kan välja till dragkrok. 
De många funktionerna och uppkopplade möjligheterna tillsammans med 
den femstjärniga säkerheten ser till att resan blir både trygg och trivsam.  
Du kommer upp till 51 mil mellan laddningarna och behöver du åka ännu 
längre snabbladdar du upp till 32 mil på en halvtimme. ID.4 är koldioxid- 
neutral när den levereras och laddar du med förnybar el så minskar du  

klimatpåverkan. Det om något är ju stort.  
 

Tillsammans elektrifierar vi Sverige. 

ID.4 Pro Performance. Energiförbrukning vid blandad körning från 16,5 – 17,7 kWh/100 km. 
C0₂-utsläpp från 0 g/km. Miljöklass AX. Bilen på bilden är extrautrustad.
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AKTUELLT 

  CITROËN OLI  

Trots fokus på att hålla nere vikten ska Oli vara en 
robust bil som tål tuffare tag. Till exempel går det 
att stå på både motorhuv och tak. 

  Instrumentpanelen  
kallas för en ”beam” där 
det hittas ventilations-
utblås, fem stora fysiska 
knappar och högtalare 
längst ut i kanterna. De 
kan tas loss och användas 
som bluetooth-högtalare 
även utanför bilen. Den 
egna mobilen får agera 
infotainmentsystem. 

Att vi får se Oli rulla på vägarna är knappast 
troligt. Konceptet ska mer ses som en karta 
som Citroën vill jobba efter vad gäller material 
och innovationer i kommande modeller.

Reducerat koncept 
av framtidens elbil
Konceptet Oli är Citroëns 
sätt att säga ”Det räcker!” 
med allt större, tyngre, kom-
plicerade och dyra bilar. Med 
utgångspunkt i minibilen Ami 
har Citroën kokat ned sitt 
koncept till att erbjuda bara 
det som faktiskt behövs.

Plus lite till. 
Och ett pris som inte ska 

överstiga 270 000 kronor.
Citroën presenterar sin 

vision med en minst sagt 
annorlunda design som inte 
ser särskilt aerodynamisk ut. 
Både fronten och vindrutan 
är platt vilket gör att den 4,2 
meter långa bilen ser ut att 
vara vänd bak och fram.

Hur luftmotståndet fak-
tiskt ser ut nämns inte. Men 
Citroën lovar en låg förbruk-
ning på 1 kWh per mil, alltså 
hälften av genomsnittet för 
elbilar i dag. Det blir möjligt 
genom att Oli endast väger 
ett ton. Alltså bara 400 kilo 
mer än lilla Ami. 

Med ett batteri på 40 kWh 
går det då att köra upp till 
40 mil innan det är dags att 
ladda. Att ladda från 20 till 80 
procent ska ta 23 minuter. Det 
finns Vehicle to Grid (v2g) för 
att kunna lagra el från egna 
solpaneler och ett eluttag för 
att koppla in prylar. 

Mängden delar har re-
ducerats och så långt som 
möjligt är Oli konstruerad 
med lättviktsmaterial. Enligt 
Citroën ger det en billigare bil 
där enkelheten blir en del av 
designen.

– Vi är inte rädda för att 
visa hur fordonet sätts ihop. 
Så du kan till exempel se 
ramar, skruvar och gångjärn, 
säger designchefen Pierre 
Leclercq. 

Sätena är här tillverka-
de av återvunna material 
och med 80 procent färre 
delar än i en vanlig bil. Även 
framdörrarna är en avskalad 

konstruktion som saknar 
både högtalare och ljudiso-
lering. Med det sparas det in 
sju kilo per dörr. 

Enkelheten ska också göra 
bilen lätt att laga när något 
går sönder eller för att kunna 
förändra den efter ägarens 
smak. Med det hoppas 
Citroën att kunna ge bilen en 
lång livstid med flera ägare. 
När det väl är dags att skrota 
bilen ska den vara smidigt att 
återvinna tack vare att stora 
delar utgörs av monomateri-
al. ✖  CU



  FORD

Tekniska detaljer kring batteri, räckvidd 
och effekt håller Volvo hemligt. Även hur 
EX90 kommer att se ut. Eventuellt kan den 
i alla fall delvis se ut som konceptbilen   
 ”Concept Recharge” på bilden. 

EX90 ska bli Volvos 
säkraste bil någonsin
Den 9 november är det premiär för Volvos 
nästa elbil. De tekniska detaljerna är ännu få 
kring modellen som beskrivs som en eldriven 
efterföljare till XC90. 

Namnet blir EX90 och bilen kommer få den 
högsta säkerhetsnivån någonsin i en modell från 
Volvo. Med sensorers hjälp ska bilen utrustas 
med en ”osynlig säkerhetssköld” som läser av 
och förstår både omgivning och insidan. 

Volvo nämner trötthet och distraktion som 
exempel på situationer då säkerhetssystemet 
ska gripa in. Kameror och sensorer läser av 
föraren för att kunna skicka en varning med ett 
mottryck i ratten om algoritmen kommer fram 
till att du inte är uppmärksam. 
Om föraren somnar kan bilen 
stanna vid vägkanten och au-
tomatiskt ringa efter hjälp.

En ”interiörradar” läser 
av hela insidan inklusive 
bagageutrymmet för att 
kunna upptäcka rörelser på 
mindre än en millimeter. 
Det ska bland annat förhin-
dra stressade småbarnsföräl-
drar från att glömma ett sovande 
barn i bilen en varm dag.

Om radarn noterar en rörelse går det inte 
att låsa bilen. I stället varnar bilen med ett 
meddelande på skärmen. Utanför bilen läser  
kameror, Lidar-radar och vanlig radar av  
trafiken och miljön runt EX90 för att skapa  
en 360-gradersbild av vad som händer.  CU

  VOLVO
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Nyhetstips? Mejla carl@elbilen.se

TEXT: CARL UNDÉHN (CU)
FREDRIK SANDBERG (FS)

LOTTA HEDIN (LH) 

Ford fortsätter  
elektrifieringen med 
E-Transit Custom
Efter att Transit blivit 
E-Transit får vi nu veta mer 
om E-Transit Custom som 
lanseras i slutet på nästa år.

Med ett batteripaket på 74 
kWh tar sig Transit Custom 
38 mil mellan laddstoppen. 
Värmepump är standard 
och enligt Ford är det den 
första eldrivna modellen 
som använder ånginsprutad 
värmepumpsteknik.

Snabbladdning är möjligt 
med upp till 125 kW och 
batteriet laddas då från 15 
till 80 procent på 41 minuter. 
För laddning hemma – eller 
snarare i firmagaraget – finns 
en ombordladdare på 11 kW. 
I lastutrymmet finns ett ut-
tag som kan ge 2,3 kW för att 
koppla in arbetsredskap.

Det går att välja mellan två 
motoralternativ på antingen 
135 eller 217 hästkrafter som 
båda är bakhjulsdrivna och 
har ett vridmoment på 415 
Nm.

E-Transit Custom är med 
en höjd på strax under två 
meter omkring en halvmeter 
lägre än den större E-Transit. 

Med det kommer den in i fler 
garage, och även med lägre 
höjd ryms det en hel del i 
lastutrymmet.

Det erbjuds i olika varian-
ter från 5,8 till 9 kubikmeter 
och maxlängden att lasta 
är 3,45 meter, beroende på 
utförande. E-Transit Custom 
finns också med två längder 
på hjulbas och höjd, men de 
exakta måtten får vi inte veta.

Det går att lasta upp till 
1 100 kilo. Dessutom får 
E-Transit Custom även dra ett 
släp på 2 ton, vilket är bäst i 
klassen.

Med tillvals paketet ”Mo-
bile Office” ingår bland annat 
en ratt som kan vikas för att 
bli till lunchbord eller för att 
ställa datorn för administrati-
va uppgifter.

För budtransporter finns 
funktionen ”Delivery Assist”. 
Då öppnas sidodörren genom 
att vifta med foten under bi-
len. När föraren lämnar bilen 
aktiveras varningsblinkers 
automatiskt samtidigt som 
alla fönster stängs och dörrar 
blir låsta. ✖  CU

EX90 skyddas av 
en “osynlig sköld”.

Ford E-Transit Custom börjar tillverkas hösten 
nästa år. När den väntas komma hit och vad 
priset blir har ännu inte meddelats.



  PEUGEOT  

Klassisk Peugeot-känsla med lågt placerad ratt.

  Peugeot 308 både som fyradörrars halvkombi och i kombiversionen 308 SW kommer i mitten av nästa år. 
Priser och mer exakt lanseringsdatum än mitten av 2023 meddelas inte ännu.

  En nyhet till  
de eldrivna  
versionerna är 
nya 18-tumshjul 
som ska bjuda  
på bättre aero-
dynamik och 
prestanda.

Eldrivna Peugeot 308 kommer nästa år
Suvtrenden fortsätter att 
hålla i sig och flera kom-
mande elbilar är just i det 
segmentet. Men det finns 
också ett sug efter eldrivna 
kombimodeller. Även det är 
ett segment som ser ut att 
vara på väg att växa från 
dagens skrala utbud där Por-
sche Taycan Cross och Sport 
Turismo eller mg5 Electric är 
vad som finns att välja på.

I mitten av nästa år kom-
mer Peugeot 308 både som 
fyradörrars halvkombi och i 
kombiversionen 308 sw.

Båda modeller får en ny 
elmotor som ger 156 häst-
krafter och ett vridmoment 
på 260 Nm. Peugeot anger 
också en låg förbrukning på 
1,27 kWh per mil.

Batteriet är av en ny 
generation på 54 kWh som 

ska ge en räckvidd på över 40 
mil. Det har en ny kemi som 
utgörs av 80 procent nickel, 
10 procent mangan och 10 
procent kobolt.

Batteriet kan snabbladdas 
med upp till 100 kW som gör 
det möjligt att ladda från 10 
till 80 procent på under 25 
minuter. Ombordladdaren är 
på 11 kW.

Insidan känns igen från 
dagens versioner av Peugeot 
308 med i-Cockpit och sin 
lågt sittande ratt. Till den 
går det också att välja till 
rattvärme och en head-up- 
display.

Den effektiva elmotorn 
och nya batteriet hos 308  
letar sig nästa år även in i 
den mindre Peugeot e-208 – 
som då också får en räckvidd 
på 40 mil. ✖  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 halvåret 
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.

Energiförbrukning blandad körning Kia Niro EV; 15,7 kWh/100 km, CO2 0 g/km, enligt körcykeln WLTP.  
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Försäljningsstatistik: Vroom Q1–Q2 2022



  MERCEDES

Ora kommer till  
Sverige i höst
Kinesiska elbilsmärket Ora från tillverkaren 
Great Wall Motors kommer till Sverige. Före 
årets slut ska det öppnas visningslokaler i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. 

Försäljningen drar i gång den 19 november 
och priser presenteras i mitten  
av oktober. Men redan nu  
är det klart att den 4,2  
meter långa Ora erbjuds  
i två versioner. 

300 Pro har ett 
LFP-batteri på 48 kWh som 
ska ge bilen en räckvidd  
på 31 mil enligt WLTP.  
400 Pro+ har ett större 
batteri med nickel-mangan- 
kobolt-oxid (NMC) på 63 kWh 
som ger en räckvidd på 42 mil.

Båda versioner klarar som mest 70 kW vid 
snabbladdning. Att ladda från 0 till 70 procent 
ska då ta 45 minuter med det mindre batteriet 
och 55 minuter med det större.

Funktioner som uppvärmd ratt, 360-graders  
kamera och trådlös laddning av mobilen ingår 
som standard i båda versioner. 400 Pro+  
kommer dessutom med massagefunktion och  
ventilation i framstolarna.

Nästa år ska ännu en modell samt märket 
Wey, som också hör till Great Wall, lanseras  
i Sverige.  CU

 »ETT LFP-BATTERI PÅ 
48 KWH SKA GE BILEN EN 
RÄCKVIDD PÅ 31 MIL.«

 »TERRÄNG- 
 EGEN SKAP ERNA 
SKA FÖRBÄTTRAS 
GENOM EN  
ELMOTOR VID  
VARJE HJUL.«

Eldriven Mercedes G-klass 
bekräftad till 2024
Konceptbilen EQG kan 
beskrivas som en futuris-
tisk version av Mercedes 
klassiska terrängbil g-klass. 
Karossens räta linjer och de 
runda strålkastarna fram har 
behållits. Baktill har reserv-
hjulet där emot fått stryka på 
foten för en box att förvara 
laddkablarna.

Med eldrift ska terräng-
egenskaperna dessutom 
förbättras genom en elmotor 
vid varje hjul som individu-
ellt styr kraften. Eller för att 
imponera på kompisar med 
en så kallad ”tank turn” där 
bilen roterar runt sin egen 
axel.

Nu har Mercedes svenske 
chef Ola Källenius bekräftat 
att eqg kommer lanseras i 
mitten av 2024. Chefen ska 
själv ha provkört och impo-
nerats av prototypen på en 
terrängbana.

Tekniska detaljer och 
om den kommer heta eqg 
har ännu inte meddelats. 
Konceptets drivning med 
fyra elmotorer och den 
nyutvecklade stela axeln bak 
borde däremot hänga med 
till lanseringen.

Eventuellt blir EQG också 
den första modellen med 
batterier från Mercedes 
samarbete med amerikanska 
Sila Technologies. De arbetar 
på en anod med en hög halt 
kisel. 

Med kisel går det att öka 
energilagringskapaciteten. 
Ett problem är att kiselano-
den krymper vid laddning 
och expanderar vid urladd-
ning för att till slut brista. 
Något Sila Technologies 
säger sig ha lyckats lösa.

Mercedes tittar på möjlig-
heten att använda batterier 
med hög andel kisel för just 
eqg. Och batterier med högre 
energidensitet än i dag kan 
nog behövas då eqg förmod-
ligen blir en rejält tung pjäs. 
✖  CU

  ORA

"Övertygande prestanda 
för nordiska vintervägar"
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Karossens räta linjer och de runda  
strålkastarna fram från Mercedes klassiska 
terrängbil G-klass har behållits. 

Oras ambition är att sälja 10 000 
elbilar i Sverige år 2025.



"Övertygande prestanda 
för nordiska vintervägar"



// 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

  HONGQI 

Kinesiska lyxsuven  
Hongqi E-HS9  
kommer till Sverige 
Hedin Bil fortsätter att 
lansera nya märken från Kina 
på den svenska marknaden. 
Efter mg, Maxus och senast 
byd står det nu klart att de 
även blir återförsäljare för 
Hongqi. Märket kallas för 
”Kinas Rolls-Royce” och det 
är också där som Hongqis 
chefsdesigner Giles Tayler 
tidigare arbetade.  

Lanseringsmodell här blir 
den fyrhjulsdrivna sjusitsiga 
elsuven e-hs9 som mäter 5,2 
meter på längden och har en 
väl tilltagen hjulbas på 3,1 
meter. Den erbjuds både med 
sex eller sju säten och i två 
versioner. Den ena kommer 
med 436 hästkrafter och ett 
batteri på 76,5 kWh för en 
räckvidd på 39,6 mil.

Den andra har ett större 
batteri på 90 kWh för en 
räckvidd på 46,5 mil och hö-
gre effekt på 551 hästkrafter. 
Med det ska det gå att skicka 
iväg den stora bilen från 
0–100 km/h på 4,9 sekunder.

På insidan hittas tre lig-
gande skärmar och klassiska 
inslag av lyx i form av läder 

och trä som enligt den svens-
ka hemsidan ska bjuda på 
”kunglig komfort”.

Svenska priser och leve-
ransdatum har ännu inte 
meddelats. I Norge säljs re-
dan Hongqi e-hs9 och priset 
där börjar på 621 880 norska 
kronor, vilket är omkring 
660 000 svenska kronor. ✖ 
 CU

  5,2 meter kinesisk lyxsuv är på väg till Sverige.

ELBILAR STÅR FÖR MINIMAL 
FÖRBRUKNING AV EL
Förra året kunde Norska elbilsföreningen visa 
att landets elbilar förbrukade en försvinnande 
liten del av all ström som producerades under 
2020. 0,52 procent av de 153,3 terawattimmar 
som producerades gick åt för att ladda de  
320 000 elbilar som då fanns i Norge.

Nu har antalet elbilar på norska vägar  
ökat till 520 000. Men även i år förbrukar 
elbilarna endast 0,8 procent av landets totala 
elproduktion, enligt föreningens beräkningar.  
El som, som de också understryker, kommer  
från förnybar produktion.

Enligt Norska elbilsföreningen kommer  
landets elbilar i år förbruka 1,27 TWh. Det är 
3,2 procent av all den el som norska 
hushåll förbrukade under förra 
året.

Norge är som första land 
i världen på god väg att 
domineras av elbilar. Om 
alla bilar i Norge kördes 
på el skulle det enligt be-
räkningen innebära att de 
använder mellan 4 och 5  
procent av Norges årliga  
elproduktion. CU

BILTILLVERKARE SAMARBETAR 
FÖR ”ROBOTLADDNING”
Visst vore det skönt om du inte ens behövde 
kliva ur bilen för att ladda?

Inom forskningsprojektet ”Rocin-Eco”  
samlas biltillverkarna BMW, Mercedes, Audi, 
Porsche och Ford samt laddnätverket Ionity  
för att etablera en standard för automatisk 
laddning. Eller som de väljer att kalla det: 
”robotladdning”.

Målet är att ta fram system som gör att 
laddstationen kan kommunicera med alla  
elbilar. Dessutom måste roboten såklart  
förstå hur och var laddkabeln ska kopplas in. 

Roboten ska inte bara göra det mer  
bekvämt att ladda. Enligt Rocin-Eco kan  
automatiseringen minska laddtiden med upp  
till 15 procent. Planen är att samarbetet  
ska resultera i flera robotladdare utmed  
motorvägar i Europa fram till 2024.  CU

 »MÄRKET KALLAS 
FÖR ›KINAS 
ROLLS-ROYCE‹.«

Tre liggande skärmar 
och ”kunglig komfort”. 

 NORSK STUDIE BEKRÄFTAR IGEN: 

 LADDNING 
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Maxus nya minibuss med 44 mils 
räckvidd kommer till Sverige.

Hela 5,27 meter lång har den plats 
för upp till åtta personer. 

  “Högteknologisk och 
lyxig” atmosfär. 

  Scanias framtid är  
batteridriven.

  Massagefunktion och 
digital kontrollpanel.

