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VI DROG TILL USA FÖR ATT TESTA  
ELBILSSNACKISARNA RIVIAN OCH LUCID

Rapport från 
Kalifornien

Nybils 
listan
Den kompletta 

guiden över alla 
rena elbilar på 

marknaden

Så bra är de nya modellerna på 
vårt årliga äppeltest. Häng med! 

  NISSAN ARIYA, MG4 OCH KIA NIRO EV PÅ 

Långkörning
TIDSAM 2505-11
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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 fi nns tillgänglig för snabb leverans.

Anmäl ditt intresse via QR-koden nedan.

NEW HORIZONSnio.com/sv_SE

NIO Sverige

NIO Sverige

niosverige
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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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Med en helt ny nivå av lyx och 
komfort slår nya BMW i7 knock 

på Fredrik, som varit i  
Kalifornien och provkört.

Familjefavoriten Audi e-tron 
har fått en ny, modernare 
look. Men de intressantaste 
nyheterna finns under plåten.

Lovande lyft
för nya  

Audi e-tron 
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LEDARE. FREDRIK SANDBERG

J

Privatbilism är bra  
– motorvägar är fula

Åsikter eller tips? Mejla fredrik@elbilen.org

ag har varit i Kali
fornien och prov
kört en knippe nya 
bilmodeller som 
tillverkas i USA, men 
som mycket väl kan 
vara på väg till den 
europeiska markna
den. Bilmärken som 

Rivian, Aptera (läs 
om det i solcellsspecialen som kommer 
ut samtidigt som det här numret) och 
Lucid. (Jag körde även bmw i7 och den 
finns naturligtvis att köpa i Sverige.) 

Det är fantastiska bilar allihop. 
På olika sätt. Vansinnigt välbyggda, 
högteknologiska produkter som inte 
har några utsläpp. I fallet Aptera rör det 
sig om en trehjuling som ska få 160 mils 
räckvidd på ett 100 kWh stort batteri. 
Fantastiskt. 

Men intrycken från bilarna är en sak. 
Ett lika stort intryck som Kalifornien 
lämnade efter sig är bilismens baksida. 

Missförstå mig nu inte, jag är en 
stark anhängare av privatbilism och 
den frihet och de möjligheter som bilen 
ger – inte minst på landsbygden och i 
mindre städer. Kan bilen också bli grön 
både i tillverkning och i drift är det 
fantastiskt. 

Men som Kalifornien har utvecklats, 
dit vill i alla fall inte jag. Los Angeles 
håller på att förvandlas till en enda stor 
parkeringsplats. Det är vägar precis över
allt. Och det är bilar, bilar, bilar. Det har 
naturligtvis varit så länge, men det har 
inte blivit bättre, utan hela tiden sämre. 
Trafiken är nu värre än före pandemin, 
rapporterar Los Angeles Times. 

Jag och fotograf Ola Jacobsen lan
dade på två olika flygplatser och skulle 
sammanstråla i södra Kalifornien. Vi 
satt länge och försökte hitta en variant 
där en av oss hyrde en bil och plockade 
upp den andra som då skulle åka kollek
tivt. Det gick inte. Vi var tvungna att 
hyra två bilar. 

Istället för att, exempelvis, ha rejäla 

tåglinjer mellan San Diego och Los An
geles ska alla trängas på motorvägarna 
mellan de trafikerade platserna. Det är 
begripligt på sitt sätt. För även om man 
skulle ta ett tåg till Los Angeles från 
San Diego så behöver man en bil när 
man väl är där. Att ta sig med buss från 
centrala Los Angeles till exempelvis 
Santa Ana, som är fem mil bort, tar tre 
timmar med buss. 

Så det är lika bra att ta bilen. Då går 
det kanske på en timme. Om man inte 
fastnar någonstans, vill säga. 

Tar man tåget till Göteborg vet man 
att det finns en fungerande och smidig 
kollektivtrafik som kan ta över när man 
väl är på plats, samma sak i Stockholm. 

Det är viktigt att vi har en väl 
fungerande kollektivtrafik. Vi behöver 
förbättra tåglinjerna i hela landet och 
göra det billigare att åka tåg. Men även i 
städerna behövs fler elbussar och bättre 
kommunikation. 

Att som regeringen nu gör, höja 
reseavdragen för bilåkande men inte ta 
med andra färdsätt kommer att ge fler 
bilar på vägarna. Därmed krav på fler 
motorvägar. Vi måste inte asfaltera hela 
världen innan vi är klara på den här 
jorden. Privatbilism är bra, motorvägar 
är fula. Men kanske är 
det upp till de som styr 
kollektivtrafiken att 
också göra sig aning
en mer attraktiva, 
framför allt sj behöver 
en rejäl omgörning – 
bättre vagnar, tätare 
avgångstider och 
framför allt lägre 
priser. 

Det kostar ibland 
lika mycket att ta 
tåget Stockholm–Mal
mö tur och retur som 
det gör att flyga fram 
och tillbaka till Los 
Angeles.  ✖

FRAMTIDENS ÅK 
Aptera Motors bygger 

en trehjuling som är så 
strömsnål att solpanelerna 
på karossen ger sex mils 

räckvidd per dag vid soliga 
förhållanden. Läs mer i 

specialnumret som kommer 
ut samtidigt som detta 

nummer. 

TVEKSAM TULL 
Kinesiska bilmärken  

betalar endast 10 procent  
i importtull när de säljs  

i Europa. Europeiska  
märken blir däremot  

pålagda 15–25 procents 
importtull när de  

exporteras till Kina. 
 

  Aptera Motors  
trehjuling. Plats för  
två. Drivs av solen  
på sommaren. Drar en  
tredjedel så mycket  
ström som den snålaste  
elbilen. Produktion  
startar nästa år om  
allt går som det ska.  
FOTO: OLA JACOBSEN



Volkswagen ID.4

Det enklaste valet 
du gör i år.

I en tid av oändligt många val är det befriande enkelt att välja elbil. 
Volkswagen ID.4 är Sveriges mest köpta elbil. Den är rymlig med gott 
om plats för både familjen och packningen, säkerheten är femstjärnig 
och räckvidden är lång. Hitta din bil på volkswagen.se.

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.



  MERCEDES   

Sverige är en prioriterad marknad för nya EQE SUV.
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AKTUELLT 

EQE SUV ska bjuda på lyx i vardagen
Efter att EQS förvandlats 
till rymliga eqs suv är det nu 
dags för det mindre syskonet 
eqe att växa på höjden.

eqe suv mäter 4,86 meter 
på längden och är med det 
åtta centimeter kortare än 
sedanen eqe. Men suvver
sionen växer nästan två 
decimeter på höjden och är 
dessutom något bredare.

EQE SUV kommer i flera olika 
versioner där alla får samma 
batteristorlek på 90,56 kWh.

Det kan snabbladdas med 
upp till 170 kW – en effekt 
som knappast är klassbästa 
i dag. 

Standardmodellen eqe 
350+ driver på bakhjulen, 
levererar 293 hästkrafter och 
har ett vridmoment på 565 
Nm. Det är också versionen 
med längst räckvidd på upp 
till 59 mil.

Fyrhjulsdrivna eqe 350 
4Matic kommer också med 
293 hästkrafter men ett kraf
tigare vridmoment på 765 
Nm och en räckvidd på upp 
till 55,8 mil.

Toppmodellen heter eqe 
500 4Matic och bjuder på 410 
hästkrafter och ett vridmo
ment på 858 Nm. Med det 
sjunker också räckvidden till 
54,7 mil.

Som hos sedanen eqe går 
det att köpa till ökad styrning 
på bakhjulen för en vänd
radie på endast 10,5 meter, 
jämfört med 12,5 meter i 
standardutförande.

Naturligtvis finns 
Mercedes jätteskärm mbux 
Hyperscreen som tillval. Med 
eqe suv inleder Mercedes 
också ett samarbete med 
Apple vars musiktjänst finns 
integrerad.

EQE SUV erbjuds även i två 
versioner från amg med luft
fjädring. eqe 43 4Matic suv 
kommer naturligtvis med fyr
hjulsdrift och 476 hästkraf
ter. Den som vill ha mer kan 
beställa eqe 53 4Matic+ suv 
med paketet amg Dynamic 
Plus som ger 687 hästkrafter 
och ett vridmoment på upp 
till 1 000 Nm.

Med den lite mindre eqe 
suv ger sig Mercedes in i ett 
volymsegment och Sverige är 
en prioriterad marknad. 

– eqe suv ska byggas 

 »EQE SUV SKA BYGGAS I USA,  
MEN OCKSÅ I KINA VILKET ÄR  
ETT TECKEN PÅ ATT DET ÄR ETT 
VIKTIGT SEGMENT.«

i usa, där vi traditionellt 
bygger våra suvar. Men också 
i Kina vilket är ett tecken på 
att det är ett viktigt segment, 
sa Ola Källenius under pre
sentationen i Paris.

Den nya elsuven har även 
tagit över delar av effekti
vitetstänket från konceptet 
eqxx. Bland annat kan de 
fyrhjulsdrivna versionerna 
koppla ifrån motorn fram för 
att spara energi. 

Svenska priser och leve
ransdatum har ännu inte 
meddelats. ✖�  CU



  VOLKSWAGEN 
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Elbilar är 2033 det enda som kommer 
ur Volkswagens fabriker.

Nyhetstips? Mejla carl@elbilen.se

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

LOTTA HEDIN (LH) 

Volkswagen vill endast 
bygga elbilar från  
2033 – i Europa
Volkswagens satsning på 
elbilar har gett resultat. id 
4 har det senaste året flera 
gånger toppat listan över ny
registrerade elbilar i Sverige, 
och i Norge har Volkswagens 
importör beslutat att endast 
ta in eldrivna modeller från 
2024.

Volkswagen investerar 
också stort i tillverkning av 
både elbilar och batterier på 
flera håll i Europa.

Till skillnad från flera an
dra tillverkare har Volkswa
gen inte velat slå fast något 
årtal när det ska vara slut på 
tillverkning av förbrännings
bilar.

Fram till nu. Och i alla fall 
för Europa. Enligt Thomas 
Schäfer, chef för märket 
Volkswagen, ska det senast 
2033 endast tillverkas elbilar 
i de europeiska fabrikerna. 

Om det även efter det 
planeras fortsatt försäljning 
av bensin och dieselbilar 
som tillverkats på annat håll 
framgår inte. För även efter 

2033 vill Volkswagen fort
sätta tillverkningen av bilar 
med förbränningsmotorer i 
Kina och USA. Även där ska 
de fasas ut, men först vid ett 
senare tillfälle.

Thomas Schäfer vill också 
minska utgifterna enligt 
devisen ”göra mindre, men 
rätt”. Med det menar han att 
de ska minska antalet olika 
modeller. Fokus ska ligga på 
mer lönsamma bilar, vilket 
brukar betyda större och 
dyrare modeller med högre 
vinstmarginal.

Men att bli ett rent lyx
märke som konkurrerar med 
koncernsyskonet Audi är inte 
planen. Även i fortsättning
en vill Volkswagen satsa på 
bredd, ”från instegsmodellen 
med ett riktpris på under 
25 000 euro till id Buzz och 
den nya flaggskeppsmodel
len id Aero”, enligt Thomas 
Schäfer .