Minibussen Maxus Mifa 9 med plats för åtta

Scania vill bygga endast eldrivna lastbilar från 2040

I våras visade kinesiska 
Maxus upp tre nya modeller. 
Den ena, Maxus t90 ev, är 
redan klar för Sverige och blir 
då den första eldrivna picku-
pen att lanseras här.

Nu är det klart att ytterli-
gare en av de nya modellerna 
kommer hit. Det handlar om 
minibussen Mifa 9 som mäter 
5,27 meter och har plats för 
sju eller åtta personer.

Modellen blir den första 
på den nya elbilsplattformen 
som heter just Mifa och är 
en akronym för ”Maximum, 
Intelligent, Friendly and 
Artistic”.

Mifa 9 har en elmotor på 
framaxeln som ger en effekt 
på 245 hästkrafter och ett 
vridmoment på 350 Nm. 
Batteripaketet är på 90 kWh 
som ska ge en räckvidd på 
44 mil enligt wltp.  För 
stadskörning anger Maxus en 
räckvidd på närmare 60 mil 
och tänker sig att Mifa 9 kan 
lämpa sig för taxibolag. 

Med Mifa 9 vill Maxus inte 
bara konkurrera med gott om 

Lastbilstillverkaren Sca-
nia har en tydlig strategi för 
sina eldrivna lastbilar. När 
vissa konkurrenter tittar på 
möjligheterna med vätgas är 
det för Scania batterier som 
gäller. 

Chefen Christian Levin 
har sagt att utvecklingen går 
över förväntan. Så mycket att 
han redan nu kan tänka sig 
att Scania enbart kommer till-
verka batteridrivna lastbilar 
2040. 

– Om förutsättningarna är 
de rätta – laddinfrastruktur, 
grön el och priset per kilowat-
timme – kommer vi att enbart 

plats. Bilen bjuder även på en 
hel del komfort.

– Mifa 9 är en perfekt 
familjebil för dig som vill 
ha gott om plats samt har 
höga krav på utrustning och 
körkänsla, säger Markus Lun-
devall som är försäljningschef 
på Maxus Sverige.

Till exempel har alla stolar 
massagefunktion och på 
andra raden hittas justerbara 
benstöd och digital kontroll-
panel inbyggd i armstöden.

Förutom bekräftelsen på 
att Mifa 9 kommer hit nämns 
inget om när försäljningen 
startar och vad priset kom-
mer att landa på. ✖ CU

 MAXUS 

 »MIFA 9 ÄR 
EN PERFEKT 
FAMILJEBIL FÖR 
DIG SOM VILL 
HA GOTT OM 
PLATS.«
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sälja batteridrivna fordon på 
marknaden 2040 och överge 
förbränningsmotorn, sa han 
han till sajten Eurotranspor-
ter.

Med det menar han att 
Scania tar på sig ledartröjan 
för omställningen i branschen 
genom att vara den enda till-
verkaren med ett sådant mål.

Bland förutsättningar han 
nämner är laddinfrastruktur 
det mest grundläggande. 
För att kunna elektrifiera 
transporterna på Europas 
vägar behövs det enligt Chris-
tian Levin mellan 30 000 

och 40 000 laddstolpar för 
lastbilar.

Volvo Lastvagnar, Skellef-
teå Kraft och okq8 meddela-
de nyligen att de nu ska sätta 
upp Sveriges största laddnät-
verk för lastbilar på 44 platser 
runt om i Sverige.

Volkswagenägda Traton, 
där Scania ingår, har också 
ett samarbete med Volvo 
Lastvagnar och Daimler 
Trucks för att bygga 1 700 
snabbladdare runt om i Euro-
pa fram till 2027.

– Naturligtvis är 1 700 inte 
tillräckligt, men det kan visa 
vägen, säger han. ✖ CU



  JEEP

Jeep vill bli ledande inom elsuvar  
– fyra nya modeller till 2025
Stellantiskoncernen har 
lagt fram en ambitiös plan. 
Målet är att 2030 sälja fem 
miljoner elbilar om året och 
elektrifiera alla koncernens 
14 märken. 

Ett av dem, Jeep, säger 
sig nu vilja inta ”ett globalt 
ledarskap inom elektrifiering 
av suvar”.

– Den kraftfulla kom-
bination av Jeep-design, 
legendarisk 4×4-kapacitet 
och elektrifiering kommer 
att omforma suv-markna-
den och göra det möjligt för 
fler kunder i fler länder och 
segment att ansluta sig till 
oss på vår väg mot ”Zero 
Emission Freedom”, sa Jeeps 
chef Christian Meunier.

Från att i dag inte ha nå-
gon eldriven modell alls ska 
Jeep 2030 endast sälja elbilar 
– i alla fall i Europa.

För att nå dit kommer fyra 
elsuvar lanseras här fram till 
2025. Först ut blir Avenger, 

en mindre framhjulsdriven 
elsuv med en räckvidd på 40 
mil som lanseras nästa år.

2024 kommer den större 
elsuven Recon, som även ska 
säljas i usa där den också 
kommer tillverkas. Model-
len riktar sig till de som vill 
ut i naturen på äventyr och 
väntas därför få goda off- 
road-egenskaper.

Samma år lanseras en 
eldriven version av klassikern 
Jeep Wagoneer som kommer 
rikta in sig på marknaden 
med prestandasuvar. Räck-
vidden uppges bli över 60 
mil och med 600 hästkrafter 
ska den klara 0–100 km/h på 
under fyra sekunder. Namnet 
väntas bli Jeep Wagoneer S 
och ska bjuda på ”amerikansk 
premium”.

Vad den fjärde modellen 
i satsningen blir har ännu 
inte avslöjats. Men en inte 
alltför vild gissning är att det 
handlar om en elsuv. ✖  CU

Den större elsuven Recon för den äventyrslystne.    

Först ut blir Avenger, en mindre framhjulsdriven 
elsuv med en räckvidd på 40 mil. 

  En eldriven  
version av 
klassikern Jeep 
Wagoneer kommer 
rikta in sig på 
marknaden med 
prestandasuvar. 
Namnet väntas 
bli Jeep Wago-
neer S och ska 
bjuda på  
“amerikansk 
premium”.



Att leasa i stället för att köpa sin 
bil har blivit alltmer populärt de se-
naste åren. Det gäller inte minst för 
de som väljer elbil. Strax över hälf-
ten av alla nybilsregistreringar 2021 
var leasingbilar, men för elbilar var 
det två av tre. 

Men när räntan nu stiger visar sig 
den där månadskostnaden kanske inte 
vara så fast.

– Ingen vet hur dyrt det kan bli. 
Det är långt ifrån självklart ett 
bra alternativ att privatleasa en bil 
i dag, säger Carl-Erik Stjernvall 
som är teknisk rådgivare hos konsu-
mentorganisationen M Sverige.

Problemet är att det oftast är 

svårt eller omöjligt att avbryta 
leasingavtalet som löper under flera 
års tid. Enligt M Sverige har många 
kunder sett en kostnadsökning på upp 
till 10 procent i månaden mellan maj 
och september i år.

Samtidigt har Allmänna reklama-
tionsnämnden, ARN, sett att anmäl-
ningar gällande leasingavtal hittills 
i år ökat med 300 procent jämfört 
med förra året. 

Ännu har ARN inte beslutat i något 
fall kring höjd månadskostnad. Enligt 
M Sverige borde kunder ändå vända 
sig dit och hänvisa till att villkoren 
är oskäliga. CU

HÖJD RÄNTA GER DYRARE LEASINGAVTAL

Fälgar till 
alla bilar.

Hitta rätt fälgar snabbt med vår Fälgguide!
specialfalgar.se
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  Läs avtalet noga. Innehåller det 
en rörlig ränta höjs den och därmed 
månadsavgiften när Riksbanken höjer 
styrräntan.
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Vikten har hållits nere genom lättviktsmaterial som 
aluminium och magnesium. Bilen väger ändå 2,3 ton. 

Med en längd på 4,97 meter och över två meter 
bred handlar det inte om någon liten sportvagn. 

Maserati utmanar Porsche Taycan i snabbhet
I somras var Maserati 
ute och provkörde sin första 
elbil GranTurismo Folglore 
i Kalifornien. Nu släpper 
tillverkaren detaljerna kring 
modellen som ska bjuda på 
både sportig prestanda och 
komfort.

Bland annat får vi veta att 
den kan ladda snabbt tack 
vare ett 800-voltssystem, vil-
ket även Porsche Taycan, Kia 
ev6 och Ioniq 5 har. Enligt 
Maserati kan GranTurismo 
Folglore ladda med upp till 
300 kW – vilket är mer än 
Porsche Taycan som med 270 
kW är marknadens snabbaste 
laddade bil.

270 kW är också effekten 
som Maserati anger för att 
kunna ladda från 20 till 80 
procent på endast 18 minuter.

Bilen får ett egenutvecklat 
och stort batteri på 92,5 kWh. 
Att räckvidden ändå anges till 
45 mil beror på att GranTu-
rismo Folglore även kommer 
med en hel del effekt från 
sina tre elmotorer, varav två 
på bakaxen och en framtill. 

Var och en av dem har en 
effekt på 300 kW, alltså 408 
hästkrafter.

Den totala effekten är 
ändå ”bara” 761 hästkrafter, 
men det finns också en boost-
funktion som tillfälligt höjer 
effekten till 829 hästkrafter.

0–100 km/h ska vara 
avklarat på 2,7 sekunder och 
upp till 200 km/h tar 8,8 
sekunder. Därifrån kan du 
fortsätta att gasa upp till 320 
km/h som är bilens toppfart.

För att en total fartupp-
levelse har GranTurismo 
Folglore även ett konstgjort 
motorljud från två högtalare 
på 120 W. 

Växelriktaren bygger på 
teknik från Maseratis kom-
mande satsning i Formel E. 
✖ CU 

 MASERATI 

 »0–100  
KM/H SKA VARA 
AVKLARAT PÅ  
2,7 SEKUNDER«

Säljstart är planerad till sommaren nästa år. En rimlig 
spekulation är en prislapp på omkring två miljoner kronor. 
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KRÖNIKA. GUNNAR DACKEVALL

I
Bli en daytrader 
med din elbil

Åsikter eller tips? Mejla gunnar@elife.se

september såldes det 
fler eldrivna bilar än 
bensin- och diesel-
drivna tillsammans i 
Svea rike, eller noga 
räknat 35 procent av 
totalförsäljningen.

Därmed är an-
delen batteridrivna 

bilar störst av alla seg-
ment på marknaden, vilket är en nästan 
osannolik utveckling på bara ett par år, 
då flertalet bilköpare fortfarande var 
ganska skeptiska till teknologiskiftet.

Vad är det då, frånsett det snabb-
växande utbudet på marknaden, som 
har fått så många att ta klivet över? 
Är det omtanken om vår jord eller den 
osjälviska tanken att bilen ska vara en 
del av landets energireserv som har 
fällt avgörandet?

Det får mig att tänka på den klassiska 
sketchen med salige Sven Melander som 
försöker få ett dagisbarn att önska sig 
fred på jorden, men bara får höra att 
barnet vill ha godis och leksaker. Medan 
vi vuxna vet vad vi bör säga, säger bar-
net bara vad det verkligen tycker.

Det krassa svaret bakom det boom-
ande elbilsintresset är nog heller inte 
särskilt ädelt – den översvämmande 
omtanken riktas oftast mot vår egen 
plånbok.

Mången early-elbils-adopter (inte 
bara vår medarbetare Tibor som alltid 
sjunger elbilens sparsamhetsvisa) har 
nedlåtande sett på fossilbilisterna som 
korkade – just – fossiler, som inte har 
fattat bättre. Varför ska man betala 
10–20 kronor per mil för drivmedlet när 
man kan komma undan med en knapp 
krona?

Men tiderna förändras, och det 
olyckligt snabbt ibland.

Risken är nu att många av dem som 
har fått leverans av sin bil den senaste 
tiden kommer att bli väldigt besvikna 
över driftkostnaden, eftersom elpriset 
sedan man lade beställningen ofta har 
femfaldigats – eller mer. Fortfarande är 

det nästan alltid billigare att köra på el 
när man laddar hemifrån, men skillna-
den har minskat dramatiskt för alla som 
bor i södra halvan av landet och tidvis 
får dras med riktigt höga tariffer.

Nu måste man dock inte (som besser-
wisser-Tibor självklart redan har gjort) 
köpa svindyra solpaneler och batteri-
pack för att, sisådär 300 000 kronor 
senare, kunna köra nästan gratis igen.

Det går faktiskt att köra riktigt billigt 
även utan att skapa korsdrag i plånbo-
ken, om man är lite listig.

Allra listigast är naturligtvis ägarna 
av Tesla Model S före 2016, som fortfa-
rande kan snabbladdas alldeles gratis. 
Min vän och it-teknikern Ronny kommer 
”aldrig att sälja sin bil”, och frågan är 
naturligtvis vad andrahandsvärdet på 
en Model S med gratis tillgång till el är i 
dagens läge – det måste ju ha stigit med 
samma fart som elprisets höjningar.

Ronny har heller aldrig sett så nöjd 
ut som nu, och lägger ut texten om hur 
han tänker ladda sin S gratis och sälja 
tillbaka elen till elbolaget, och få flera 
hundra om dagen rakt ner i fickan. Om 
detta verkligen kommer att fungera, och 
hur länge Tesla i så fall tänker se på när 
man plötsligt har skapat ett läckage ut 
ur systemet, det står skrivet i stjärnorna. 
Ronny verkar faktiskt ha fått tokspel och 
beställer nu batteripack och solpaneler 
från kinesiska leverantörer på löpande 
band. Det verkar som om han har tänkt 
sig bygga upp en elreserv för hela Tyresö 
kommun. Passa dig, Elon!

Men även mindre dyrbar och äventyrlig 
smartness, som timdebitering, kan ge 
lika låga elpriser som före Ukraniakri-
get när man laddar endast då priset är 
riktigt lågt.

Och Ronny är definitivt inne på 
något som kommer att bli högintressant 
– att koppla upp bilen mot elnätet och 
ladda när det är billigt, och sälja när det 
är dyrt.

Då har du och din hett efterlängtade 
elbil förvandlats till en riktig daytrader! 
✖

GUNNAR DACKEVALL 
är motorjournalist och  
tidningsutgivare med  

en rad motortitlar på sin 
meritlista, som Auto  

Motor & Sport, GranTurismo, 
Bike och Classic Bike. Han 
har testat och tävlat med 
bilar och motorcyklar i  
40 år, och gillar fart  
– men också utsikterna  
för en beboelig planet  

för sina barn.

RONNY  
TÄNKER LADDA 
SIN MODEL S 
GRATIS OCH 
SÄLJA TILLBAKA 
ELEN TILL  
ELBOLAGET,  
OCH FÅ FLERA 
HUNDRA OM  
DAGEN RAKT  
NER I FICKAN.

 Har du en Tesla Model 
S som är köpt före 2016? 
Grattis! 



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

eMove®

Portabel laddare framtagen med 
användaren i fokus. Mode 2 

Unika egenskaper, användarvänlighet, 
extrem hållbarhet, för säker laddning 
var du än befinner dig!

HÖGLÄGE Ger snabbare laddning de första 120 
minuterna

ANVÄNDARVÄNLIG Intuitivt gränssnitt

EFFEKTJUSTERING Du kan minska laddnings-
strömmen för att skydda infrastrukturen där 
kabeln är ansluten

ROBUST OCH HÅLLBAR Aluminiumhöljet säker-
ställer lång produktlivslängd under tuffa förhåll-
anden

SÄKER LADDNING Temperaturövervakning i 
styrenhet under laddning
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TEXT: FREDRIK SANDBERG 
FOTO: BMW 

> iX1

Välbyggd och    snabb 
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Vid årsskiftet rullar 
nya BMW iX1 ut på 
svenska marknaden.  
Vi fick en första 
provkörning i Danmark 
och överraskas av 
några saker.

mw spänner elbils-
musklerna ännu hårdare 
och rullar ut ännu en 
modell på marknaden. Nu 
har turen kommit till den 
minsta suv-modellen som 

får elektrisk drivlina och ett batteripack 
på 64,7 kWh tillgänglig energi (den 
totala mängden som ryms i batteriet är 
68 kWh).

Den kommer än så länge endast 
som fyrhjulsdriven. Motorerna ger ett 
vridmoment på 494 Newtonmeter och 
har en samlad effekt på 230 kW (313 
hk), i vad som kallas systemeffekt. Den 
största kraften hittar vi på främre mo-
torn, vilket skvallrar om att en billigare 
version blir framhjulsdriven. När och 
om en sådan dyker upp är i dagsläget 
mycket oklart. 

Med fyrhjulsdrift får man med andra 
ord en finfin prestanda. Topphastigheten 
är 180 km/h och till 100 km/h från stil-
lastående tar det 5,6 sekunder om man 
stampar ner gaspedalen i botten. Det är 
alltså en pigg bil vi slår oss ner i för en 
provkörning. 

Vi befinner oss i norra Danmark i 
trakterna kring Skagen, och den danska 
landsbygden visar sin bästa sida denna 
höstdag. Vi åker på led med bmw:s tyske 
presschef i bilen längst fram. Körningen 
”på ett snöre” beror på att bilarna vi rat-
tar är förseriebilar. bmw vill inte släppa 
loss oss som kalvar på grönbete. 

B 

PROVKÖRNING. BMW IX1

Välbyggd och    snabb  »BMW spänner 
elbilsmusklerna 
ännu hårdare.«
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Att köra på led ger inte en fullödig 
upplevelse. Men vi gör vad vi kan 

med accelerationer och undan-
manöversvängar för att få en 

känsla för bilen. 
Det är som sagt en rask bil som ger 

en kvick respons, styrningen är precis 
och tajt. Det är främst sportläget som 
bjuder på elbilsrycket, det är mjukare 
ställt i ekonomiläget, men när man väl 
fått upp farten ger den bra respons även 
i det läget. För att vara en suv känns 
den välbalanserad och kul. 

Men det är inte körupplevelsen som 
är det initiala intrycket. 

Bilen är tyst, komfortabel och väl-
byggd. Det är snyggt men inte vräkigt 
som i iX:en. Snarare stramt och elegant. 
Det mesta känns igen från i4:an när 
det kommer till infotainmentsystemet, 
även om vi inte kan hitta varvräknaren, 
som finns i bakhjulsdrivna i4:an. 

När nu BMW har mer än fläskiga iX och 
Kinabyggda iX3:an (som sitter på en 
äldre plattform) och dundrar ut med en 
liten kompaktsuv har man potential att 
nå en bredare målgrupp.

Samtidigt är instegspriset på 639 600 
kronor inte direkt någon folklig nivå. 

Men även om det rör sig om märkets 
minsta suv är det ingen kortväxt krabat. 
Den är 4,5 meter lång och 1 845 meter 
bred och 1 616 meter hög. Hjulbasen är 
2 692 meter. Den är i yttermått väldigt 
lik Volkswagen id 4, som är 8,4 centi-
meter längre men bara 0,7 centimeter 
bredare och 1,5 centimeter högre. Ändå 
räknas id 4 nog in i en annan klass. 

 Hög frontarea men ändå 
låg förbrukning.
 Snyggt bakparti. 

 »För att vara en  
suv känns den 
välbalanserad och 
kul. Men det är inte 
körupplevelsen 
som är det initiala 
intrycket.«

PROVKÖRNING. BMW IX1
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Här blir bmw:s val att inte bygga sina 
elbilar (vid sidan om iX) på en ren el-
bilsplattform synlig. Även om hjulbasen 
bara är 7,1 centimeter längre i 
id 4:an än i iX1 hittar man 
ofantligt mer utrymme i 
folkan. I bmw iX1 får man 
mer motorhuv och mindre 
innerutrymmen, och 
anledningen är att en ren 
elbilsplattform gör att 
man kan flytta fram förar-
positionen och i stort sett 
placera hjulen i varje hörn. 

Vad gäller iX1 ska den även gå att 
bygga som fossilbil med förbrännings-
motor, vilket alltså inte är optimerat 
för en elbil. Baksätet i iX1 blir därför 
i minsta laget, framför allt för de som 

tänker ha annat än mindre barn som 
passagerare. Jag slår mig ner bakom 
en man som är 1,90 lång och får inte in 

benen bakom sätet. 

Lastutrymmet bak är  
på 490 liter, vilket är 53 
liter mindre än i id 4:an. 
Ingen frunk hittar vi 
under huven. 

– Det behövs inte, 
folk har laddkabeln i 

lastutrymmet bak, säger 
presschefen från Tyskland. 
Men ett bättre lastutrymme 

under huven är praktiskt när man ska 
packa mycket. Nåväl, jag börjar inte ar-
gumentera om detta. Här finns utrym-
me för storhandling, även om bilen inte 
är storpackarens förstaval. 

 Tajt baksäte, jag får inte 
in benen. 
 Dugligt lastutrymme.

 Provkörning i norra Danmark. Även om det är den minsta BMW-suven är det en 
kraftig krabat. 

 »Baksätet i iX1 blir i minsta laget,  
framför allt för de som tänker ha annat 
än mindre barn som passagerare.«

Frunklöst. 
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Pris: Från 639 600 kr.
Batterikapacitet: 
64,7 kWh netto.
Räckvidd: 440 km.
Snabbladdning: 
130 kW.
Ombordladdare:  
22 kW.
Max motoreffekt,  
vridmoment: 
230 kW/494 Nm.
0–100 km/h: 5,6 sek.
Toppfart: 180 km/h.
Antal platser: 5.
Tjänstevikt: 2 085 kg.
Lastutrymme: 490 liter.
Dragvikt: 1 200 kg.
Nybilsgaranti: 2 år.
Batterigaranti: 
8 år eller 16 000 mil.

När det gäller räckvidden har man 
ett mindre batteripack än i bmw i4, 
64,7 kWh jämte 80,7 kWh. Man har 
också ett sämre luftmotstånd, även 

om bilen är mindre till yttermåtten, är 
den högre sin suv-kostym. 

I den 13-gradiga värmen med 
körning på mindre vägar med en lägre 
snittfart än på motorvägar imponerar 
ändå iX1:an. 

Vi lämnar med 70 procent av bat-
teriet och återvänder med 40 procent 
kvar. 11,47 mil avverkades. Det ger en 
räckvidd på 38,23 mil. Förbrukningen 
landar på 1,67 kWh per mil. Det är bra 
siffror för en suv. 

Med en snabbladdningskapacitet på 
130 kWh (10–80 procent ska ta 29 mi-
nuter) är bilen väl lämpad för långkör-
ning. Dessutom går den att ladda med 
22 kW ac. 

Svaret på frågan om man inte ska 
välja en bmw i4 eDrive40 i stället, den 
kostar lika mycket ... nej, det gör den 
inte. Priserna stiger för varje månad. 

Den kostade tidigare i år 625 000 
kronor, men ligger nu på 679 500. Så 
den har blivit dyrare, men det är ändå 
en mer kompetent bil när det kommer 
till körsträcka. Men då får man inte 
fyrhjulsdrift, och inte en suv. Och det 
senare verkar vara vad många efterfrå-
gar i dag. 

Det finns flera märken som erbjuder 
större utrymmen och bättre räckvidd 
till ett lägre pris än bmw iX1. Men den 
initiala körupplevelsen ger ändå vid 
handen att bmw har en övertygande bil, 
även om priset ligger väl högt. ✖

 Snyggt och stilrent.  Nästan allt sköts från skärmen 
nu. Även aricondition.

FAKTA

BMW
iX1

 »BMW har en  
övertygande bil, 
även om priset  
ligger väl högt.«

Det ska vara enkelt att betala för laddning

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

En terminal kan kopplas till flera laddare samtidigt.

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

Använd vanliga kort och mobila betalsätt

Läs mer

 I KORTHET

  
 Härlig körupplevelse. 
 Låg förbrukning.

 Litet baksäte.
 Högt pris.

Förarpositionen är bäst. 
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Det ska vara enkelt att betala för laddning

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

En terminal kan kopplas till flera laddare samtidigt.

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

Använd vanliga kort och mobila betalsätt

Läs mer



Stor efterfrågan  
på utslitna däck 

Varje år kasseras 90 000 ton uttjänta däck i Sverige. Hittills har  
det mesta använts för energi och eldas upp men nu ska återvinningen 

öka rejält. I Linköping byggs en ny jätteanläggning för att  
hantera materialet så att fler däck kan få ett andra liv. 

TEXT: LOTTA HEDIN  FOTO: PETER GUNNARS

 Gamla däck hör inte hemma i naturen, utan ska samlas in. Svensk Däckåtervinning vill nu öka andelen som 
återbrukas, från dagens 20 procent till 70 procent vid slutet av nästa år. 

  NU SKA ÅTERVINNINGEN ÖKA
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tt utslitna bildäck 
mals ned och an-
vänds som underlag 
på konstgräsplaner 
känner de flesta till. 
Men att däcken också 
kan återanvändas 
som till exempel 
vägbeläggning, iso-

lering eller för att rena 
avloppsvatten är det färre som vet – i 
alla fall än så länge. Nu ska dock ande-
len däck som återvinns eller återbrukas 
öka rejält, från dagens 20 procent till 70 
procent vid slutet av nästa år.

Det är i alla fall ambitionen hos det 
branschägda företaget Svensk Däck-
återvinning ab, sdab, som sköter det 
lagstadgade producentansvaret i Sve-
rige – det vill säga att se till att utslitna 
däck tas om hand på rätt sätt. 

Fram till i dag har Svensk Däckåter-
vinning anlitat en entreprenör för att ta 
hand om däcken. Men vid årsskiftet tar 
man själv över hanteringen.

– Vi gjorde en utvärdering 2020 som 
visade att andelen däck som materi-
alåtervanns minskade i stället för att 
öka. Då föddes idén om att ta tillbaka 
kontrollen och skapa en egen åter-
vinningsorganisation, som vi kallar 
sdab 2.0, säger Fredrik Ardefors, vd på 
Svensk Däckåtervinning.

För att öka återvinningskapaciteten 
byggs nu en ny anläggning i Linköping. 
Den kommer ta emot utslitna däck från 
hela Mellansverige, och blir med sina 
fyra hektar den största i landet.

En nyckel till att öka mängden 
material som återanvänds är att sortera 
däcken som samlats in noggrannare 
innan de klipps eller mals ner i mindre 
bitar.

– Man kan jämföra det med en 
slaktare som styckar en ko eller gris: 
antingen kan man bara mala ner allt 
till köttfärs, eller så kan man först ta ut 
entrecote, filet och andra detaljer och 
laga fler och finare rätter, säger Fredrik 
Ardefors.

Det går inte att direkt tillverka nya 
däck av kasserade, på samma sätt som 
man gör med aluminiumburkar eller 
pet-flaskor. Det beror på att däcken 
består av en mängd olika material och 
ämnen. Genom pyrolys, en slags förång-
ning, kan man dock separera bestånds-
delarna.

A
– Det går att separera ut olja, stål, 

textil och kimrök som kan användas 
igen. Men man får ut en bättre och 
jämnare kvalitet om man sorterat vad 
som går in i processen. Även när det 
gäller däckklipp finns det stora fördelar 
med att sortera materialet. Vill man ha 
underlag i lekplatser kan det till exem-
pel passa bäst med klipp från enbart 
nordiska vinterdäck som har en mjukare 
gummiblandning.

Politiska faktorer bidrar till att öka 
incitamenten för mer återvinning. Dels 
skärps producentansvaret genom nya 
eu-regler. Krav på klimatdeklaration vid 
nybyggen kan också öka efterfrågan på 
återvunna däck som del av byggmate-
rial. 

Fredrik Ardefors kallar det insamla-
de däckmaterialet för ”det svarta gul-
det” eftersom efterfrågan och de olika 
användningsområdena hela tiden ökar.

– Vi har redan kontrakterat avsätt-
ningen till cirka 70 procent. Mycket mer 
än så vill vi inte lova bort, då kan det 
vara svårt att möta efterfrågan från ny 
innovation som kommer. ✖

90 000 ton  
utslitna däck  
– varje år
  I Sverige blir cirka 6 
miljoner däck uttjänta 
varje år.

  Det motsvarar cirka  
90 000 ton.
  I dag återbrukas cirka 20 
procent. Stora mängder 
skeppas för förbränning i 
cementindustrin i Turkiet 
och Marocko.

  SDAB:s mål är att öka 
andelen som återbrukas 
till 85 procent.

  Alla däcktyper kan inte 
återvinnas/återbrukas, 
det gäller till exempel 
däck med punkterings-
vätska.

KÄLLA: SVENSK DÄCKÅTERVINNING AB

  FAKTA

KONSUMENT. DÄCK

Att sortera däcken som kommer in är en nyckel 
till att mer material kan återanvändas.  

På tok för litet 
mönsterdjup, men 
använbart ändå. 

 »Man kan 
jämföra det 
med en  
slaktare.«
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Så kan dina däck rena avloppsvatten 
Svenska företaget Wieder Tech erbjuder däckklipp både för 
dränering runt källarväggar och för rening av enskilda  
avlopp. Nu patenteras en metod för att fånga fosfor ur  
avloppssystem – för att sedan kunna använda det som  
gödningsmedel. Allt med hjälp av uttjänta bildäck.

är utvecklingsingenjö-
ren Andreas Pettersson 
vistades i USA i början av 
2000-talet inspi-
rerades han av 
hur långt man 

kommit där när det gällde 
lösningar för enskilda av-
lopp. Bland annat använ-
des reningsbäddar med 
klipp från gamla bildäck 
i stället för naturgrus. 

Han tog med sig idén 
hem till Sverige, och har nu 
under många år arbetat med 
däckklipp inom flera användnings-
områden. Bland annat säljer hans före-
tag produkter som både renar vattnet 
och återvinner värmen ur gråvatten 
från fastigheter.

Däckklippen kan också användas 
som så kallad lättfyllnad kring källar-
väggar. Enligt Andreas Pettersson är 
materialet inte bara bra på att leda bort 
vatten, utan alstrar också värme som 
bidrar till att hålla väggen torr.

– Däcken innehåller fina metalltrå-
dar som långsamt rostar. Korrosionen 
alstrar värme, inte mycket men tillräck-
ligt för att det ska ske en avdunstning 
av fukt, säger han.

För att klippen ska godkännas som 
byggvara måste man kunna redovisa 
vilka ämnen de består av. Det har varit 
svårt, eftersom däcktillverkarna har 
velat hålla sina recept hemliga. På sena-
re tid har dock flera tillverkare förstått 
nyttan med att kunna ge däcken ett 
andra liv, och delat med sig av ingredi-
enslistan.

– Att materialet har många bra 
egenskaper har vi sett länge. Nu när 
vi vet vad de innehåller förstår vi mer 
om varför klippen beter sig så positivt, 
säger Andreas Pettersson.

De senaste åren har företaget delta-
git i försöksprojekt tillsammans med 

N
flera myndigheter där man använder 
däckklipp för att bland annat avlägsna 
fosfor från kommunalt och enskilt av-

loppsvatten. Exakt hur det går till 
kan inte Andreas Pettersson 

berätta, eftersom man just 
nu håller på att patentera 

metoden.
– Gummiklippen har 

en hög vidhäftningsför-
måga, och när avlopps-

vatten passerar klippens 
yta binds fosfor och kväve 

till klippet och det bildas en 
biohud där nedbrytning av 
bakterier sker, säger han.

Efteråt kan fosforn avskiljas från 
klippen, för att användas i till exempel 
gödningsmedel.

Andreas Pettersson tror att metoden 
nu är ungefär ett år bort från kommer-
sialisering.

Gamla bildäck som används 
till underlag på konstgräs-
planer har ju fört med sig  
en del miljöproblem, då 
materialet visat sig släppa 
mikroplaster och andra  
ämnen. Finns det inte miljö-
risker med att använda däck 
för vattenrening eller  
dränering, som ni gör?

– Nej. Det som används på 
fotbollsplaner är däckgranulat, 
som är mycket mer finfördelat än 
de klipp vi använder. Våra klipp är 
ungefär lika stora som en handflata. 
Dessutom har vi en metod för att 
tvätta klippen innan användning. 
Det mesta som finns i däcken är 
väldigt hårt bundet. När vi gör vår 
tvättning tvingas materialet att 
släppa ifrån sig det som kan släppa, 
och vi kan ta hand om det under 
kontrollerade former, säger Andreas 
Pettersson. ✖

TEXT: LOTTA HEDIN  
FOTO: WIDER TECH

 DÄCKKLIPP

 »GUMMIKLIPPEN 
HAR EN HÖG 
VIDHÄFTNINGS-
FÖRMÅGA, OCH NÄR 
AVLOPPSVATTEN 
PASSERAR KLIP-
PENS YTA BINDS 
FOSFOR OCH KVÄVE 
TILL KLIPPET.«

 Däckklipp som bland annat 
kan användas för att rena 
avloppsvatten från fosfor.

KONSUMENT. DÄCK

Andreas  
Pettersson.

ULTRAGRIP ARCTIC 2
ENASTÅENDE BROMSFÖRMÅGA
PÅ IS OCH SNÖ *

Små och lättare dubbar levererar utmärkt 
isprestanda med mindre vägslitage.

* Jämfört med de tre senaste tillgängliga modellerna från 
huvudkonkurrenterna i dubbdäckssegmentet (Michelin X-Ice North 4, Nokian 
Hakkapeliitta 9, Continental IceContact 2). Testat av TestWorld i januari 2021 
på uppdrag av Goodyear. Testad däckdimension: 225/55R17 101T XL, testbil: 
BMW 530d. Testplats: Ivalo, Lappland.

• Isprestanda på hög nivå under hela däckets livslängd
• Stark prestanda under alla snöförhållanden
• Lägre invändig bullernivå och rullningsbuller

TEST-
VINNARE

FLERFALDIG 
TESTVINNARE

Nr 12/2021, Sverige
205/55R16

1:a
Kategorin för dubbdäck

TEST WINNER

Nr 11/2021, Finland
205/55R16

1:a
Kategorin för dubbdäck

21/09/2021, Norge
205/55R16

1:a
Kategorin för dubbdäck TESTVINNARE

STARKA 
TEST-

RESULTAT21/09/2021, Norge
205/55R16

2:a
Kategorin för dubbfria 

nordiska däck

Nr 17/2021, Finland
205/55R16

2:a
Kategorin för dubbfria 

nordiska däck

tekniikanmaailm
a.f

i

Nr 20/2020, Sverige
225/50R17

1:a

Nr 13/2020, Sverige
205/60R16

3:e

Sveriges största biltidning

Nr 11/2020, Finland
225/50R17

3:e
Kategorin för dubbfria 

nordiska däck

Nr 10/2020, Finland
225/50R17

3:e

2019-09-19, Sverige
205/55R16

3:e
Kategorin för dubbfria 

nordiska däck

2019-09-23, Norge
205/55R16

3:e

ULTRAGRIP ICE 2

BÄST BALANSERAD 
VINTERPRESTANDA
• Aggresivt grepp under alla vinterförhållanden
• Utmärkt väghållning och bromsförmåga på snö och is
• Bra manöverförmåga på is
• Optimal vinterprestanda I sträng kyla
• Utmärkt motstånd mot slask- och vattenplaning
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avhandlingen från Umeå 
universitet har man 
räknat på vilka samhällse-
konomiska effekter fler 
elbilar i trafiken kan ge. 
Tvärtemot vad man kan 

tro är slutsatsen att luften riskerar att 
bli sämre i städerna om elbilarna blir 
fler, och att samhällskostnaderna därför 
kan öka. 

”En övergång till elbilar riskerar 
att leda till att luften i storstäder som 
Stockholm försämras istället för att 
förbättras, med dagens användning 
av dubbdäck. Detta eftersom elbilar 
ofta väger mer och därmed ger ökat 
vägslitage som orsakar mer partiklar 
i stadsluften”, skrev universitetet i ett 
pressmeddelande om avhandlingen.

– Den ökade ohälsan till följd av mer 
partiklar i luften som orsakas av tyngre 
elbilar kan uppskattas ge en samhälls-
ekonomisk merkostnad om en miljard 
kronor per år i Stockholm, ifall använd-
ningen av dubbdäck fortsätter på sam-
ma nivå, säger Hedi Kriit, doktorand vid 

 Mängden bilar med dubbdäck i Stockholm minskar hela tiden. 

Institutionen för folkhälsa och klinisk 
medicin vid Umeå, i pressmeddelandet.

Merkostnaden om en miljard kronor 
är beräknad utifrån en fossilfri fordons-
flotta i Storstockholm år 2035 och att 
50 procent av den fordonsflottan har 
dubbdäck på vintern. 

Men enligt färska mätningar är det 
inte längre 50 procent som använder 
dubbdäck i Stockholm. Sedan flera år 
tillbaka har trenden varit att dubb-
däcksanvändandet minskar, i synnerhet 
i södra Sverige.