Fram till 2026 ska 
Volkswagen presentera tio 
nya eldrivna modeller. ✖  CU

 

EQE SUV kommer även i två AMG- utförande 
med upp till 687 hästkrafter.

Inredningen känns igen och självklart 
finns Hyperscreen som tillval. 

Högre men åtta centimeter  
kortare än sedanen EQE.



  ROLLS-ROYCE   

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

Priset uppges hamna kring 4 miljoner. För det får du en bil som inte missas på vägen. 

Inspirerad av ”brittiskt skrädderi”. 

��Trevlig  
förarplats –  
men baksätet  
är kanske  
viktigast i  
en Rolls- 
Royce?

Spectre tar eldriven lyx till ny nivå
Rolls-Royce har meddelat 
att det endast är eldrift som 
gäller från 2030. Nu vet vi 
också hur eldriven lyx ser ut 
enligt Rolls Royce när de vi
sar sin första eldrivna modell, 
Spectre.

Enligt vd Torsten Müller 
Ötvös är Spectre i första 
hand en RollsRoyce och 
i andra hand en elbil. Det 
innebär däremot inte att de 
har gjort avkall på vare sig 
det ena eller det andra.

Spectre är strax över två 
meter bred och mäter 5,45 
meter på längden. Hjulbasen 
är utsträckt till 3,21 meter. 
Styrning på bakhjulen är 
standard vilket ger en vänd
radie på 12,1 meter. Hjulen 
är för övrigt också de stora: 
23 tum.

Det finns platser för fyra 
personer och framsätet har 
fått en ny design inspirerad 
av ”brittiskt skrädderi”. För 
RollsRoyce som alltid foku
serat på en tyst åkupplevelse 
passar eldrift som handen i 
handsken.

– Spectre visar hur väl 
lämpat märket är för elek
trifiering. Dess helt elek
triska drivlina kommer att 
säkerställa märkets fortsatta 
framgång och relevans. 
Samtidigt förstärker den alla 
de egenskaper som gör en 
RollsRoyce till en RollsRoy
ce, sa Torsten MüllerÖtvös.

Men tystheten är endast 
en del av bekvämligheten. 
Spectre kommer naturligtvis 
med luftfjädring. En kamera 
fram läser av vägen för att 
anpassa fjädringen efter 
eventuella ojämnheter.

Spectre kommer med 585 
hästkrafter och ett vridmo
ment på 900 Nm. 0–100 
km/h ska gå på 4,5 sekunder 
och toppfarten är 250 km/h. 
Räckvidden anges till 52 mil, 
men vi får inte veta hur stort 
batteripaketet är. Däremot att 
att det väger 700 kilo. Totalt 
väger Spectre in på nära tre 
ton och batteriet räknas där
för med att vara på omkring 
100 kWh. ✖�  CU

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

��Spectre blir 
första elbilen 
från en klassisk 
lyxbilstillver-
kare.
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Kia EV6 tilldelas den prestigefyllda utmärkelsen Årets Bil 2022, och fortsätter att markera en ny standard  
i en laddbar rörelse. Den dedikerade elbilsplattformen i Kia EV6 möjliggör ultrasnabb laddning av batteriet 
från 10 – 80 % på ned till 18 minuter med en >250 kW snabbladdare. Det kallar vi ovanligt snabbt. På Kia vill 
vi att fler ska ha möjlighet att ställa om till att köra på el och idag är 84 % av vår försäljning laddbar. Kia EV6 
är ett viktigt steg på vår resa mot 100 % laddbar försäljning till år 2024.

Energiförbrukning blandad körning: EV6: 16,5 kWh/100 km; EV6 GT Line: 17,2 kWh/100 km enligt körcykeln WLTP. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. 
Med reservation för eventuella tryckfel. Källa statistik Vroom: YTD jan–sep 2022.

Kia EV6 med  
ultrasnabb laddning.
Utsedd till Årets Bil 2022.

Kia EV6 tilldelas den prestigefyllda utmärkelsen Årets Bil 2022, och fortsätter att markera en ny standard  
i en laddbar rörelse. Den dedikerade elbilsplattformen i Kia EV6 möjliggör ultrasnabb laddning av batteriet 
från 10 – 80 % på ned till 18 minuter med en >250 kW snabbladdare. Det kallar vi ovanligt snabbt. På Kia vill 
vi att fler ska ha möjlighet att ställa om till att köra på el och idag är 84 % av vår försäljning laddbar. Kia EV6 
är ett viktigt steg på vår resa mot 100 % laddbar försäljning till år 2024.

Energiförbrukning blandad körning: EV6: 16,5 kWh/100 km; EV6 GT Line: 17,2 kWh/100 km enligt körcykeln WLTP. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. 
Med reservation för eventuella tryckfel. Källa statistik Vroom: YTD jan–sep 2022.

Kia EV6 med  
ultrasnabb laddning.
Utsedd till Årets Bil 2022.



  AIWAYS   

Sportigare form med några fler 
hästkrafter än Aiways U5

�Insidan bjuder 
på räta linjer 
och ett stadigt 
grepp i mitt-
konsolen.

Aiways visar nya crossovermodellen U6
I januari började kinesis
ka Aiways sälja elsuven u5 i 
Sverige. Modellen lanserades 
redan 2019 i Kina och nu 
presenteras nästa modell.

Aiwyas u6 har ett mer 
sportigt utseende och under 
karossen hittas med 218 
hästkrafter några fler än de 
204 hästkrafter som Aiways 
u5 bjuder på. Bilenär fram
hjulsdriven och 0–100 km/h 
ska gå på strax under sju 
sekunder. Toppfarten anges 
till 160 km/h.

Batteriet är fortfaran-
de på 63 kWh, men enligt 
Aiways erbjuder plattformen 
mas möjligheten att sätta in 
ett större batteripaket längre 
fram. Tack vare låg vikt på 1 
790 kilo och en förbrukning 
på 1,59 kWh per mil är räck
vidden ändå till 40 mil enligt 
wltp.

Aiways har även jobbat 
med karossen för att sänka 
luftmotståndet och dragko

efficienten anges till 0,248. 
Bland annat har fronten 
fått ett ”hajansikte” med 
öppningar för luftströmmar 
på sidorna. Värmepump är 
standard och kupén ska även 
använda sig av restvärme 
från elmotorn för att värma 
upp kupén.

När det är dags att ladda 
får du nöja dig med som mest 
90 kW vid en snabbladdare. 
Då ska det ta 30 minuter att 
ladda från 30 till 80 procent. 
Ombordladdaren är på 11 
kW.

4,8 meter lång och 1,88 
meter bred är Aiways u6 
både längre och bredare 
än modellen u5. Taket är 
däremot något lägre och 
mäter här 1,64 meter. Om 
den ökade längden innebär 
mer plats på insidan än i den 
redan rymliga u5 återstår att 
se. Bagaget är i alla fall 40 
liter större och rymmer 472 
liter. ✖�  CU

Aiwyas U6  kommer till Sverige – men pris och lanseringsdatum har inte meddelats. 
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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%
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Personbilsversionen av Kangoo E-Tech 
kommer i vår. Pris är ännu oklart. 

Renault visar Kangoo 
E-Tech som familjebil
Transportbilen Renault Kangoo E-Tech upp-
daterades med ett större batteri på 45 kWh  
för 30 mils räckvidd tidigare i år.

Nu kommer Kangoo E-Tech även i personbils-
version med plats för upp till fem personer. 
Nästa år ska det även komma en förlängd 
version med en tredje sätesrad för att kunna 
transportera upp till sju personer.

Batteriet är samma på 45 kWh, men räck-
vidden när du lastar personer istället för  
prylar är något kortare och anges till 28,5  
mil enligt WLTP.

Under elbilens provkörning av transportbilen  
Kangoo E-Tech visade den sig vara väldigt 
trevlig att köra.  Elmotorn här är samma och 
bjuder på 122 hästkrafter och ett vridmoment 
på 245 Nm. Det finns även ett Eco-läge för att 
maximera räckvidden. Då stryps effekten till 
76 hästkrafter och toppfarten till 110 km/h. I 
normala fall går det att komma upp i 135 km/h.

Värmepump är standard och laddning sker 
hemma med 22 kW trefas eller med upp till 80 
kW vid en snabbladdare. Hur lång tid det då tar 
att ladda till 80 procent nämns inte. Men vid 
en snabbladdare ska det gå att trycka in 17 
mils räckvidd på en halvtimme.

Lastmöjligheterna är naturligtvis  mindre än  
i transportbilsversionen. Bagaget rymmer 800 
liter och fäller du sätena går det in 2 500  
liter. Behöver du transportera ännu mer går  
det också att dra släp på upp till 1,5 ton.  CU

  RENAULT

Förlängd version med plats 
för sju kommer nästa år.
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  TOYOTA  

Toyota visar bZ3 
för kinesiska 
marknaden
I somras dök det upp bilder 
och teknisk information 
kring Toyotas nästa elbil från 
kinesiska myndigheter. Enligt 
det följer Toyota upp elsuven 
bZ4X med en 4,7 meter lång 
sedan kallad bZ3 som kom
mer i två versioner med 184 
respektive 245 hästkrafter.

Redan då hette det att mo
dellen är utvecklad i samarbe
te med kinesiska faw och byd, 
som står för både elmotor och 
batterier. 

Nu har Toyota officiellt pre
senterat bilen och bekräftar 
att bZ3 är ett japanskkinesiskt 
samarbete. Med det får vi nu 
också se bilder av insidan. 
Redan axelavståndet på 2,88 
pekade på goda innerutrym
men, och i alla fall på bilderna 
ser bZ3 ut att bjuda på bra 
benutrymme i baksätet.

På höjden mäter bZ3 en
dast 1,48 meter och bilen har 
ett lågt luftmotstånd med ett 
cdvärde på 0,22.

Precis som Toyotas och 
Subarus första elbilar bZ4X 
och Solterra använder också 
bZ3 sig av den gemensamt 
utvecklade elbilsplattformen 
etnga. 

Storleken på lfpbatteriet 
från byd och med vilken 
effekt det kan laddas avslöjas 
inte. Men räckvidden anges 
till 60 mil, enligt den kinesis
ka körcykeln. 

Även om batteriet inte 
kommer från Toyota trycker 
de på sin långa erfarenhet av 
batterier i hybridmodeller. 
Tack vare det lovar Toyota 
att batteriet ska ha kvar 90 
procents kapacitet efter tio år 
– mer än vad de flesta andra 
tillverkare lovar.

Det stora frågetecknet 
är ändå om bZ3 kommer att 
leta sig utanför den kinesiska 
marknaden. För i dagsläget 
är det endast där som den ska 
säljas. ✖�  CU

För två nummer sedan berättade vi om Kia 
ägaren Stefan Nilsson som fått byta motor tre 
gånger under de tre år han haft den i sin ägo. 