 I Stockholms innerstad ligger 
andelen bilar som kör med dubbdäck 
på vintern på 28 till 38 procent, enligt 
Stockholms stads respektive Trafikver-
kets vintermätningar 2021 och 2022.

Forskarna bakom studien i avhand-
lingen hänvisar till data från infartstrafik 
strax utanför Stockholms stadsgräns, 
och även vid den mätpunkten har 
dubbdäcksanvändningen sjunkit. Den 
senaste mätningen, från 2022, visade på 
41 procent.

 »Sämre stadsluft med elbilar«  
bygger på gamla siffror
En nyhet om att fler  
elbilar på vägarna kan  
ge sämre luft i städerna  
fick stor spridning i  
början av september.  
Men uträkningarna som  
ligger till grund för  
nyheten bygger i flera  
fall på gamla siffror,  
visar Elbilens genomgång. 
– Hade man gjort studien 
med dagens data hade  
det blivit lite annorlunda  
slutsatser, säger Hedi  
Kriit, forskare och  
författare till den  
doktorsavhandling som  
nyheten baseras på.

 DOKTORSAVHANDLING

TEXT: LOTTA HEDIN  

I
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 »Det är klart att 
dubbdäcksanvänd-
ningen har gått ner, 
men samtidigt är 
den fortfarande en 
orsak till luftförore-
ningshalterna.«

Vad effekterna skulle bli om 30 
procent av den framtida fordonsflottan 
skulle använda dubbäck tas också upp 
i avhandlingen. I ett sådant scenario 
skulle partikelhalterna från den fossil-
fria fordonsflottan vara mindre än med 
dagens fordonsflotta, och samhällskost-
naderna skulle minska med 32 miljoner 
kronor, även om elbilarna ger upphov 
till mer däck- och vägslitage. 

De siffrorna lyfts dock inte fram i det 
pressmeddelande som skickades ut. 

– Vi har ju använt de siffror som 
beräknades för Storstockholm, inte för 
Stockholms stad, när vi gjorde den här 
undersökningen, säger Hedi Kriit.

Men pressmeddelandet är ju  
skrivet i september 2022. Där 
står det att luften i storstäder  
som Stockholm riskerar att 
försämras med fler elbilar, vid 
dagens användning av dubbdäck, 
och att det ger en ökad sam-
hällskostnad på en miljard kronor 
om dagens dubbdäcksnivå fort-
sätter. Är inte det missvisande?

– Det kan vara missvisande om man 
tänker att avhandlingen kom ut nu, 
men den bygger på studier som är gjor-
da några år tidigare. Hade man gjort 
studien med dagens data hade det blivit 
lite annorlunda slutsatser. Men när man 
skriver ihop en avhandling måste man 
basera  slutsatserna på de studier som 
ingår i avhandlingen. Och det var ju 
slutsatser vi drog då.

Dubbdäcksanvändningen har ju 
sedan många år tillbaka mins-
kat, i Stockholm har det varit 
en minskning med flera procent-
enheter varje år. Vore det inte 
relevant att nämna den trenden 
när ni beskriver framtidsscena-
rier kopplade till trafiken?

– Det finns så mycket att förhålla 
sig till när man gör sådana här beräk-
ningar. Vi kan inte ta hänsyn till alla 
variabler. Det är klart att dubbdäcks-
användningen har gått ner, men sam-
tidigt är den fortfarande en orsak till 
luft föroreningshalterna.

– I avhandlingen har vi analyserat 
flera olika scenarier och varierat olika 
parametrar. Vi vill inte säga om något 
är bra eller dåligt utan visa vilken effekt 
de kan ha.

Avgörande för hur luftkvaliteten på-
verkas av en ökad andel elbilar är förstås 

också hur mycket mer väg- och däcksli-
tage man antar att elbilarna ger upphov 
till, jämfört med bilar med förbrännings-
motorer.

I avhandlingen har man antagit att 
elbilarna i medeltal väger 24 procent 
mer än motsvarande bensin- och diesel-
bil, och att det ger 50 procent mer slita-
gepartiklar från däck och vägbana. Som 
grund för antagandet om 50 procent 
mer partiklar hänvisar forskarna till en 
studie från 2013.

Senare gjorda studier har dock visat 
på en mindre viktskillnad mellan elbilar 
och bilar med förbränningsmotorer, 
och på en betydligt mindre ökning av 
slitagepartiklar från elbilar. Studier från 
2021 uppskattar att elbilar väger i snitt 

19 procent mer än bilar med förbrän-
ningsmotor och att däck- och vägslitaget 
ökar med 8 respektive 14 procent.

I en rapport från Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, vti, som 
vi skrev om i förra numret av Elbilen, 
undersöktes privata och professionella 
användares erfarenheter av däckslitage 
på elbilar. Där visade det sig att majori-
teten av användarna inte upplevde att 
elbilar gav upphov till mer däckslitage, 
och att körstil är en viktig faktor som 
påverkar slitaget mycket.

I avhandlingen från Umeå universi-
tet har man inte tagit hänsyn till körstil 
eller användarupplevelser. Däremot har 
man vägt in att regenerativ bromsning 
i elbilar sliter mindre på bromsarna 
och därmed ger upphov till en mindre 
mängd bromspartiklar. Det är dock 
svårt att veta hur stor den påverkan 
verkligen är. Det har inte gjorts några 
praktiska mätningar, och i de beräk-
ningar som gjorts varierar resultaten 
kraftigt.

I avhandlingens uträkning antas att 
mängden slitagepartiklar från brom-
sarna minskar med 30 procent i elbilar. 
Samtidigt konstaterar man att det 
kvarstår stor osäkerhet kring effekterna 
av regenerativ bromsning och hur det 
påverkar den totala mängden partiklar 
som elbilar orsakar. ✖

KONSUMENT. DÄCK

Andel dubbdäck i Stockholm under vinterperioden 2010-2022 
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 NORTHVOLT I VÄSTERÅS

Här återvinns batterier 
på löpande band
/ 36 Elbilen 10 2022



Elbilen i Sverige blev inbjuden till batteri tillverkaren Northvolts 
återvinningslabb i Västerås. Här har de tagit fram ett effektivt 

sätt att återvinna batterier. Baserat på forsknings resultaten 
håller Northvolt nu på att bygga en fullskalig återvinnings

anläggning vid sin batterifabrik i Skellefteå. 

TEXT: TIBOR BLOMHÄLL

orthvolt försöker 
begränsa utsläppen 
till tio kilo CO2 per 
kWh producerade 
batterier, och ett sätt 
att minska miljöpå-
verkan är att åter-
vinna material från 
gamla battericeller. 

Innehållet i ett batteri 
förbrukas inte under dess livslängd. 
Ett gammalt batteri innehåller fort-
farande samma rena råvaror som den 
dagen den tillverkades. I stället för att 
bryta nya råvaror i gruvor och använda 
energikrävande processer för att förfina 
dem när man tillverkar batterier är det 
bättre att använda återvunnet material 
från gamla.

Återvinningslabbet får in batterier 
från flera olika håll. Vissa celler kommer 
direkt från tillverkningen. Batterifabri-
ker brukar ha runt 80–90 procent yield, 
vilket betyder att upp till en femtedel av 
alla celler de tillverkar kasseras då de 
inte möter de tuffa kraven på funktion 
och pålitlighet som ställs för att kunna 
byggas in i elbilar.

Det kan även komma tillbaka kom-
pletta batteripack från biltillverkarna 
Northvolt levererat till, där felaktiga 
celler fastnat i deras kvalitetskontrol-
ler. De batteripacken tar en gigantisk 
industrirobot hand om som känner igen 
packet med hjälp av kameror och borrar 
upp skruvarna till locket. 

I framtiden kommer stationen 
även i allt högre grad ta emot uttjänta 
batteripack från elbilar som krockat 
eller skrotats. Då kan skruvarna vara 
så korroderade att de går av om man 
försöker skruva upp dem. Därför är det 
lättare att borra upp dem.

Det första som görs med de mot-
tagna batterierna är att ladda ur dem, 
antingen genom att kortsluta dem 
eller genom att dränka dem i saltbad. 

N
TEKNIK. BATTERIÅTERVINNING

 Northvolt Labs i Västerås forskar inte enbart om batteritillverk-
ning utan även om hur man återvinner batterier.  FOTO: NORTHVOLT
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Urladdningen sker i tätslutande con-
tainrar för säkerhets skull.

Redan nu kommer det in så 
många olika former och storle-

kar på batterier att det går inte att 
automatisera isärplockningen av 

dem. I stället kastas alla batterier ner i 
en metallkvarn som maler ner dem till 
millimeterstora bitar.

En battericell består av ett alumi-
niumhölje med tunna aluminium- och 
kopparfolier bestrukna med olika 
kemikalier inuti. Genom att blåsa in 
tryckluft underifrån i det malda pulvret 
kan folierna, aluminiumhöljet och 
kemikalierna separeras från varandra. 
Beroende på densitet flyger de olika lätt, 
olika högt och kan på så sätt särskiljas. 
Aluminiumhöljet smälts ner till tackor. 
Likaså folierna. Även plastdelar som 
separatorer filtreras ut.

Kvar blir ett svart pulver som 
innehåller både anod- och katodkemi-
kalierna. Främst grafit, litium, nickel, 
mangan och kobolt. Det svarta pulvret 
löses upp i svavel- och saltsyra. Sedan 
höjs pH-värdet undan för undan genom 
att neutralisera den sura lösningen 

med lut. Olika metaller fälls ut vid olika 
pH-värden. På så sätt kan Northvolt få 
ut väldigt rena metaller med låga föro-
reningar från de kasserade batterierna. 
Det som till slut finns kvar är grafiten.

Northvolt tillverkar redan i dag 
många olika slags batterier med olika 
batterikemier. Man brukar till exempel 
tala om nmc 8:1:1 som innebär att kato-
dens aluminiumfolie är bestruken med 
80 procent nickel, 10 procent mangan 
och 10 procent kobolt. Det går att blan-
da olika batterikemier vid återvinningen 
men syra-lut-separeringen fungerar 
ändå bäst med snarlika batterier. North-
volt tillverkar inga lfp-batterier.

En biprodukt som uppstår i proces-
sen är natriumsulfat som bildas när 
syran reagerar med luten. Den säljs till 
en tillverkare av konstgödsel. North-
volt siktar på att återvinna upp till 95 
procent av materialen i batterierna. 
Återvinningslabbet i Västerås har en 
kapacitet på 150 kilo batterier per dag 
men den fullskaliga anläggningen som 
just nu byggs vid Northvolt Ett i Skel-
lefteå kommer kunna ta emot uppemot 
150 ton batterier per dag. ✖

TEKNIK. BATTERIÅTERVINNING
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 Battericellerna mals ner och delarna  
separeras med tryckluft. Den svarta massan 
innehåller anod- och katodkemikalierna.  

 Resultatet är rena kemikalier som kan  
användas för tillverkning av nya batterier.

 Förutom dessa tillverkar Northvolt  
redan i dag flera andra batteristorlekar.  
Återvinningen anpassades därför till att  
kunna hantera många olika batteriformat  
och -kemier.

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

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

10
0%

 K
LIM

ATKOMPENSERAT

O
PUS BILPROVNIN

G

 »DEN FULLSKALIGA AN-
LÄGGNINGEN SOM JUST NU 
BYGGS VID NORTHVOLT ETT I 
SKELLEFTEÅ KOMMER KUNNA 
TA EMOT UPPEMOT 150 TON 
BATTERIER PER DAG.«

elbilen.se



Nörderiet  
sparade  
800 kronor  
Lönar det sig att vara timprisnörd? 
frågade vi oss i förra numret  
av tidningen. Lotta Hedin, aka Galna 
eltanten, har analyserat sin senaste 
elräkning och kan konstatera att 
svaret än så länge är ja.

ed ett timprisavtal har 
man möjlighet att köpa 
el billigt när priset är 
lågt, men man utsätter 
sig också för risken att 
få betala riktigt mycket 

för el som förbrukas under dygnets 
dyraste timmar, konstaterade vi i förra 
numret av Elbilen. När rekordvarma 
augusti övergick i en svalare september 
ökade bergvärmepumpens förbrukning 
hemma hos mig. Den har ganska många 
år på nacken och saknar teknik som au-
tomatiskt ser till att till exempel vatten 
värms när elen är billig. 

Som väntat står nu uppvärmningen 
för en större del av den totala elförbruk-
ningen, och för en ännu större del av 
elräkningen. För uppvärmning, som jag 
inte kan styra, betalade jag i snitt hela 
2,34 kr per kilowattimma (exklusive 
moms) i september, vilket är mer än må-
nadsmedelpriset i elområde 3 där jag bor. 

Detsamma gäller elkostnaden för 
andra förbrukare hemma. Att tvätta och 

M

Pris (orange kurva)  
och förbrukning (blå 
staplar). Lotta har  
varit ganska duktig  
på att dra ner på  
elkonsumtionen när  
det varit som dyrast. 

 GALNA ELTANTEN TESTAR

KONSUMENT. GALNA ELTANTEN TESTAR

Lotta Hedin. 
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diska på nätterna har möjligen bidragit 
till att lindra skadan, men jag hamnade 
ändå över månadssnittpriset för den 
delen av elen. 

Faktum är att timprisavtalet hade 
varit en ren förlustaffär om jag inte haft 
elbil. Men nu står elbilsladdningen för 
en stor del av elförbrukningen hemma 
hos mig – i september hela 44 procent. 
Eftersom jag kan styra laddningen till 
när priset är billigt betalade jag i snitt 
bara 63 öre per kilowattimma för ladd-
ningen. Det drog ner snittpriset, så att 
det hamnade på 1,60 kr/kWh. 

Jämfört med det vanliga rörliga elav-
tal som jag hade förut, där jag betalade 
ett månadsmedelpris för alla kilowat-
timmar jag gjorde av med, sparade jag 
lite drygt 800 kronor på septemberräk-
ningen genom min timprisdebitering. 

Men ju kallare det blir ute, ju mindre 
lär den marginalen bli. När man betrak-
tar alltihop i siffror ligger tankarna på 
att ha ett batteri som kunde jämna ut 
skillnaderna inte långt borta:

Elbilsladdning stod för 44 procent av 
min totala förbrukning i september och 
19 procent av elkostnaden. 

Uppvärmningen stod för 26 procent 
av min totala förbrukning i september 
och för 38 procent av elkostnaden.

Något batteri som kan lösa obalan-
sen åt mig har jag dock inte, så jag lär få 
fortsätta fundera på andra förbättrings-
åtgärder.

I september stod elbilsladdningen för 44 procent av hushållets 
elförbrukning, men bara 19 procent av elkostnaden.

TEXT: LOTTA HEDIN
FOTO: OLA JACOBSEN

Hur har denna elprisfixering påverkat 
mig mentalt, undrar ni kanske? Jo, 
tackar som frågar. Min egen bedöm-
ning är att den akut maniska fasen har 
klingat av. Jag har till och med blivit lite 
upprorisk. Att ta långa varma duschar 
när spotriset ligger över 5 kr/kWh känns 
lite som att tjuvröka. Man vet att det är 
dåligt men gör det ändå, med en kittlan-
de rebellisk känsla bröstet. 

Samtidigt kan jag konstatera att vi 
förbrukade hela 23 procent mindre 
el hemma hos mig i september i år än 
samma månad förra året. 

Det kan inte förklaras av  vädret 
– enligt smhi:s mätningar var medel-
temperaturen densamma i år som förra 
året. 

Ansträngningarna att inte använda 
så mycket el när priset är högt verkar ha 
gjort att vi förbrukat mindre totalt sett. 

Eller så är det min insats att damm-
suga bakom kylen som verkligen gjort 
skillnad; det ska minska kylskåpets 
energiåtgång, säger experterna. ✖

 »Min egen 
bedömning är att 
den akut maniska 
fasen har klingat 
av. Jag har till och 
med blivit lite  
upprorisk.«
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TEST
TEXT: FREDRIK SANDBERG
FOTO: DAVID ROSENLUND 

SNABB-

 DEFA 
 eMove



Schukon är död –  
länge leve schukon!

ör er som är nya i elbils-
svängen kommer här lite 
historia. Eller, det är väl 
inte historia; många lad-
dar fortfarande sina bilar 
med vanliga schuko-kon-

takter. Schuko kallas alltså den eu-stan-
dard av vanliga jordade stickproppar. 
När elbilarna var nya var det så de flesta 
laddade sina bilar. Man pluggade in i ett 
uttag som fanns vid huset och laddade. 

Det visade sig inte vara särskilt säkert, 
eftersom många uttag inte är dimensi-
onerade för att stå och ge ström under 
tio timmar. En del bränder senare (med 
främst laddhybrider) har de flesta skaffat 
sig en wallbox – som är ämnad för elbilar. 

Schukokontakterna är inte heller 
helt säkra, då de kan bli för varma och 
uttagen därmed smälter och ger risk för 
brand. 

Men det är ju samtidigt väldigt prak-
tiskt att kunna ladda sin bil från vanliga 
uttag när man är ute på resa. Därför har 
Defa tagit fram en sådan laddare som de 
kallar för eMove. 

Här finns mängder av säkerhetsfines-
ser som ska säkra att man inte överhet-
tar uttaget, värmesensorer är på plats 
och sänker eller stänger av laddningen 
om det blir för varmt. Man kan också 
ställa ner effekten till 1,38 kW alltså 6 
ampere om man är osäker. 

Maxeffekten är dock 16 ampere. Vi 
testar den i ett uttag och ser dock att vi 
som mest fick ut 14,17 ampere. Det räck-
er dock gott och väl för den här typen av 
laddning. Att ligga och ladda 16 ampere 
från ett vanligt uttag riskerar att leda till 
att någon propp går. 

eMove är enkel att ta med sig, har 
en praktisk upphängningsanordning 
och tar lite plats. Displayen är lätt att 
förstå och det är enkelt att ställa in den 
laddningsstyrka man vill ha. 

Vi testar den även i en sommarstuga  
utan laddbox under några veckor och 
allting flöt på väldigt bra. Men som 
ersättning för en laddbox kan den inte 
rekommenderas; den är tänkt att ha på 
resan och man bör nog se den som en 
reservdunk. 

De fina säkerhetsfunktionerna gör att 
den som sådan känns trygg och säker. ✖

F

 »DET ÄR  
JU VÄLDIGT  
PRAKTISKT ATT 
KUNNA LADDA 
SIN BIL FRÅN 
VANLIGA UTTAG 
NÄR MAN ÄR  
UTE PÅ RESA.«

SNABBTEST. DEFA EMOVE
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 Vi fick endast ut 14,17 
ampere vid testet. 