Ett mystiskt läte från motorn gjorde att verksta
den tog in den och skickade ljudfiler till Sydkorea 
där man bedömde det som så pass allvarligt att 
motorerna byttes ut. Även motorfäste fick bytas en 
gång. Men inget hjälpte, ljudet kom tillbaka. 

Från Kia ville man köpa tillbaka bilen, men till 
ett för lågt pris, ansåg Stefan Nilsson. 

Nu har saken löst sig. Kia kunde inte åtgärda 
felet med säkerhet att det inte skulle komma 
tillbaka. 

Istället köpte Kia tillbaka bilen för 340 000 
kronor, minus självrisk för en parkeringsskada och 
andra avgifter. Han fick också köpa en begagnad 
Kia eNiro årsmodell 2021 för 425 000 kronor. 

– Det är en nyare modell med pluspaketet, sol
lucka och framför allt trefasladdning, som jag velat 
ha, så det känns som en bra lösning, säger Stefan. 

Den begagnade elbilen har gått 5 000 mil, vilket 
är hälften av de 10 000 mil som Stefans eNiro 
gått. 

– Det blir en bra lösning, nu kommer det här 
att förhoppningsvis bli en bil jag kan ha länge, 
jag gillar den skarpt. Den har perfekt storlek och 
prestanda. Och bra räckvidd, säger Stefan. ✖�  FS

  TRE MOTORBYTEN PÅ TRE ÅR

Motorproblem i  
Kia e-Niro löstes  
med tillbakaköp

Snart även på svenska vägar? Toyotas nästa 
elbil är ännu exklusiv för Kina.

Nu är det slutsuckat över 
Stefan Nilssons Kia e-Niro.

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN
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 »DET BLIR EN BRA LÖSNING,  
NU KOMMER DET HÄR ATT  
FÖRHOPPNINGSVIS BLI EN  
BIL JAG KAN HA LÄNGE.«



��131 LED-lampor i 
grillen skapar  ett 
upplyst “Crystal 
Face”.
��Med RS-emblem 
får Enyaq sport-
chassi och 299 
hästkrafter.

  SKODA

Skoda sätter RS-emblem 
även på Enyaq iV

Motorproblem i  
Kia e-Niro löstes  
med tillbakaköp

När Skoda presenterade 
crossoverversionen av Enyaq 
Coupé fick den prestandaem
blemet rs och beskrevs som 
den ”mest kraftfulla rsver
sionen någonsin”.

Nu är det dags att lansera 
även en sportigare version 
av vanliga Enyaq iV med 
suvkaross. Under den känns 
prestandan igen från Skoda 
Enyaq Coupé rs och syskon
modellerna från Volkswa
gen, id 4 gtz och id 5 gtx.

Det betyder fyrhjulsdrift, 
299 hästkrafter, ett vridmo
ment på 460 Nm och en topp
fart på 180 km/h. Sprinten 
från 0–100 km/h tar också 
här 6,5 sekunder.

Batteripaketet är på 77 
kWh (82 kWh brutto) och 
klarar snabbladdning med 
135 kWh. Att ladda från 10 
till 80 procent tar 36 minuter 

och räckvidden anges till 
”över 500 km”.

Skoda Enyaq rs iV kom
mer också med ett sportchassi 
och 20tumsfälgar som stan
dard, men det går även att 
välja ännu större på 21 tum.

För att skilja sig från 
vanliga Enyaq får rsver
sionen inslag av kolfiber på 
instrumentpanelen och i 
dörrarna samt sportsäten 
med rslogotyp.

Den gröna färgen, ”Mam
ba Green”, är exklusiv för just 
rsversionerna. Precis som 
hos Enyaq Coupé rs pryds 
fronten av en grill som är 
belyst med 131 ledlampor.

När Skoda Enyaq rs iV 
kommer till Sverige och 
vad priset blir har ännu inte 
meddelats. Priset för Skoda 
Enyaq Coupé rs börjar på 
664 500 kronor. ✖�� CU

SKYWELL ET5 – NYTT 
MÄRKE LANSERAS MED 
ELSUV
Redan under valborgshelgen kunde de som  
besökte elbilsmässan eCarExpo i Stockholm få 
ett smakprov på Skywell ET5. Den kinesiska  
elsuven fanns på mässgolvet och nu är det 
klart att den kommer till Sverige. 

Priset börjar på 569 900 kronor, eller  
privatleasing från 5 990 kronor i månaden. Men 
då krävs en kontantinsats på 18 000 kronor. 
Utan det kostar leasingen 6 490 kronor i  
månaden.  

För det får du en framhjulsdriven elsuv med 
204 hästkrafter som får dra släp på 1,8 ton. 
Räckvidden är 40 mil enligt WLTP från ett bat-
teri på 72 kWh. 

Det kan snabbladdas med 100 kW och i stan-
dardutförande är ombordladdaren på 6,6 kW. 
Trefas och 11 kW finns som tillval. 

Bilen säljs online men det ska även gå att 
provköra hos utvalda ”agenter” runt om i  
landet. I dagsläget finns endast en i Växjö, 
men fler städer ska komma. 

Skywell ET5 går att beställa online nu och 
leveranserna är planerade att komma i gång 
till början av nästa år. ✖�� CU

  SKYWELL

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

Avskalad interiör ska tilltala 
europeiska kunder.

Ny elsuv som kan dra 1,8 ton. 
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// Enkel & säker att använda
// Framtidssäker genom regelbundna uppdateringar
// Lätt att integrera i ”Smart Home System” och Solcellsanläggningar
// Tillverkad i Österrike

Mer information på
www.keba.com/emobility

#KEBAeMobility

KeContact P30 GREEN EDITION – 
Den klimatneutrala laddstationen för er elbil

  MASERATI  

GranTurismo Folglore 
utmanar Porsche Taycan  
I somras var Maserati ute 
och provkörde sin första elbil 
GranTurismo Folglore i Kali
fornien. Nu släpps detaljerna 
kring modellen som ska bju
da på både sportig prestanda 
och komfort.

GranTurismo Folglore kan 
ladda snabbt tack vare ett 
800voltssystem. Enligt Ma
serati med upp till 300 kW – 
vilket är mer än Porsche  
Taycan som med 270 kW 
är marknadens snabbaste 
laddade bil.

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 tre 
elmotorer: två på bakaxeln 
och en fram. 

Den totala effekten är 761 
hästkrafter, men det finns 
också en boostfunktion för 
att tillfälligt höja effekten 
till 829 hästkrafter. 0–100 
km/h går 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.

Växelriktaren bygger på 
teknik från Maseratis kom
mande satsning i Formel e. 
Den använder silikonkarbid 
för att snabbt och effektiv 
omvandla batteriets likström 
till växelström.

Utseendemässigt känns 
både karossen och insidan 
igen från GranTurismo med 
förbränningsmotor. Med en 
längd på 4,97 meter och över 
två meter bred handlar det 
heller inte om någon liten 
sportvagn. Höjden har däre
mot hållits nere tack vare det 
egenutvecklade batteriet som 
har en form kallad ”TBone”.

Det gör att Maserati kan 
placera stolarna lågt. Även 
vikten hålls nere genom att 
så långt som möjligt använ
da lättviktsmaterial som 
aluminium och magnesium. 
Fjäderlätt är bilen ändå inte 
med sina 2,3 ton.

Säljstart är planerad till 
sommaren nästa år. Priset har 
ännu inte avslöjats, men en 
rimlig spekulation är en pris
lapp på omkring två miljoner 
kronor. ✖  CU

��Tar Maserati över första plats som marknadens  
snabbast laddande elbil?

TESLA BEKRÄFTAR: JOBBAR PÅ 
MINDRE OCH BILLIGARE ELBIL
Rykten om att Tesla jobbar på en mindre och 
billigare modell dyker upp med jämna mellan-
rum. Bland annat att det kommer bli en helt 
självkörande mindre stadsbil som saknar både 
pedaler och ratt.

Under aktieägarnas frågestund vid den se-
naste kvartalsrapporten meddelade Teslas chef 
Elon Musk att de nu fokuserar på en ny platt-
form för mindre och billigare elbilar.

– Nästa generations fordon kommer att kosta 
ungefär hälften av 3/Y-plattformen och vara 
mindre. Jag tror att den säkert kommer att 
överstiga produktionen av alla andra fordon 
tillsammans, sa Elon Musk.

Han menade att tidpunkten för att utveckla 
det nu är den rätta. Både pickupen Cybertruck 
och lastbilen Semi ska vara avklarade projekt 
som gör att det frigörs arbetstid för ingenjörer 
att utveckla en ny modell. CU

KLART – INGA NYA FOSSIL
BILAR I EU FRÅN 2035
Nu är det klart att endast utsläppsfria nya 
bilar får säljas inom EU från 2035. Vilket i 
praktiken innebär att endast batteri- eller vät-
gasdrivna person- och transportbilar tillåts.

Beslutet väntas snabba på takten i omställ-
ningen till eldrift i Europa. Franska Pascal 
Canfin, som leder EU-parlamentets miljö-
utskott, beskrev det som ett ”historiskt beslut 
för EU och klimatet”.

Förslaget lades fram av EU-kommissionen 
förra sommaren som en del av klimatplanen Fit 
for 55. Enligt den ska EU sänka sina utsläpp av 
växthusgaser med 55 procent till 2030 jämfört 
med nivåerna 1990.

Tidigare i år röstade EU-parlamentet ja till 
förslaget och nu gick det alltså även igenom i 
det sista steget där det skedde förhandlingar 
med medlemsländerna

Beslutet ska utvärderas 2026 och innehåller 
även en kompromiss kring synen på syntetiska 
bränslen, så kallade e-fuels. EU-kommissionen 
ska undersöka om det är något som kan tillåtas 
även efter 2035.  CU

  NY PLATTFORM

 BESLUT
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AKTUELLT. BILSALONGEN I PARIS

Det har gått fyra år sedan Paris sist stod 
värd för sin klassiska bilsalong. När det i 
år var dags igen kan det hela sammanfattas 
med: franskt, kinesiskt och eldrivet. 

 RAPPORT FRÅN PARIS

åde flera 
tillverkare 
och de riktigt 
stora premiä
rerna lös med 
sin frånvaro. 

Undantaget var Jeep och 
presentationen av elsuven 
Avenger. 

Någon svensk koppling 
med Volvo eller Polestar  
fanns inte. Inte heller 
Volkswagenkoncernen eller 
bmw var på plats. Bland tys

B
karna var Mercedes ensamma 
om att ta sig till den franska 
huvudstaden. Fast då med 
ett eget event för eqe suv 
utanför mässområdet. 

Inhemska Renault ville 
nog spela huvudrollen, men 
hamnade i skuggan av de 
många kinesiska tillverkarna. 
Bland dem fanns nu bekanta 
namn som byd och Great 
Wall Motor. Men även (ännu) 
okända märken som Leapmo
tor var på plats. ✖

Renault 4 återupplivas som elbil 2025. 

Franskt, kinesiskt  
och eldrivet på  
årets bilsalong

AKTUELLT. BILSALONGEN I PARIS

Konceptet på nya Renault 5 känner vi redan till.  
Lansering 2024 och ett pris på 250 000 kronor lovas.
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  RENAULT

Renault rotar i arkiven  
för vägen framåt
Renault tog på sig ledar
tröjan med en stor monter 
direkt vid ingången. Men de 
konkreta nyheterna där var 
ändå få. 