 Lätt att hänga upp.



Hans Pehrson leder projektet som ska 
ta fram en CO2-neutral bil. 

MILJÖ. PROJEKT POLESTAR 0

/ 44 Elbilen 10 2022



En CO2- 
neutral bil  
år 2030

Att tillverka en bil som 
inte har orsakat ett gram 
koldioxid i utsläpp är en 
svår uppgift. Men det är 
precis vad Polestar vill 
göra. Med sig har de en 
mängd underleverantörer 
som tagit på sig uppgiften  
att klara det – inklusive 
aluminiumtillverkning och 
transporter över hav.

TEXT: FREDRIK SANDBERG   
FOTO: PETER GUNNARS

 POLESTARS MÅL:

MILJÖ. PROJEKT POLESTAR 0
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Projekt  
Polestar 0
Här är de företag som ska 
leverera koldioxidfria ma-
terial till Polestars koldi-
oxidneutrala bil år 2030:
  Pensana: Oberoende och 
hållbar leveranskedja för 
sällsynta jordartsmetaller.

  Boliden: Koppar och 
andra metaller (inklusive 
gruvbrytning).

  Papershell: Avancerad 
fiberkomposit baserad på 
papper.

  Sekab: Biobaserade  
kemikalier.

 Bulten: Fästelement.
  Hexpol TPE: Mjuka  
polymermaterial, TPE.

  Plasman: Tillverkare av 
stötfångare, grillar, 
exteriöra detaljer och 
delsystemkomponenter.

  YFPO: Stötfångare och 
liknande material.

  Ovako: Specialstål från 
100 procent koldioxid-
neutral verksamhet och 
97 procent återvunnet 
innehåll.

  Mistra Carbon Exit: 
Forskningskonsortium med 
mål att analysera och 
visa på hur leveranskedjor 
hos byggnader, infra-
struktur och transporter 
kan transformeras och 
göras fria från koldioxid-
utsläpp.

  Stilride: Grön metall-
tillverkning och mobilitet 
genom patentskyddad  
Stil-fold-teknik, kallad 
”industriell origami”.

  GG Group: Miljömässigt 
hållbara kablar och  
kabelhärvor.
 SSAB: Fossilfritt stål.
  Hydro: Koldioxidfri  
aluminium.

  Autoliv: Säkerhets-
utrustning.

  ZF: Elektriska drivlinor 
och system.

 

  SNABBFAKTA
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ärmare 80 procent 
av alla utsläpp av 
koldioxid i världen 
kommer från energi-
produktion i någon 
form. 

Det innebär att 
i stort sett allting 
som produceras har 

ett koldioxidavtryck 
någonstans i produktionskedjan. 

Att tillverka någonting som inte 
har orsakat utsläpp är därmed mycket 
svårt. En del i tillverkningen som har 
transporterats på lastbil driven av die-
sel är inte längre noll även om fabriken 
som tillverkar saken drivs av grön el. 
Även grön el har ett utsläpp. Solpane-
lerna har om inte tillverkats med hjälp 
av energi från fossila bränslen ofta åkt 
båt som drivs av råolja. 

Även om elbilar inte har några 
avgasrör är det en komplex maskin som 
innehåller tusentals delar från olika 
hörn i världen. Metaller som har brutits 
i gruvor, plaster, kablar, gummi, skär-
mar, etcetera. 

Att alla dessa delar skulle först pro-
duceras i sina olika led på ett koldioxid-
neutralt sätt för att sedan i en bilfabrik 
sättas ihop till en bil utan att ett gram 
koldioxid har släppts ut på vägen (helt 
utan klimatkompensation) är onekligen 
en gigantisk utmaning. 

Men det är just därför som Polestar 
vill göra det. För att det är viktigt, häv-
dar de, och för att med ett tydligt mål så 
kan man styra om tillverkningen. 

Projektet Polestar 0 syftar just till 
detta. 

– Vi ska få bort allt koldioxidutläpp 
från leverantörskedjan och tillverk-
ningsprocessen, säger Hans Pehrson 
som leder projektet på Polestar. 

Han har tidigare varit forsknings- 
och utvecklingschef på företaget men 
har nu tagit på sig den grannlaga upp-
giften att få fram fossilfritt aluminium, 
stål, koppar, plast och jordartsmetaller 
som bryts i Angola. 

Med sig på äventyret har han och  
Polestar en mängd samarbetspartners 
som presenterades på en dragning i 
Stockholm nyligen. 

De är alla underleverantörer som har 
plockat upp handsken som Hans Pehr-
son har slängt på backen. De är redo att 
försöka sig på detta. 

Plast, kompositer, kemikalier och 

N
metaller är tuffa. Kommer det att lyck-
as? Och hur? Det är frågor som direkt 
dyker upp. 

Hans Pehrson säger att han inte vet. 
– Fram till 2025 pågår en studie av 

detta. Det är då vi ska få reda på om och 
hur vi ska få till detta. Därefter börjar 
det verkliga arbetet. 

Hur det hela ska administreras verkar 
dock vara klart. På frågan om hur de ska 
säkra co2-fria batterier (vilket kanske är 
den största utmaningen, enligt under-
tecknad) utan att ha egna batterifabriker 
är svaret att Polestar under uppbygg-
nadsfasen har tagit fram leverantörer 
som de vet kan leverera co2-fria material 
som sedan batteriproducenterna ska 
använda sig av. 

Det gäller hela leverantörskedjan. 
– De som vill sälja till oss ska också 

kunna visa att de har koldioxidneutral 
tillverkning. Och noll är noll. Det gäller 
även transporter. 

Exakt hur ska det gå till, att 
frakta tonvis med metaller över 
haven utan några koldioxidut-
släpp?

– Det vet vi inte ännu. Fram till 2025 
undersöker vi möjligheterna. Men har 
man inte löst detta blir det svårt att vara 
med i Polestar 0-projektet. 

Hans Pehrson. 

 »De som vill sälja 
till oss ska också 
kunna visa att de 
har koldioxidneu-
tral tillverkning.«

MILJÖ. PROJEKT POLESTAR 0
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 Representanter från de företag som tagit på sig uppgiften att få fram en bil utan utsläpp vid tillverkning. 

Efter 2025 ska pilotlinor byggas som 
ska validera de olika leverantörsskedjor-
na och se till att allt går att genomföra. 
Bilens arkitektur tas fram. Efter 2027 
fram till 2030 byggs produktionssajterna 
och leverantörskedjorna sätts upp för 
volymproduktion. 

Koldioxidneutrala transporter ska 
alltså vara på plats om bara fem år. 

– Jag tror att det går, om det är 
flytande biogas eller med segel, säger 
Tomas Nilsson på Hydro, som tillverkar 
aluminium. 

– Men det är inte transporterna eller 
gruvorna som står för de stora utsläp-
pen när det gäller aluminium. Det är 
själva processen att tillverka aluminium 
som kräver stora mängder energi som 
är utmaningen. 

Hydro tillverkar i dag aluminium 
som till 75 procent består av återvunnet 
aluminium, med ett koldioxidavtryck på 
2,3 kilo co2 per kilo aluminium. 

Världsgenomsnittet är 16 kilo per 
kilo aluminum. 

– Återvinning är bra, men det räcker 

inte, vilket gör att vi måste ta fram 
metoder att tillverka metallen utan kol-
dioxidavtryck. Exakt hur det kommer 
att gå till vet vi inte ännu, men det går. 
Troligen blir det med hjälp av vätgas, 
säger Tomas Nilsson. 

Tillverkningen sker i Norge där Hyd-
ro har ett eget vattenkraftverk som ger 
dem 10 TWh el per år. 

Flera av bolagen har redan kommit 
långt med sina projekt, exempelvis har 
Boliden elektrifierat gruvbrytningen 
och kommer att leverera närproducerad 
koppar. 

Men det är fortfarande stora utmaning-
ar som står för dörren. Men som en av 
deltagarna på presentationen sa: 

– Vi skjuter raketer till månen, 
men många processer som används i 
industrin i dag är över 100 år gamla, 
och sedan dess har ingen tänkt på dem. 
Det är lätt att bara fortsätta använda 
kol av gammal vana. I och med det här 
projektet har vi en målsättning att strä-
va efter. Att lösa de problem vi har i dag 
säkrar vår överlevnad i framtiden. ✖

/ 20

 »Det är lätt att  
bara fortsätta  
använda kol av 
gammal vana.«

 Polestars hållbarhetschef Fredrika 
Klarén visar koldioxid avtrycket från 
dagens bilar från Volvo och Polestar.



TEST
 KIA 

TEXT: GUNNAR DACKEVALL
FOTO: PETER GUNNARS 

 EV6 GT-Line

LÅNGTIDS-

The beast?
beauty
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Efter tio månader och 1 800 problemfria mil i sin röda Kia 
EV6 med tilläggsbeteckningen GTLine dyker så ”riktiga”  
GT slutligen upp som ett beställningsbart alternativ i  

prislistan. Är det dags för redaktören att byta upp sig?

DAGS ATT BYTA UPP SIG TILL EN RIKTIG GT?

beast?
or the

beauty
elbilen.se / 49



rågan känns skarpare i 
konturerna än någonsin, 
inte minst i ljuset av de 
osannolikt höga inbytes-
priserna för lätt begagna-
de elbilar. För en person 

som likt jag gillar fart ter sig gt-versio-
nens prestandapotential oemotståndlig.

Sagt och gjort; dags att borra ner sig 
i ämnet, låna en gt för en utvärdering 
och börja räkna!

Leveranserna av ev6 gt till kund 
börjar framåt jul, men om jag lägger 
en beställning nu lutar det åt leverans 
framåt julen 2023 – ungefär samma 
leveranstider som gäller för alla ev6- 
versioner i dagsläget.

Prispåslaget är faktiskt ganska 
blygsamt – bara 80 000 kronor om man 
jämför med vad en fullrustad gt-Line 
kostar i dag (den har gått upp cirka 
40 000 kronor i pris sedan jag beställde 
min bil förra hösten). Prisskillnaden 
nästan fördubblas om man tar med mil-
jöbilspremien i ekvationen – ev6 awd är 
prissatt under 700 000-kronorsstrecket 
och gt-Linepaketet kommer till som ut-
rustning utanför Skatteverkets prislistor.

ev6 gt kostar nära 820 000 kronor i 

sitt enda och fulladdade tillstånd, och 
är därmed inte berättigad till skatte-
återbäring (som dock inte är huggen i 
sten kommande budgetåret, med tanke 
på regimskiftet i Sverige och den osä-
kerhet det medför i skrivande stund).

Med tanke på hur stora tekniska upp-
graderingar ev6 gt har begåvats med 
är dess framtoning näst intill självutplå-
nande. Inte ens ägaren av den kornblåa 
ev6:an som stod bredvid mig vid ett 
laddstopp ägnade gt-värstingen mer 
än ett kort ögonkast innan han föll ner i 
sin förarstol beväpnad med pinnar och 
en låda från den intilliggande asiatiska 
snabbmatskrogen.

Det krävs expertisögon för att avslöja 
Kias snabbaste bil någonsin, och till 
och med jag hade svårt att välja rätt 
när både min röda gt-Line och den lika 
röda låne-gt:an stod intill varandra på 
uppfarten till villan.

EV6 GT är ingenting för den som vill 
skryta om sitt bilval.

Den mest uppenbara visuella skillna-
den är 21-tumshjulen på gt, särskilt om 
man jämför med mina 19-tummare med 
betydligt mer gummi mellan fälg och 

Skumfyllda 21-tummare på GT 
som tål att sparkas på!

F

 Många inställningsmöjlig-
heter i GT-programmet.

 Den limegröna knappen 
släpper loss besten!
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LÅNGTIDSTEST. KIA EV6 GT-LINE

mark. De 20-tummare som finns som 
tillval till gt-Line håller samma bredd 
som 21-tummarna på gt, men har lite 
högre profil. 21-tumsfälgarna är skodda 
med en specialframtagen version av 
Michelin Pilot Sport 4s med skumfyll-
ning, som ska förbättra rullkomforten 
en smula.

Vad skummet inte kan göra så mycket 
åt är däremot den ökade bullernivån 
med bredare däck med styvare skuldra 
– vägljudet är betydligt högre i gt än i 
min gt-Line med två centimeter smalare 
däck – och självklart inte det faktum att 
luftmotståndet ökar en del med bredare 
däck. I motorvägsfart (120 km/h) drar 
gt ungefär 10 procent mer energi än 
min mesigare gt-variant.

Ett ytterligare aber med 21-tumshju-
len är att bilen enligt typningsgodkän-
nandet ska rulla på samma dimension 
även på vinterhjul, vilket både begrän-
sar utbudet rejält, och skjuter kostnaden 
i höjden – räkna med minst 15 000 kro-
nor för gummit enbart, plus kostnaden 
för fälgarna.

Det finns naturligtvis en mycket 
konkret anledning till att ev6 gt har 
bestyckats med rejäla däckdimensioner. 

Faktum är att man kan argumentera för 
att bilen har fått underdimensionerade 
däck med tanke på den massiva kraft 
som ska fortplantas till underlaget och 
resultera i rörelseenergi i stället för att 
koka upp däcken.

Med anti-spinn-funktionen urkopp-
lad spinner alla fyra hjulen våldsamt 
när alla de 740 Newtonmeternas 
vridmoment läggs på hjulen även på 
torr asfalt. I synnerhet har framhjulen 
svårt att finna grepp när bilen sätter sig 
på bakvagnen under accelerationen. 
Bakhjulen får hjälp av en elektriskt 
styrd diffspärr som gör det möjligt att 
med rykande framhjul notera en sprint 
till 100 km/h på bara 3,5 sekunder.

Faktum är att fartresurerna hos denna 
familjebil med det forna lågprismärket 
Kia i nosen är så omtumlande att det 
kommer att få många fartglada bilister 
att allvarligt ifrågasätta sina lojaliteter 
till de traditionella prestandamärkena.

Och tillgängligheten till kraften i en 
elbil är omedelbar, och därmed har man 
redan lämnat alla traditionella prestan-
dabilar bakom sig, vars turbo, växellåda 
och styrsystem först måste processas för 
att kraftpaketet ska vara helt aktiverat.

 »Fartresurerna  
hos denna  
familjebil är så  
omtumlande att  
det kommer att  
få många fart- 
glada bilister  
att allvarligt  
ifrågasätta sina  
lojaliteter till  
de traditionella  
prestanda- 
märkena.«

 Vinkeln som de flesta 
för se av EV6 GT: Aktern.

 Sportiga stolar som 
håller i kroppen – inte så 
sköna på långresa.

 Rejäla bromsar som  
kräver utrymme.
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En omkörning med en ev gt är 
jämförbar med en supersportmotor-

cykel; fartökningen från 100 till 
200 km/h är blixtrande.

Min ev6 gt-Line är hastighets-
spärrad vid 190, medan riktiga gt drar 

vidare till 260 km/h. Det är ett mentalt 
handikapp snarare än ett verkligt, 
eftersom man inte gärna ligger och 
marschar 200 km/h på autobahn i en 
elbil där man får betala den fulla notan 
för det exponentiellt ökande luftmot-
ståndet.

I min 325-hästars gt-Line går en 
tydlig gräns vid 140 km/h, där förbruk-
ningen fortfarande håller sig under 2,5 
kWh per mil, medan gt snarare behöv-
de 2,8 kWh i samma fart.

Det tycks som om gt per default 
väljer att köra bilen fyrhjulsdriven i 
högre utsträckning än gt-Line, vilket 
naturligtvis också kostar energi.

Under de 1 800 mil som min bil 
har rullat är snittförbrukningen 1,9 
kWh per mil, varierande mellan 1,5 i 
sommarväglag i och kring stan till 2,2 

i vinterväglag och på långturer. Oftast 
räcker batteriet knappa 40 mil, även om 
displayen visar mer.

Tack vare bilens snabbladdande 
800-voltssystem har dock all aversion 
mot långturer försvunnit, eftersom det 
går så fort att toppa upp ”tanken”. Det 
gäller i synnerhet om man skippar de 
sista 20 procenten där laddningen faller 
under 100 kW.

Lite lurt var det dock med vår test-gt, 
som har samma batterikapacitet (77 
kWh) och samma 800-voltssystem, men 

 Limefärgade sömmar ger 
lite extra guldkant.

Både snabbare styrning 
och förstärkt framvagn 
bidrar till bättre skärpa.

 »Tack vare bilens 
snabbladdande 
800-voltssystem 
har all aversion 
mot långturer 
försvunnit.«

/ 52 Elbilen 10 2022



som aldrig under någon av mina sex 
snabbladdningar (hos olika operatörer) 
lyckades pallra sig över 140 kW. Det 
är en stor skillnad mot de 240 kW man 
oftast ser vid laddning av min bil. Kia 
var vid utlåningen noga med att påpeka 
att det rörde sig om en förseriebil, som 
möjligen inte var 100-procentig i detta 
avseende.

Testet av Kia ev6 gt-Line i vår special-
utgåva i somras, där vi utvärderade 13 
sportiga elbilar, visade tydligt att ev6 i 
grunden hade fina förutsättningar att 
hänga med i toppen av ligan med mer 
kraft. Chassibalansen är bra och kraften 
hänger i även efter en del varvs plågsam 
körning.

Därför tog vi en sväng förbi gtr Mo-
torpark i Eskilstuna för att känna på hur 
bilen uppförde sig i extrema situationer. 

Förutom nämnda förbättringar av 
kraften och greppnivån har gt även fått 
ett halv-aktivt chassi som kan styvas 
upp betydligt, kraftigare bromsar, 
förstärkt framvagn, snabbare styrväx-

el och extra kylning av motorer och 
batteri. Dessutom har en par sportstolar 
(med manuell justering för att man ska 
komma ner lite längre mot rullcentrum) 
gjort att man slipper fara runt i sidled i 
svängarna – viktigt för körkänslan.

Genom att trycka på en limegul/grön 
knapp med texten ”gt” på ratten väljs 
automatiskt alla bilens programmerba-
ra funktioner (styrning, motorrespons, 
chassi, diffbroms, antisladd och antis-
pinn) i sina ändlägen för att skapa en så 
skarp körupplevelse som möjligt (de går 
också att väljas individuellt efter smak).

Och med alla hjälpsystem urkoppla-
de är bilen en handfull att köra riktigt 
fort. Den monsturösa momentana kraf-
ten från motorerna skickar iväg bilen i 
omväxlande under- och överstyrning 
som kräver blixtsnabb passning för att 
komma ut ur kurvorna med nosen åt 
rätt håll. Med ett ”driftmode” kan fram-
hjulen kopplas ur, vilket ger ett mycket 
långsammare men också sladdvänliga-
re, enklare och roligare (?) sätt att ta sig 
runt banan.

Med alla hjälpsystemen 
urkopplade kräver EV6 GT 
en delikat hand för att 
hålla kursen.

 »Kraften hänger i även efter en 
del varvs plågsam körning.«

LÅNGTIDSTEST. KIA EV6 GT-LINE

Pris: Från 819 600 kr.
Batterikapacitet:  
77,4 kWh.
Räckvidd: 42,4 mil.
Snabbladdning:  
239 kW.
Ombordladdare: 11 kW.
Max motoreffekt,  
vridmoment:  
430 kW/740 Nm.
0–100 km/h: 3,5 sek.
Toppfart: 260 km/h.
Antal platser: 5.
Tjänstevikt: 2 200 kg.
Lastutrymme: 480 liter.
Dragvikt: 1 800 kg.
Nybilsgaranti: 7 år.
Batterigaranti:  
Minst 70 procents  
kapacitet efter 7 år.

FAKTA

Kia
EV6 GT
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 Laddningshastigheten, 
laddningshastigheten, 
laddningshastigheten …
 Den är bekväm och rymlig 
att åka i, inte minst bak. 
 Utmärkt programmerad 
fyrhjulsdrift för bra  
körbarhet i halka. 
 Imponerande prestanda. 
Matrix-ljuset.

 Stolarna känns genom-
suttna efter några timmar 
bakom ratten. 
 Dörrhandtagen är inte 
gjorda för svenska vintrar.
 Bagageutrymmet är bara 
medelmåttigt stort.
 Irritationsmoment: 
Bilens dator blir ibland 
stressad av att man inte 
gör saker i rätt ordning, 
exempelvis inte stänger av 
systemet innan man går ut 
genom dörren med nyckeln 
i fickan. Då kan den tidvis 
tjurigt bara hänga sig, 
ovillig att ta emot kom-
mando på ett par minuter. 
Det kan ställa till det om 
man råkar ha stannat på 
ett olämpligt ställe.

 I KORTHET

Allra snabbast är att behålla 
antisladd-systemet inkopplat (som 
är förstahandsvalet i sport- och 
gt-läget) och låta elektroniken 

balansera bilen runt svängarna med 
lättare överstyrning.

Hur mycket snabbare den är runt en 
bana än den folkliga gt-Line? Det får 
nästa års stora sportvagnstest utvisa!

Hur gick det då med min egen utvär-
dering, blev det något byte?

Svaret är nej, trots att frestelsen är 
stor. ”Riktiga” gt är en roligare, tajtare 
och piggare körupplevelse även i mått-
lig fart, som gör varje resa lite gladare.

Men även om stolarna i min nuva-
rande gt-Line inte är i världsklass så 
är de ändå långt bekvämare på längre 
turer, eftersom de medger att man by-
ter position och kan finlira bättre med 
inställningarna. 

Vägljudet är en annan irritationskäl-
la på grövre asfalt, liksom det faktum 

 Bagageutrymmet är inte glupande 
stort, men det finns gott om plats 
under golvskivan.

 Den här laddkontakten sväljer upp 
till 240 kW laddeffekt – och kan 
skicka tillbaka 220 volt vid behov.

Ordning och reda 
på förarplatsen.

De 1 800 första 
milen med Kia 
EV6 GTLine

Snittförbrukning:  
1,9 kWh per mil.
Räckvidd i praktiken:  
35-40 mil.
Service: Nej.

 »›Riktiga  GT är en 
roligare, tajtare och 
piggare körupplev-
else även i måttlig 
fart, som gör varje 
resa lite gladare.«
att jag måste åka på jättebreda lågprofi-
lare även vintertid.

Lite irriterande är också att man får 
öka på antal laddstopp (inte minst där-
för att man gärna kör gt lite hårdare ...) 
utmed vägarna, men det kan det säkert 
vara värt för alla som vill jaga Porschar 
och Ferraris utmed vägarna med sin 
familje-Kia! ✖
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PROV
> HYUNDAI 

TEXT: BEN BARRY
ÖVERSÄTTNING: FREDRIK SANDBERG
FOTO: HYUNDAI 

> Ioniq 6
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Hyundai Ioniq 6 har byggts med inspiration 
från bilar som togs fram för snart hundra  
år sedan. Målet har varit att bygga en 
strömlinjeformad bil med låg förbrukning.  
Vi har provkört den och blivit övertygade. 
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m man tittar på den 
helelektriska Hyundai 
Ioniq 6 i profil, så är Mer-
cedes-Benz utan tvekan 
den mest välbekanta 
referenspunkten, med en 

enda kurva för växthuset och en annan 
som länkar strålkastare till baklyktor.

När jag pratar stående vid en Ioniq 
6 i Hyundais Goyoang motorstudio 
inför vår provkörning i Sydkorea säger 
designchefen Simon Loasby att hans 
team sökte långt bak i tiden för inspi-
ration, till radikala ”effektiva” fordon 
som Stout Scarab och Phantom Corsair 
– design som påminde om skaldjur från 
1930-talet och som också var inspirera-
de av de språng som togs i flygplanens 
aerodynamik. 

Aerodynamiken är den verkliga skill-
naden i denna den andra schackpjäsen 
i Hyundais Ioniq-linje. Ioniq 6 baseras 
i stort sett på samma e-gmp-modulära 
plattform som Ioinq 5 och den kommer 
med 800-voltsteknik och laddning på 
220 kW. Två batteristorlekar finns att 
välja mellan: 53 eller 77,4 kWh. Multi-
länkupphängda fjädrar bak och anting-
en bak- eller fyrhjulsdrift. 

Med ett luftmotstånd på bara 0,21 
cW-värde är den betydligt mer effektiv 
än Ioniq 5 som ligger på 0,29 i cW-vär-
de. 

Formen återspeglar sig också i räck-
vidden hos Ioniq 6 som är upp till 61,4 
mil, enligt wltp. Det är tio mil längre än 
vad elsuven Ioniq 5 med lika stort batte-
ri på 77,4 kWh tar sig på en laddning.

Ioniq 6 är en rival till Polestar 2 och 
Tesla Model 3. Med ett gissat utgångs-
pris på 560 000 kronor är designen kan-
ske inte den bästa – jag vill pressa den 
lägre och göra den bredare så att den 
mer påminner om konceptet Prophecy, 
som föregick Ioniq 6. Det hade en renare 
Taycan-liknande stil. 

Men konstruktionen är helt klart en 
utmanare: skateboardbatteriet ger ett 
mycket långt axelavstånd på 2 950 mm 
(50 mm kortare än hos Ioniq 5) vilket 
ger passagerarna en hög sittposition, 
plus att det korta överhänget ger längre 
vuxna bra med plats både i bak- och 
framsätet. Bilen är 4 855 mm lång, 
vilket är 220 mm längre än 5:an, medan 
höjden är 1 495 mm jämfört med 5:ans 
1 605 mm – vilket är 60 mm högre än en 
bmw 3-serie. 

Pixeldesignen i lyktorna 
återfinns även i Ioniq 6. 

O

 Kameror, inte backspeglar.

 Enkelt att hitta körlägen.
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Vi provkör den topputrustade Ioniq 6, 
med 77,4 kWh-batteriet, fyrhjulsdrift 
och 20-tumsfälgar (18 tum finns också 
att välja), en kombination som ger en 
räckvidd på 519 km. 

Systemeffekten ligger på 321 hk, vil-
ket är något mer än Ioniq 5. Laddnings-
tiden är dock densamma, åtta timmar 
med en 11 kW-laddare och 18 minuter 
för 10–80 procents laddning med en 
350 kW-laddare. 

Den är verkligen loungey inuti – fram-
sätena är mycket bekväma och erbjuder 
anständigt sidostöd runt mitten, jag 
är 185 cm lång och har fem centime-
ter tillgodo till taket. Den ”flytande” 
mittkonsolen ger bra med förvaring. Likt 
Ioniq 5 och Kia ev6-syskonet är dörrarna 
konkava, vilket gör att man kan hänga 
knät i det fria, en ovanlig men tilltalande 
känsla. 

Vissa delar av inredningen är hård-
plast, men överlag är utseendet och 
känslan modern, minimalistisk och väl-
byggd, med aluminiumliknande vred 
och knappar i glansig svart plast. De 
dubbla 12-tumsskärmarna som är pla-
cerade bredvid varandra svarar snabbt 
när man sveper och trycker på dem. 

Vi hittar den största fördelen med 
konstruktionen i baksätet, som framför 
allt ger en stor avgrund till framsätesryg-
garna och ett helt plant golv, plus att jag 
fortfarande har några centimeter i det 
vertikala utrymmet. Även om baksä-
tet inte är lika bekvämt är det väldigt 
avkopplande här. 

En något märklig baklucka kommer 
att göra det svårt att lasta större saker, 
lite av en flaskskeppsutmaning, men 
det finns gott om utrymme (trunken 
är i grunden en mugghållare, även om 
den bakhjulsdrivna modellen har mer 
utrymme). 

Min första tid i bilen går åt till att na-
vigera i Seouls mardrömslika trafik, vil-
ket gör det tydligt att Hyundai har gjort 
ett bra jobb med att kalibrera elbilens 
drivlina med naturliga och progressiva 
svar när du gasar och bromsar runt i 

staden. Du kan skräddarsy körningen 
med Eco-, Normal- och Sport-inställ-
ningar, plus att du kan justera nivån på 
hur mycket regenerering på paddlarna 
som är monterade på ratten. Det förin-
ställda läget känns dock rätt. 

De digitala sidospeglarna är tillval, 
de är mindre än de traditionella speg-
larna och ger ett minskat luftmotstånd. 
Det ger en knapp mil extra räckvidd. De 
kräver också skärmar som tittar fram 
från vardera änden av instrumentbrä-
dan, vilket gör övergången från att titta 
i spegeln och titta över axeln mindre fly-
tande. Med dem känner jag att jag inte 
riktigt är på tå i min körning, speciellt 
inte i så här tät trafik. 

När man kommer ut från trängseln 
upplever jag att prestandan är stark 
snarare än omvälvande, men det finns 

 »Överlag är utseendet och känslan  
modern, minimalistisk och välbyggd,  
med aluminiumliknande vred.«

PROVKÖRNING. HYUNDAI IONIQ 6

 Mittkonsolen är rejält 
tilltagen. 

 Rymligt.

 Svårpackat men rymligt.

Skärmar. 
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Pris: Ingen uppgift.
Batterikapacitet:  
77,4 kWh eller 54 kWh.
Räckvidd: 612 km.
Snabbladdning:  
220 kW.
Ombordladdare: 11 kW.
Max motoreffekt,  
vridmoment:  
321 hk.
0–100 km/h: 5,1 sek.
Toppfart: 190 km/h.
Antal platser: 5.
Tjänstevikt: 2 100 kg.
Lastutrymme: Ingen  
uppgift.
Dragvikt: Ingen uppgift.
Nybilsgaranti: 7 år.
Batterigaranti:  
Minst 70 procents  
kapacitet efter 7 år.

 I KORTHET

tillräckligt med kraft för muskulösa 
utfall längst motorvägen och du 
känner alltid att det finns energi att 
hämta, oavsett hastighet. 

De digitala ljudeffekterna är lite 
för mycket och om något är de ur synk 
när du verkligen trycker ner gasen i 
botten, men slår man av dem får man 
en mycket raffinerad bil, med impone-
rande lågt vägljud, minimalt vindbrus 
och ett chassi som är välbyggt med bra 
fjädring som ger en mjuk och stabil 
gång även om det är aningen fladdrigt 
över ojämnheter. 

Ioniq 6 är även ett bra sällskap över 
bergiga vägar som går mot nordkore-
anska gränsen. Det finns en konsekvent 
matigt definierad styrning, även vid 
skarpare kurvor när man tar snab-
ba riktningsändringar. Vikten känns 
påtagligt låg och chassit strävar efter att 
svänga runt mitten, haka i en sväng och 
sedan slå ut smart. Inte lika rolig som en 

Tesla Model 3, nej, men den är sporti-
gare och ger en mer responskänsla än 
andra e-gmp-bilar. 

Försäljningen av Ioniq 6 startar 2023, 
exakt vilka konfigurationer som kom-
mer till Sverige är inte klart ännu. Men 
Ioniq 6 ger, nästan ett århundrade efter 
de strömlinjeformade föregångarna, en 
modern twist på genren. ✖

 »Ioniq 6 ger, nästan 
ett århundrade efter 
de strömlinjefor-
made föregångarna, 
en modern twist på 
genren.«

 Trådlös mobilladdning.  Bose-högtalare.

Pixeldesign 
även bak.

FAKTA

Hyundai
Ioniq 6

  
 Bra köregenskaper. 
 Komfortabel. 
 Laddkapaciteten. 
 Härlig innerutrymmen.
 Tyst.

 Svårlastad. 
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Smartladda bilen
när elen är som billigast

zaptec.se

Zaptec

Zaptec Go är en liten laddbox för hybrid- och elbilar som automatiskt 
schemalägger laddningen till den tid på dygnet när belastningen
på elnätet är lägre.
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ist jag skrev om vår 
långtestbil Hyundai Ioniq 
5 var jag lätt besviken 
på bristen på uppdate-
ringar. Jag saknade Tesla 
Model 3:s återkommande 

förbättringar via mjukvaran. Någon 
trådlös uppdatering finns inte i Ioniq 5. 
Jag saknar förvärmning av batteriet, 
nya kartor, bättre appar – varför har 
man inte Spotify som app i alla bilar? 
Sådant som kan komma med nya mjuk-
varuuppdateringar. 

Nu har jag lämnat in bilen på ettårs-
service och fick samtidigt några nya 
funktioner. Dels en som gör att bilen 
förvärmer batteriet inför laddstopp. 

Efter servicen tog jag ut bilen på en 
långtur till Göteborg från Stockholm 
och skrev in Ionity-laddaren i Gränna 
som första laddstopp. En tripp på cirka 
30 mil. Jag anlände med 8 procent kvar 
av batteriet, men fick ingen indikation 

på att batteriet hade förvärmts. 
Däremot rasslade laddningen på 

och jag nådde 80 procent på 22 mi-
nuter. Temperaturen var i och för sig 
inte jättelåg, kring tio grader. Kanske 
förvärmdes batteriet. Kanske inte. Svårt 
att veta. 

Värt att notera är att Ioniq 5 klarar 
30 mil en höstdag, men det är också allt. 
De bilar som rullar ut efter årsskiftet 
kommer dock ha 5 kWh mer batteri, 
vilket kommer att ge 30 säkra mil och 
även i lägre temperaturer. 

En resa mellan Stockholm och Gö-
teborg på 47 mil med ett laddstopp på 
20 minuter är dock väldigt bra. Man 
kommer in till Ionity-stationen sist och 
lämnar först. De flesta andra bilar kräver 
mellan 30 och 40 minuter för att uppnå 
samma laddning. 

Det är en verklig fördel. 
Bilen har rullat nästan 3 000 mil på 

ett år och då var det alltså dags att ta 

S

TEST
TEXT: FREDRIK SANDBERG
FOTO: PETER GUNNARS 

LÅNGTIDS-

 HYUNDAI 
 Ioniq 5

Ioniq 5 glänser på  
långkörningarna

Vi har nu kört nästan 
3 000 mil i vår Ioniq 
5 och gjort den första 
servicen. Men ännu 
saknar vi trådlösa  
uppdateringar. 
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LÅNGTIDSTEST. HYUNDAI IONIQ 5

 Servicekostnaden gick loss på 
över 4000 kronor. Bromsar fick en 
översyn och kylvätskan till batteriet 
kollades av.

in den för första servicen. Den gick loss 
på 4 389 kronor inklusive moms. För 
det fick jag en inspektion av karossen, 
men också smorda bromsskivor som ska 
göra att de inte rostar och klarar vintern 
bättre. De kollade även att kylvätskan 
för batteriet var okej och andra punkter. 

En irritation, som inte är bilens fel, är 
att jag i samband med servicen upp-
täckte att jag fått en parkeringsskada 
på sidan av fronten. Det rör sig om små 
märken men som ändå syns. Verksta-
den vill ha drygt 12 000 kronor för att 
åtgärda det. Självrisken ligger på 7 000 
kronor. 

Det är inte gratis att stå parkerad alla 
gånger. 

Under sommaren har vi kört bilen ett 
par hundramilaturer men också lokalt i 
Norrbotten. Ioniq 5 glänser på långkör-
ningarna. Just rymligheten och de sköna 
sätena gör det behagligt att rusa fram på 
motorvägarna. Bakhjulsdriften räcker 
bra för omkörningar och ljudnivån i 
kupén är låg. 

Fjädringen är mjukt ställd och ger 
bra komfort även på sämre vägar. Här 
finns inga ansatser till sportighet. Även 

styrningen är ... låt oss säga avslappnad. 
Det är dock ingenting man tänker på. 
Den gör jobbet. 

Det är svårt att hitta saker att anmär-
ka på annat än att vi gärna hade sett en 
trådlös och direkt anslutning till Apple 
Car Play. Varje biltur inleds med att man 
pluggar in telefonen i sladden. 

Den fina funktionen att ta ström 
ur bilen har vi inte använt en enda 
gång under sommaren. Det är en cool 
feature, som jag önskar jag hade större 
användning för. Men vem vet vad som 
komma skall under vintern, med elkri-
sen som står runt hörnet. 

Det går ju att driva både det ena och 
det andra med 3,7 kW som bilen faktiskt 
kan leverera. ✖

 »Funktionen att ta ström ur bilen är en 
cool feature, som jag önskar jag hade 
större användning för. Men vem vet  
vad som komma skall under vintern.«

 Serviceprotokoll. 

 Irriterande parkerings-
skador. 

 Batterierna ska  
förvämas, men vi kan  
inte se om det är fallet. 
Vinterläget har funnits 
sedan start. 

Skön långkörare. 
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 Man kan inte helt förlita sig på infon 
på skärmen ...

 ... utan man får kolla trycket på det 
gamla sättet.

TEST
TEXT: LOTTA HEDIN
FOTO: PETER GUNNARS 

LÅNGTIDS-

 TESLA 
 Model 3
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En vacker dag 
ska vi även få 
navkapslarna 
på plats.