Mässan inleddes med pre
sentationen av konceptbilen 
4Ever Trophy. Med inspira
tion av klassikern Renault 
4 ska det bli en elsuv 2025. 
Den övre delen av konceptet 
ska vara mycket nära vad 
vi får se i produktionsbilen. 
Det är lätt att förstå. Neder
delen utgörs nämligen av en 
äventyrslysten bil med 20 
centimeters utrymme kring 
hjulen på 19 tum. Lufttryck
et i däcken kan styras från 
insidan för rätt grepp i alla 
lägen. Baktill hittas både 
våfflad greppbräda och spade 
för att kunna ta sig fram i 
djup snö.

Kopplingen till Renault 
4, frågar du kanske? Enligt 
Renault är off roadegenska
perna ett tecken på att nya 
Renault 4 ska bli lika mång
sidig som originalet. Räkna 
alltså med en lägre bil, med 
mindre skyddsplast kring 

hjulhusen – och förmodligen 
sämre off roadegenskaper.

Annars bjöd Renault på 
redan visade koncept. Den 
eldrivna nytolkningen av 
Renault 5 som ska lanseras 
2024 fanns på plats. Även 
extremversionen av den, r5 
Turbo 3e med dubbla elmoto
rer bak och 380 hästkrafter, 
var svår att missa med mäss
san största bakspoiler. 

Den sätts knappast i pro
duktion, men kan r5 Turbo 
3e kanske ge en vink av vad 
prestandamärket Alpine har i 
kikaren inför framtiden?

Vid sidan av montern fanns 
futuristiska Scénic Vision. I 
våras beskrevs den som vät
gashybrid, något Renault nu 
inte längre lät lika säkra på. 
Utsidan ska vara en närmast 
spikad design för en eldri
ven modell större än dagens 
Mégane. Insidan, med stor 
andel återvunna material, 
pulsmätning av föraren och 
högtalare i varje nackstöd, är 
däremot visioner för model
ler längre fram. ✖

R5 Turbo 3E 
bjöd på  
mässans  
största 
bakspoiler. 

FLER KATTER FRÅN ORA
Hos kinesiska Great Wall Motors stora monter 
låg fokus på det Sverigeaktuella märket Ora. 

Bland alla Ora Cats fanns också en större 
4,87 meter lång sedan med namnet The Next 
Ora Cat. 

– Vi vill ta andelar i lyxsegmentet och den 
här bilen ska vara vår flaggskeppsmodell. Den 
kommer med en helt ny nivå vad gäller både 
exteriör och interiör, sa Oras Europachef Fei 
Yao.

Under den strömlinjeformade mjuka formen  
hittas fyrhjulsdrift, 408 hästkrafter och ett 
vridmoment på 680 Nm. 0–100 km/h ska vara 
avklarat på 4,3 sekunder och toppfarten anges 
till 180 km/h.

Trots den aerodynamiska karossen och ett 
batteri på 83,5 kWh anges räckvidden till  
endast 43 mil enligt WLTP.

I standardutförande ingår förutom fyrhjuls-
driften även 19-tumsfälgar, 360-graders-
kamera, uppvärmda och ventilerade framsäten 
samt panoramaglastak.

Pris eller planerad lansering var ännu inte 
bestämt. 

– Vi hoppas på en lansering i Europa under 
tredje kvartalet nästa år, sa Fei Yao. ✖ 

  ORA

��Oras nästa katt är en stor, strömlinje-
formad sedan som kommer nästa år. 
��Ora vill locka kunder i lyxsegmentet med 

mycket utrustning som standard.
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  MICROLINO

Microlino – nu  
som strandbuggy
Mässans charmigaste bidrag 
stod schweiziska Microlino 
för med sin minibil som är 
inspirerad av klassikern bmw 
Isetta. Efter förseningar 
kunde nu produktionsbilar 
tillverkade i fabriken i Turin 
visas upp. Motorn ger endast 
17 hästkrafter, men bilen 
väger som mest endast 513 
kilo. 

Toppfarten är 90 km/h 
och räckvidden 9, 18 eller 23 
mil beroende på batteristor
lek (6, 10,5 eller 14 kWh).

På insidan finns en bänk 
med plats för två. Den kan 
skjutas längsled, och vid en 
provsittning känns den 2,5 
meter korta bilen inte trång. 
Men det krävs lite gymnastik 
för att komma in och ut. Bak 
finns bagage som rymmer 
230 liter – eller tre backar öl, 
enligt Microlino. 

Dessutom bjöd Microlino 
på två nyheter. Microlino Lite 
är begränsad till 45 km/h 
och ska rikta sig till ungdo
mar. Räckvidden är ändå 
samma som övriga modeller. 

Tjusigast var ändå kon
ceptet Microlino Spiaggina 
som är en strandbuggyver
sion utan sidofönster och 
en blåvit lack. Färgerna går 
igen på insidan där sömmar
na i det veganska lädret har 
formen av vågor. Tillsam
mans gav det bilen en doft av 
både italienskt strandparasoll 
och den klassiska plastbilen 
Citroën Mehari. 

Microlino har precis 
lanserats i Schweiz och är på 
väg till fler länder. Den lilla 
bilen kommer även till Sveri
ge, men först om några år. 

– Vi har precis fått i gång 
tillverkningen som är något 

Mässans charmigaste bidrag? 
Microlino som strandbuggy!

begränsad så vi måste välja 
några marknader att foku
sera på. Men från 2024 vill 
vi även komma norrut, säger 
Michelangelo Liguori som är 
chef för Microlino i Italien. 