LÅNGTIDSTEST. TESLA MODEL 3

rygt tre och ett halvt år 
har gått sedan vi hämtade 
ut vår Tesla Model 3 från 
2019. Den har fått jobba 
ordentligt, och har nu 
10 400 mil på mätaren. 

Det betyder att den med råge trillat ur 
sin nybilsgaranti, som gäller upp till 
8 000 mil. Den har också genomgått sin 
första besiktning, där den fick godkänt 
med en anmärkning: strålkastarna 
behöver riktas om. 

Att strålkastarna är ett problem på 
många Teslor har vi varnats om tidigare. 
Ofta är dimljusen för högt inställda, och 
halvljusen har ofta en amerikansk ljus-
bild, har en besiktningsman talat om för 
oss tidigare.  Halvljusen kan man själv 
justera i bilen, men man bör veta vad 
man håller på med – ändrar man kan 
man inte automatiskt återställa dem till 
Teslas ursprungliga inställning. Dimlju-
set kan man inte justera själv. 

Vi bestämmer oss för att det är bäst 
att göra båda delarna på verkstaden 
när tillfälle ges. Några blinkningar från 
mötande trafik brukar vi inte få, så det 
verkar inte vara störande för andra. 

När vi räknar ihop alla kostnader 
vi haft för Teslan blir det en hel del (se 
nedan).

Sedan vi bytte länkarmar i slutet av 
förra året har vi dock inte haft några 
större, dyrare bekymmer med bilen. Vi 
fick pyspunka på ett bakdäck för en dryg 
månad sedan. Däckverkstan hittade 
en skruv som satt spetsad i däcket, och 
lagade det. Det kostade 300 spänn. 
Efter det spökade tmps-mätaren i några 
dagar. Den varnade för tryckfall i det la-
gade däcket, men sedan ångrade den sig 
och återgick till att visa samma tryck för 
alla däck, utan att vi gjort något. Samma 
sak hände vid upprepade tillfällen. Till 
slut åkte vi till en mack och kontrollera-
de att trycket var enligt rekommendatio-
nerna i alla däck. 

Sedan dess har inga varningar visats. 
Om problemet med ”falska varningar” 
återkommer ofta kan det vara för att 
däcktryckssensorn skadats, läser vi 
oss till i instruktionsboken. Kanske får 
verkstan kontrollera även detta när 
strålkastarna justeras. ✖

D

Vid god vigör med över  
10 000 mil på mätaren

Rätt tryck ger 
bättre räckvidd.

 I KORTHET

Kostnader för Tesla  
Model 3 hittills
Exkl leasingavgift, försäkring  
och laddning.
 Rutbyten, 3 st: 7 800 kr.
 Service x 2 + mindre lagningar och 
justeringar (byte av vindrutetorkare, 
lagning av handtag i bagageluckan, 
smörjning av bromsok mm): 9 900 kr.
 Omlackering av front efter  
parkeringsskada: 10 000 kr.
 Nya sommardäck (efter ca 7 000 
mil): 9 500 kr.
 Punktering x 2, (varav den första 
krävde bärgning och helt nytt däck): 
6 800 kr.
 Nya länkarmar bak: 6 500 kr.
Totalkostnad för service och  
reparationer: 50 500 kr.
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-Golfen från 2017 har 
snart rullat 11 000 
mil och fungerar utan 
problem. Men när den 
nyligen var på service var 
det en sak som bekymrade 

servicepersonalen: bilen bromsas för 
lite. Eller rättare sagt, den bromsas för 
lite med bromsskivorna. I vardaglig 
körning bromsas den, precis som andra 
elbilar, till stor del genom regenerering 
i stället för att man trycker foten på 
bromspedalen och med det kniper om 
runt bromsskivorna. 

Det syntes enligt servicemannen 
tydligt, eftersom den korrosion som 
bildas på skivorna inte nötts bort. Det 
här kan bli problem, fick vi veta. För 
om det hinner bildas mycket korrosion 
på skivorna och man bara använder 
bromspedalen när man behöver tvär-
bromsa, så finns det risk att stora sjok 

med korroderat material då släpper på 
en gång och orsakar skada på skivorna. 
Därför uppmanades vi att mjukbromsa 
bort korrosionen med bromspedalen lite 
oftare. 

Motorvägsavfarter är en bra plats för 
detta, tipsade servicepersonalen. Där 
ska vi koppla ur regenereringen och 
mjukt bromsa ner från motorvägshas-
tighet med pedalen. 

Hur man ska komma ihåg det sa han 
inget om. Vi kanske får sätta en illgul 
post-it-lapp på ratten: ”Obs! Glöm inte 
bromspedalen.” ✖

E
E-Golfen bromsar för lite

 Efter 11 000 mil med E-Golfen 
finns endast ett problem att  
rapportera: bromsskivorna får  
inte jobba tillräckligt.

 »Vi kanske får  
sätta en illgul post-
it-lapp på ratten.«
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UTMÄRKELSE. ÅRETS ELBIL 2022
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Elbilen utser Årets elbil på eCar Expo
Första helgen i december utser Elbi-
len i Sverige Årets elbil 2022. Prisutdel-
ningen kommer att ske på ebilsmässan 
eCar Expo i Göteborg.

– För varje år blir utbudet av elbilar 
allt större. När vi startade tidning-
en 2013 var det få modeller att välja 
mellan. År 2018 kom en ny elbilsmo-
dell under hela året. Nu är situationen 
annorlunda. Nu finns det elbilar för allt 
fler olika behov. Allt från små cabrioleter 
till stora suvar och skåpbilar. I år har 
mängder av modeller lanserats, säger 
chefredaktör Fredrik Sandberg. 

– Med priset vill vi lyfta fram teknolo-
giska framsteg som har med effektivitet, 
laddning och prestanda att göra. Men 
användarvänlighet, säkerhet och ekono-
mi spelar också stor roll i bedömningen 
om vilken som blir Årets elbil. 

Finalisterna presenteras i Elbilen 
nummer 11 och därefter – efter hårda 

tester – koras vinnaren på eCar Expo i 
Göteborg. 

– Många kompetenta bilar kommer 
att slåss om första placeringen, i år är det 
en hårdare konkurrens än någonsin. 

Här är de bilar som är med i första 
uttagningen. Det kan tillkomma fler, och 
några kan ramla bort, beroende på hur 
leveranserna ser ut:

  Kia Niro ev
  bmw i4
  Nissan Ariya
  Renault Mégane 
  mg5
  mg4
  Mercedes eqs suv
  Mercedes eqe
  Aiways u5
  bmw iX
  Volkswagen id Buzz
  Toyota bz4x
  Nio et7
  byd Atto3 LH

  Vilken blir Årets elbil 2022?  
Det avslöjas under eCar Expo i  
Göteborg i december.



ELBIL SVERIGE. NYHETER

Enfielden hamnar nu hos en bilen-
tusiast i värmländska Väse, Anders 
Gunnarsson, som övertar den per den 13 
juli. Han ska nu göra en större service på 
den och försöka få den i driftbart skick 
igen och vi hoppas kunna visa den på 
elbilsdagar. 

Den 6 hk starka elmotorn ger en 
blixtrande acceleration, säger de som 
kört bilen. Luftkonditioneringen i form 
av skjutbara rutor har fungerat utan 
problem i alla år. Vinterdäcken är redan 
monterade då det goda värmesystemet 
gör att bilen är ett riktigt bra vinterfor-
don. Framrutan är dessutom elektriskt 
uppvärmd med hjälp av några folie-
trådar på tre decimeters avstånd. Men 
bilen är också försedd med ett extra 
12-voltsvärmare-kit för de mer frusna 
riktigt kalla dagar. 

De gamla 12-voltsbatterierna som 
svarar för framdriften behöver nu bytas 
ut till några nya, och därför kunde vi 
inte göra ett räckviddstest i dag. Räck-
vidden sägs överstiga 25 km i medvind 
och jämn nedförsbacke men uppgiften 
är osäker. Tyvärr är laddstandarden inte 
kompatibel med elbilsladdarna efter 
våra vägar. Vi hoppas på en skärpning. 

Vägljudet är skarpt och förhindrar 
att föraren somnar. Infotainmentsyste-
met är exemplariskt enkelt och saknar 
krångliga menyer. Accelerationen 
0–100 är ännu okänd då ingen lyckats 
köra fortare än 70 km/tim men det sägs 

Enfield 8000 Electric tillverkades 1975 och har under  
många år tillhört Elbil Sveriges distrikt Värmland. Bilen  
börjar få lite skavanker och behöver en annan ägare,  
därför avslutar vi nu vårt långtidstest. 

Elbil Sverige Värmland  
avslutar långtidstesten av  
nya Enfield 8000 Electric 

att en uppdatering ska vara på gång 
inom en snar framtid. Det ser vi fram 
emot. ✖

SAM WERNIUS
ELBIL SVERIGE, DISTRIKT VÄRMLAND

Enfielden tillverkades i 120 exemplar 
i England och det finns två i Sverige, 
varav detta är det ena. 

Tips!
Du missade väl inte El för 
alla, alla för El (EFA) 
på Scandinavian Raceway 
i Anderstorp i augusti? 
Besök EFA:s hemsida för 
bilder från eventet.
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NYHETER

Hur länge bör 
man snabbladda?
Den senaste tiden har jag 
fått många samtal från 
irriterade elbilister som 
väntar i kö på någon som 
glömt hämta sin elbil från 
snabbladdaren som är nära 
eller har passerat 100 
procent. I de flesta fall 
bör bilen flyttas vid 80 
procents laddning för att 
inte blockera en snabb-
laddare i onödan. Behövs 
laddning till 100 procent 
kan bilen flyttas till en 
destinationsladdare (AC typ 
2). Laddningen går ändå 
långsamt i de flesta bilar 
efter 80 procent och de 
flesta experter anser att 
man ska undvika det.  

För att skapa ett bätt-
re flöde vid snabbladdare 
(DC) driver Elbil Sverige 
frågan att det borde kosta 
mer om du står kvar efter 
fullbordad laddning på en 
snabbladdare (minst 50 
kW). Tesla har i många år 
haft en ”idle fee” (tom-
gångsavgift) på 10 kr/min
på sina Superchargers om 
bilen står kvar. Det vore 
bra för alla elbilister om 
vi får detta system på alla 
snabbladdare. Du sparar 
tid på att ladda mindre och 
oftare under resan. Trevlig 
elbilsresa!

  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



Plötsligt stod älgen framför bilen ...

Som medlem kan Du få ersättning upp 
till 8000 kr vid en viltolycka med något 
av det anmälningspliktiga viltet.
(Älg, hjort, rådjur, mufflonfår, vildsvin, björn, 
varg, järv, utter, lodjur och örn samt ren.) 

Läs mer om medlemsförmånen på 
www.algen.se

BLI MEDLEM DIREKT
Swisha 150 kr

och ditt personnummer
till 123 514 8010

Älgskadefondsföreningen

179 viltolyckor sker varje dag på svenska vägar. 
Störst andel av olyckorna sker på hösten och våren.

www.algen.se



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  Citroen  
e-Berlingo 

Citroën 
ë-C4

Citroen  
ë -Spacetourer

Cupra
 Born 58 kWh

DS3 Crossback 
e-Tense 

Fiat 
500e 

Pris (från) 489 900 kr (kampanj) 459 990 kr (kapanj) 669 990 kr (kampanj) 471 900-531 900 kr 455 000 kr (kampanj) 329 900/369 900 kr

Batterikapacitet 50 kWh 50 kWh 75 kW 58/77 kWh 50 kWh 24/42 kWh

Deklarerad räckvidd 280 km (WLTP 357 km (WLTP) 330 km 420/545 km (WLTP) 341 km (WLTP) 190/320 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 100/11 kW 100/11 kW 100/11 kW 120/11 kW 100/11 kW 50-85/11 kW

Drivning Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Bakhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven

Motoreffekt 100 kW 100 kW 100 kW 150/170 kW 100 kW 70/87 kW

Acc. 0–100 km/h 11,7 sek 9,7 sek 11,7 sek 7,3-6,6 sek 8,7 sek 9 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 440 alt.475x185x188 435x203x152 530x192x189 432x181x154 cm 412x199x153 363x190x153

Bagageutrymme (liter) 983 380 989 385 350 185

Dragvikt (kg) 750 Ej dragkrok 1 000 Ej dragkrok Ej dragkrok Ej dragkrok

Nybilsgaranti* 5 år/10 000 mil 5 år/10 000 mil 5 år/10 000 mil 2 år 3 år/10 000 mil 3 år *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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Hos oss är all el producerad  

med Sveriges tuffaste miljökrav 

– Bra Miljöval. Den enda riktiga 

miljömärkningen på el, enligt 

Naturskyddsföreningens  

hårda krav. 

Välj klimatsmart du med!

falkenberg-energi.se 

0346-88 67 00

Tuffast!

Märke  
BMW 

iX XDRIVE 40/50 
iX M60 

BMW
 iX3 

Pris (från) 700 000 kr

Batterikapacitet 76/111,5 kWh (brutto) 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  Ford
 Mustang Mach E

Honda  
e 

Pris (från) 682 900/738 900 kr 416 800 kr

Batterikapacitet 70/91 kWh 35,5 kWh

Deklarerad räckvidd 400–610 km (WLTP) 220 km (WLTP)

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

Drivning Bak-/fyrhjulsdriven Bakhjulsdriven

Motoreffekt 198–358 kW 100/113 kW

Acc. 0–100 km/h 6,2-4,4 sek 9/8,3 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 471x188x163 389x175x151

Bagageutrymme (liter) 322+frunk l00 171

Dragvikt (kg) 750 Ej dragkrok

Nybilsgaranti* 5 år 5 år/10 000 mil

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

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 

Opel  
Combo-e life 

Opel  
Zafira-e life 

Pris (från) 371 100/452 000 kr 543 200 kr 439 900 kr (kampanj) 494 900 kr (kampanj) 504 900 (kampanj) 659 900 (kampanj)

Batterikapacitet 40 kWh/62 kWh 63/87 kWh 50 kWh 50 kWh 50 kWh 75 kWh

Deklarerad räckvidd 285/385 km (WLTP)  403-533 km 330 km (WLTP) 318 km (WLTP) 280 km (WLTP) 330 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 11,7 sek 12,1 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 449x179x154 459x217x166 406x196x143 415x198x153 440 alt.475x192x188 495 alt 540 x220x189

Bagageutrymme (liter) 420–435 488/415 309 350 571-806 Uppgift saknas

Dragvikt (kg) Ej dragkrok 750/ 1500 Ej dragkrok Ej dragkrok 750 1 000

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  Peugeot  
e-208 

Peugeot  
e-2008 

Peugeot  
e-Rifter

Peugeot  
e-Traveller

Polestar 
2 

Porsche  
Taycan

Pris (från) 429 900 (kampanj) 464 900 (kampanj) 539 900 (kampanj) 689 900 (kampanj) 519 000 kr 1 000 000 kr

Batterikapacitet 50 kWh 50 kWh 50 kWh 575 kWh 69/78 kWh 79,2–93,4 Kwh

Deklarerad räckvidd 362 km (WLTP) 345 km (WLTP) 273 km (WLTP) 330 km (WLTP) 440–540 km (WLTP) 407–505 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 100/11 kW 100/11 kW 100/11 kW 100/11 kW 150/11 kW 270–225/11–22 kW

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

Motoreffekt 100 kW 100 kW 100 kW 100 kW 170–300 kW 350–560 kW

Acc. 0–100 km/h 8,1 sek Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas 4,7–7,4 sek 2,8–5,4 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 406x196x143 430x198x155 440 alt.475x185x188 460-530x220x189 460x198x148 496/197/139 

Bagageutrymme (liter) 311 434 209/322 603-989 405+frunk 35 447–488 + frunk 81

Dragvikt (kg) Ej dragkrok Ej dragkrok 750 1 000 1 500 Ej dragkrok

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

Märke  Renault Megane 
E-Tech

Renault Zoe 
Z.E.50 R110/R135

Skoda  
Enyaq iV

Tesla  
Model 3

Tesla  
Model Y

Tesla Model S 
Plaid

Pris (från) 449 900/499 900 kr 427 990 kr 624 900 kr 629 900 kr 769 000 kr 1 549 990 kr

Batterikapacitet 40/60 kWh 52 kWh 77 kWh (netto) Ca 60/80 kWh Ca 70 kWh ca 95 kWh (netto

Deklarerad räckvidd 300-470 km 385 km (WLTP) 530-496 km WLTP 491–602 km (WLTP) 533/514 km (WLTP)  600 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 85–130/22 kW 50 (tillval)/22 kW 135/11 kW 170–250/11 kW 190–250/11 kW  250/11 kW

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

Motoreffekt 96–160 kW 80/100 kW 150/195 kW 202–353 kW 324/420 kW  760 kW

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

Yttermått, LxBxH (cm) 420x177x150 408x194x156 465x188x162 469x185x144 475x213x162 497x196x145

Bagageutrymme (liter) 440 338 585 542+frunk 854+frunk 117 793

Dragvikt (kg) 500/900 Ej dragkrok 1 000 alt. 1 200 910 1 600 1 600

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

Märke  Tesla Model X 
Plaid Toyota bz4X Volvo C40  

Recharge
Volvo XC40  
Recharge

Volkswagen 
ID3 

Volkswagen 
ID 4/5 

Pris (från) 1 587 990 557 900 kr 584 900/651 900 kr 547 900/633 900 kr 469 900/504 900 kr 554 900/648 900 kr

Batterikapacitet  ca 95 kWh (netto)  71 kWh (netto) 69/78 kWh 69/78 kWh 58/77 kWh 77 kWh (netto)

Deklarerad räckvidd  528 km  516/461 km 435/448 km (WLTP) 422/436 km (WLTP) 420/540 km (WLTP) 516-475 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning  250/11 kW 150/6,6 kW 150/11 kW 150/11 kW 120–125/11 kW 135–150/11 kW

Drivning Fyrhjulsdriven Fram-/fyrhjulsdriven Fram-/fyrhjulsdriven Fram-/fyrhjulsdriven Bakhjulsdriven Bak-/fyrhjulsdriven

Motoreffekt  760 kW  150/160 kW 170/300 kW 170/300 kW 150 kW 150–220 kW

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

Yttermått, LxBxH (cm) 504x200x168 469x186x160 444x203x159 442x203x165 426x181x155 459x185x161

Bagageutrymme (liter) uppgift saknas 452 419+frunk 31 419+frunk 31 385 liter 543 liter

Dragvikt (kg) 2 250 750 1 500/1 800 1 500/1 800 Ej dragkrok 1 000/1 200

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

RENA ELBILAR 
Personbilar

RENA ELBILAR 
Personbilar

RENA ELBILAR 
Personbilar

*D
e 
fl
es

ta
 t
ill

ve
rk
ar

e 
er

bj
ud

er
 lä

ng
re

 g
ar

an
ti 

fö
r 
ba

tt
er

ie
t,

 v
an

lig
en

 8
 å

r 
/1

6 
00

0 
mi

l.
 *

* 
Ex

kl
us

ive
 m

om
s

/ 74 Elbilen 10 2022



 

Märke  Volkswagen  
ID Buzz Märke  Citroën 

ë-Jumpy
MAN 

e-TGE 
Maxus 

E-Deliver 3 
Citroen  

E-Berlingo

Pris (från) 625 000 kr Pris (från) 641 300 kr Uppgift saknas 399 900 kr** 449 900** (kampanj)

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

Deklarerad räckvidd 422 km (WLTP) Deklarerad räckvidd 330 km (WLTP) 110 km (WLTP) 238 km (WLTP) 275 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 170/11 kW Snabb-/normalladdning 100/11 kW 40/7,2 kWh 30/6,6 kW 100/11 kW

Drivning Bakhjulsdriven Drivning Framhjulsdriven Framhjulsdriven Uppgift saknas Framhjulsdriven

Motoreffekt 150 kW Motoreffekt 100 kW 100 kW 122 hk 100 kW

Acc. 0–100 km/h 10,2 sek Lastvolym 5,3-6,6 m3 10,7 m3 4,8/6,3 m3 3,3-4,4 m m3

Yttermått, LxBxH (cm) 471x198x193 Maxlast (kg) 870 975 930 647

Bagageutrymme (liter) 1 121 liter    Lastutr. LxBxH (cm) finns i flera storlekar 321x183x186 finns i flera storlekar finns i flera storlekar

Dragvikt (kg) 1 000 Dragvikt (kg) 1 000 Ej dragkrok Uppgift saknas 750

Nybilsgaranti* 3 år Nybilsgaranti* 3 år/10 000 mil Uppgift saknas 5 år/10 000 mil 5 år/15 000 mil

Märke  Ford  
e-Transit

Maxus
E-Deliver 9 

Mercedes 
e-Sprinter  

Mercedes 
e-Vito  

Opel  
Combo-e

Opel  
Vivaro-e 

Pris (från) 599 900 kr** 569 900 kr** 613 980 kr** 498 500 kr** 497 900 kr**

Batterikapacitet 68 kWh 51,5/72/88,5 kWh 35/47 kWh (netto) 60/90 kWh (netto)  50 kWh 75 kWh

Deklarerad räckvidd 257 km (WLTP) upp till 296 km (WLTP) 99/134 km (WLTP) 264/360 km (WLTP)  275 km (WLTP) 330 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 115/11 kW 30/6,6 kW 80/7,2 kW 80/11kW  115/11 kW 100/7,6–11 kW

Drivning Bakhjulsdriven Uppgift saknas Framhjulsdriven Framhjulsdriven Bakhjulsdriven Framhjulsdriven

Motoreffekt 135/198 kW 200 hk 85 kW 85/150 kW  135/198 kW 100 kW

Lastvolym Upp till 15,1 m3 9,7 m3/ m3 11 m3 6 m3/6,6 m3 upp till 15,1 m3 5,8/6,6 m3

Maxlast (kg) 800 1 250 950/795 1 015/990 800 1 000 /1 400

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

Dragvikt (kg) 750 Uppgift saknas Ej dragkrok Ej dragkrok 750 1 000

Nybilsgaranti* 5 år/15 000 mil 5 år/10 000 mil 2 år 2 år  5 år/15 000 mil 3 år/10 000 mil

Märke  Peugeot  
e-expert 

Peugeot  
e-partner 

Renault 
Kangoo E-Tech 

Renault 
Master e-tech  

Toyota Proace
City Electric

Volkswagen  
ID Buzz Cargo  

Pris (från) 497 900 kr** 432 900 (kampanj)** 401 900 kr**  524 900 kr** 425 900 kr** 489 000 kr**

Batterikapacitet 75 kWh 50 kWh 45 kWh 52 kWh  50/75 kWh 77 kWh (netto)

Deklarerad räckvidd 330 km (WLTP) 275 km (WLTP) 296 km (WLTP) 200 km (WLTP)  219-315 km (WLTP) 415 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 100/11 kW 100/11 kW 80 (tillval)/22 kW 22/7,4 kW  100/7,4 kW 170/11 kW

Drivning Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Bakhjulsdriven

Motoreffekt 100 kW 100 kW 90 kW 57 kW  100 kW 150 kW

Lastvolym 5,3–6,1 m3 3,3 t–4,4 m3 3,3-3,9 m3 8–13 m3 5,8-6,6 m3 3,9 m3

Maxlast (kg) 870 607/647 uppgift saknas uppgift saknas 790-820 630

Lastutr. LxBxH (cm) finns i flera storlekar finns i flera storlekar finns i flera storlekar finns i flera storlekar finns i flera storlekar 220x173x128

Dragvikt (kg) 1 000 750 1 500 0 1 000 1 000

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

RENA ELBILAR 
Personbilar

RENA ELBILAR 
Transportbilar

RENA ELBILAR 
Transportbilar

RENA ELBILAR 
Transportbilar

MARKNADSÖVERSIKT

*D
e 
fl
es

ta
 t
ill

ve
rk
ar

e 
er

bj
ud

er
 lä

ng
re

 g
ar

an
ti 

fö
r 
ba

tt
er

ie
t,

 v
an

lig
en

 8
 å

r 
/1

6 
00

0 
mi

l.

479 900 kr**(kampanj)

/ 75elbilen.se



 

ANALYS. LOTTA HEDIN

En smartare 
vardag med 
elmoped

5 624
nya Volkswagen ID 4  

registrerades i Sverige under 
årets första nio månader. Det 
gör den till den mest sålda 
elbilen i landet hittills i år.

KÄLLA: MOBILITY SWEDEN

18,2 %
– så mycket ökade  

växthusgasutsläppen från den 
svenska transportbranschen 
under första kvartalet 2022 
jämfört med samma period 

förra året. Framför allt ökade 
utsläppen från flyget.

KÄLLA: SCB

2 000 lyktstolpe-laddplatser  
– utöver de 1 000 som redan  

finns – ska installeras i 
London stadsdelen Westminster  

i mars nästa år.  
KÄLLA: UBITICITRY

 AKTUELLT

– ungefär så stor andel av  
de nyregistrerade elbilarna på 
privatmarknaden leasas. 2019 

låg andelen privatleasing  
på cirka 30 procent.
KÄLLA: MOBILITY SWEDEN

70%

Trender på  
elbilsmarknaden

/ 76 Elbilen 10 2022

I
september månad  
var antalet rena 
elbilar som nyregist-
rerades i Sverige fler 
än antalet nyregistre-
rade dieselbilar och 
bensinbilar tillsam-
mans, konstaterar 
branschorganisatio-

nen Mobility Sweden 
i sammanställningen av den senaste 
statistiken. Det var ta mig tusan på 
tiden. 

Visst har det varit glädjande att se 
hur andelen rena elbilar vuxit månad 
för månad i försäljningsstatistiken 
under de senaste åren. Men att det 
fortfarande rullat ut fler nytillverkade 
fossilbilar än elbilar på gatorna, med 
allt vi vet om den annalkande klimatka-
tastrofen, det har varit helt obegripligt. 
Det är fortfarande obegripligt att det 
säljs så mycket nya fossilbilar som det 
gör, men nu är åtminstone köparna av 
dessa i minoritet. Vi får hoppas att det 
fortsätter så. 

För tredje månaden i rad var vw id 4 
den mest registrerade elbilsmodellen. 
Det behöver inte nödvändigtvis betyda 
att det är den elbil som svenskarna gillar 
bäst. Det kan också bero på tillgången. 
Många tillverkare har fortfarande stora 

problem med att få fram bilar, och leve-
ranstiderna är på uppemot ett år från det 
att köparen lagt beställningen.

Mobility Sweden ser också ett trend-
brott när det gäller vilka köpare som 
driver på försäljningen av elbilar. Före 
2021 registrerades merparten av de nya 
elbilarna på företag som förmånsbilar, 
men inte längre. Nu är det privatmark-
naden som tagit täten. Kanske är det den 
nya, mindre förmånliga beräkningen av 
förmånsvärde som slagit igenom. Kan-
ske har också en ny kategori köpare som 
inte har tillgång till förmånsbil börjat 
välja elbil i större utsträckning. 

På den växande privatmarknaden 
fortsätter bilkunderna framför allt att 
välja privatleasing. Hela 70 procent 
väljer nu att leasa. Att leasingavgifterna 
i många fall höjts i takt med räntan, 
samtidigt som de höga andrahandsvär-
dena kan vara rena kassakon för den 
som väljer att köpa sin bil, har inte vänt 
trenden – i alla fall inte ännu. ✖

Åsikter eller tips? Mejla lotta@elbilen.org

 »DET ÄR FORTFARANDE 
OBEGRIPLIGT ATT DET 
SÄLJS SÅ MYCKET NYA 
FOSSILBILAR.«

Äntligen en lite  
rimligare andel elbilar

ID 4:an – den mest registrerade 
elbilen hittills i år. 



En smartare 
vardag med 
elmoped



anyon Pathlite 
finns i olika 
varianter från 
cirka 30 000 
kronor. Den 
testade cykeln 

är toppmodellen i serien 
som går loss på cirka 52 000 
kronor. 

Tror du att lågt insteg 
automatiskt innebär svajiga 
cyklar så har du inte provat 
denna. Den har en sluten 
ramprofil som ger en styvhet 
som överträffar det mesta vi 
provat. Dessutom är det ett 
ganska brett insteg.

Vägegenskaperna är 
utomordentligt bra med en 
geometri som är korrekt 
för cykling, vilket gör att 
den är lätt att cykla på utan 
assistens trots grova däck. 
Det hörs ett dovt morrande 
från däcken på asfalt som 
inte är störande och motorn 
är mycket tyst.

Canyon säljer via web-
ben, men ett antal lokala 
cykelhandlare anlitas för att 
hantera exempelvis reklama-
tioner. Cykeln levereras i ett 
stort paket och det är i stort 
sett bara framhjulet som 
behöver monteras. ✖

MOTOR 
 

Mittmotorn är Bosch Per-
formance CX som har mo-
mentsensor och ger max 85 
Nm. Kraften överförs med 

remdrift till den steglösa 
bakväxeln. 

Det är en avancerad 
styrcentral med manöver-
panel till vänster på styret 
(med fyra assistanslägen) 
och displayen Kiox 300 
som kan ge dig nästan all 
information som du önskar. 
Displayen är smidig och 
kan lätt tas loss. Det nya 
Bosch ”smarta system” 
har trådlös uppdatering 
och ligger i framkant av 
utvecklingen. Systemet har 
”eBike lock” för att minska 
risken för stöld.

Med det stora 750Wh- 
batteriet kommer du långt. 
Batteriet tas ut under 
ramen och cykeln måste då 
läggas ner, vilket är lite 
krångligt. 

BYGGKVALITET 
 

Allt är mycket gediget kon-
struerat och Canyon har en 
utvidgad reklamationsrätt 
på sex år. Stabiliteten när 
cykeln står på stödet borde 
dock förbättras. 

UTRUSTNING 
 

Gates remdrift. Enviolos 
steglösa växel. Utmärkta 
skivbromsar. Belysning med 
helljus. Bra dämpgaffel. 
Skärmar som täcker långt 
ner på framhjulet. Det 
saknas bara lås. 

En härlig  
cykel för både 
skog och gata

CYKELTEST. CANYON PATHLITE:ON 8 SUV STEP-THROUGH

TOTALPOÄNG:

24/25

CYKELKÄNSLA 
 

Geometrin gör att det är 
lätt att hitta en bekväm 
sittställning och få bra 
kraft i tramptagen. Väg-
egenskaperna är utmärk-
ta, vilket märks i snäva 
svängar och vid hårda 
inbromsningar. Den styva 
fjädrande framgaffeln tar 
upp de flesta ojämnheter 
och tillsammans med de 
breda däcken och fjädrande 
sadelstolpen så har du ut-
omordentligt bra komfort. 

PRISVÄRDE

Prislappen är stor, men 
jämfört med andra cyklar 
med motsvarande utrust-
ningsnivå så är det svårt 
att hitta något billigare.

UTSEENDE/DESIGN
Med lågt insteg tror du 
kanske inte att den ska  
leverera i skogen, men det 
gör den med råge. Den ger 
lite association av att 
vara en ulv i fårakläder.

Pris: Cirka 52 000 kr
Vikt: 29 kilo
Motor: Bosch  
Perfomance Line CX
Batterikapacitet: 
750 Wh
Testcykeln från: 
Canyon

  
 Kraftfull motor  
och batteri 
 Steglös växel som 
går att växla under 
belastning
 Remdrift 
 Vägegenskaper på 
topp
 Belysning

 Stabilitet vid  
parkering
 Krångligt att ta ur 
batteriet

 I KORTHET

FAKTA

Canyon  
Pathlite:On  
8 Suv step- 
through 

Canyon Pathlite är en härlig allsidig  
cykel som fungerar utmärkt i stan,  
som pendlarcykel och till och med som  
en e-mtb i skogen. 

Canyon Pathlite har ett lågt och brett insteg.TEXT & FOTO: PER WICKMAN

C
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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

  I år har vi lata  
förortspappor en giltig  
anledning att skippa den 
lysande plasttomten. 

NEJ ÄLSKLING, 
JAG ÄR INTE  
LAT - JAG ÄR 
SOLIDARISK!

Jag älskar elpriserna!

J
ag älskar de höga 
elpriserna! Ja, jag vet 
att det är politiskt 
inkorrekt att säga så, 
men faktum kvarstår. 
Varje gång de pratar 
om elkris i tv, radio 
eller tidningar så 
njuter jag.

Nej, inte enbart 
för att vi har bundit elpriset så att jag 
fortfarande bara betalar en krona 
per kWh för elen jag köper. De höga 
elpriserna påverkar egentligen inte mig 
personligen. Än, i två år till i alla fall. 
Trots att vi bor strax utanför Stockholm 
där grannarna svettas varje gång de ska 
tända en lampa. Det är inte så att jag 
gottar mig åt andras elände.

Inte heller för att jag tjänar multum 
på mina solpaneler. För även om jag 
har fast pris på elen jag köper så får jag 
spotpris för det mina solpaneler produ-
cerar! Vilket nuförtiden är 2–3 kronor 
per kWh även på dagen. Köpa el för en 
krona men sälja för tre är ju en ganska 
bra affär. Ända sedan maj har vi gått 
runt tusen kronor plus på elräkningen 
varje månad. I stället för höga elräk-
ningar får jag betalt tusenlappar från 
elbolaget! Man räds inte elräkningen, 
utan tvärtom, ser fram emot den. Ja, 
det vågar man knappt berätta för någon 
längre. Speciellt inte för folk som ojar 
sig över sina elräkningar. ”Jotack, det 
höga priset du betalar för din el går rakt 
ner i min ficka.” Arbetskamraterna har 
gett mig öknamnet ”solcellsoligarken”.

Nej, den viktigaste orsaken till min 
glädje är inte de ovan nämnda – utan att 
elkrisen passar min lathet som hand i 
handsken. Låt mig förklara: för drygt ett 
år sedan gick golvvärmen i vårt badrum 
sönder. Slog ut jordfelsbrytaren så snart 
man slog på den. Vilket ju är inte så bra 
om man vill slippa chockerande dusch-
bad. Elektrikern som kom skakade bara 
på huvudet: hela golvet måste brytas upp 
och slingorna bytas. I ett år anklagade 
min älskade fru mig för kronisk lathet, att 

jag inte tog tag i saken. Men nu! Nu ska 
man ju spara på elen. Och just golvvär-
me var sånt de sa på tv man bör stänga 
av. Som en strömbesparad blixt från klar 
himmel fick jag plötsligt världens bästa 
ursäkt. Nej älskling, jag är inte lat – jag 
är solidarisk! Vi måste spara på elen. 
Inte använda golvvärmen. Så varför ens 
laga den? Vi får inhandla badrumsmatta 
från Ikea i stället. Snart. Så snart jag har 
energi att släpa mig iväg dit i alla fall.

Och det börjar vankas jul. Men i år 
kommer jag slippa balansera på stege 
och sätta upp ljusslingor. Den fula ly-
sande plasttomten får också sitta kvar i 
källaren. Jag kommer bara sitta hemma 
i höstmörkret och mysa vid ett tänt 
stearinljus utan att bli anklagad för att 
vara letargisk eller lat. För i år slipper vi 
alla lata villa-pappor slita med julbelys-
ningen. Vi slipper äntligen tävla med 
grannen över vem som kan sätta upp 
flest ljusslingor eller strössla upplysta 
juldekorationer över hela trädgården. 
Det som brukade ta flera helger mitt i 
smällkalla november. Med huttrande 
iskalla fingrar försöka få plastrenen stå 
kvar på egna ben utan att trilla omkull. 
Jag tror att alla som brassar på med tu-
sen tända juleljus i år kommer betraktas 
som paria. Pust, vad skönt!

Äntligen kan vi se fram emot en 
”traditionell” jul med tända stearinljus, 
ljummen glögg (spara på elen), varma 
filtar och myspys. Utan att behöva 
springa och dona med ljusslingor. 
Funderar på hur jag ska övertyga frun 
om att låta bli att klä granen också är en 
elbesparande åtgärd?

Elkrisen har blivit som en covid-ur-
säkt för min lathet. Du minns, i fjol när 
du inte ville gå på någon bjudning – då 
var det bara att ta fram covid-kortet: 
”Jag skulle gärna kommit men host-host 
jag känner mig lite krasslig.” 

Elkrisen håller helt enkelt på att bli 
årets utmärkta ursäkt för oss lata för-
ortspappor: Nej, jag är inte lat älskling, 
men vi måste ju spara på elen. ✖



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!

NISSAN ARIYA MÖTER MG4 OCH NYA KIA NIRO EV  
Långkörningstest

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
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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!

Nissan Ariya.
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Posttidning Avsändare: 
Elbilen i Sverige AB
Båtsmansvägen 10

Skattereduktion  
för grön teknik

50 % bidrag för  
arbete och material.

Läs mer på  
skatteverket.se

Laddbox för elbilar

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

Läs mer på hager.se

och säkert med 
witty start

Ladda enkelt
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