Startpriset anges till 
12 500 euro utan moms, 
vilket i Sverige ger ett pris på 
170 000 kronor med moms.  
✖  

AKTUELLT. BILSALONGEN I PARIS

  JEEP

Framhjulsdrivna Avenger har lägen för att 
köra i snö, lera och vatten. Totalt sex olika 
körlägen och även hill descent control. 

Fyrhjulsdriven 
variant.

��Insidan bjuder på bättre 
plats än väntat. Men allt 
är så klart relativt.
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Jeep Avenger –  »äkta Jeep  med framhjulsdrift
mil. Vid en snabbladdare kan 
den ladda med upp till 100 
kW, vilket är en ganska låg 
effekt i dag. Att ladda från 20 
till 80 procent ska då ta 24 
minuter. Toppfarten är 150 
km/h och 0–100 km/h tar 
nio sekunder.

Insidan känns både 
modern med digital instru
mentering och en liggande 
infotainmentskärm, men 
även en rad med fysiska 
knappar under den för snabb 
tillgång till grundläggande 
funktioner.

Med elbilsatsningen vill 
Jeep använda sin erfarenhet 
kring fyrhjulsdrift för att bli 
ledande på elsuvar. Det klas

siska emblemet ”4×4” blir 
med eldrift i stället ”4xe”.

Avenger är däremot 
framhjulsdriven och bjuder 
på 156 hästkrafter. Trots 
avsaknaden av 4×4 lovar 
chefen Christian Meunier att 
det är en äkta Jeep.

Att det även kommer en 
fyrhjulsdriven Avenger är 
också troligt. Under mäss
san i Paris visades redan 
ett koncept på just det upp 
med högre markfrigång, 
mer plastskydd och tuffare 
utseende.

Leveranserna är planera
de till mars nästa år. Priset 
angavs till 39 500 euro, om
kring 430 000 kronor. ✖

Jeep stod för mässans 
verkliga premiär, elsuven 
Avenger. Den strax över fyra 
meter långa elsuven har ett 
batteri på 54 kWh vilket ska 
ge en räckvidd på upp till 40 



 »SEAL ÄR 
VÄLDIGT 
FRAMGÅNGSRIK 
I KINA SÅ VI 
›TEASAR‹ LITE 
HÄR OCH SER HUR 
DE EUROPEISKA 
KUNDERNA REAG
ERAR PÅ DEN.

  BYD

��– Just nu har vi störst efterfrågan på 
för den dyraste versionen Extreme, berättar 
Henrik Fisker.

FÖRNYAT FÖRSÖK FÖR FISKER
Danske bildesignern Henrik Fisker har redan 
misslyckats en gång med att lansera en elbil. 
Men skam den som ger sig. Det andra försöket 
är nu dags att sättas i produktion i form av 
elsuven Fisker Ocean. Och i stället för extrem 
lyx satsar han den här gången på volym. Redan 
2027 siktar Fisker på att tillverka en miljon 
bilar om året. 

– Jag tror du måste tillverka minst 500 000 
bilar om året för att få det att gå runt. Kolla 
på de små tillverkarna som Jaguar, de går inte 
bra, säger han sittande på passagerarplats i 
toppversionen Fisker Ocean Extreme. 

Det handlar om en av ett hundratal förserie-
bilar som Fisker redan byggt hos Magna i 
Österrike. Förarplatsen i den 4,8 meter långa 
elsuven känns bekväm, lite sportigt tajt och ger 
ett välbyggt intryck. 

Priset för basversionen av Ocean börjar i  
Sverige på 450 000 kronor. Hur bilen är på 
vägen vet vi ännu inte. Men håller den samma 
byggkvalitet som bilen på mässan känns Fisker 
som en trovärdig utmanare.

– Vi planerar att bygga 50 000 Ocean hos 
Magna nästa år, men det finns kapacitet för 
upp till 150 000. Sen har vi en deal med Fox-
conn i USA där vi kan tillverka 400 000 bilar. 
Så då börjar vi närma oss en miljon, säger 
Henrik Fisker. 

Och hur ser planerna ut för Sverige? 
– Sverige är superviktigt för oss, för vi vill 

få ett starkt fäste i Europa. Leveranserna  
kommer i gång i början av nästa år. 

Det ska öppnas showrooms där det går att 
provköra bilen. Försäljningen sker online och 
bilen hämtas sen hos ett av de leveranscenter 
som planeras. ✖ 

  FISKER

Två nya modeller  
från BYD på väg
Även kinesiska BYD börjar 
snart sälja tre elbilar i Sveri
ge. Alla tre – elsuven Tang, 
sedanen Han och den mindre 
suven Atto 3 – fanns som 
väntat på plats i Paris. 

Större var då överrask
ningen att byd tagit med sig 
den mindre sedanen Seal. 

– Vi har den här för att 
kolla intresset. Seal är 
väldigt framgångsrik i Kina 
så vi ”teasar” lite här och ser 
hur de europeiska kunderna 
reagerar på den. Om de gillar 
Seal är tanken att ta hit den, 
sa byd:s europeiska presschef 
Mike Belinfante.

Enligt obekräftade upp
gifter ville de inte bara teasa. 
Både Seal och den kompakta 
modellen Dolphin ska båda 
vara på väg till Europa nästa 
år. 

Seal byggs med byd:s 
senaste elbilsplattform 3.0 
och beskrivs som en utma
nare till Tesla Model 3. Vid 
en första blick är det lätt att 
förstå. Både utseende och 
storlek känns igen från Teslas 
storsäljare. I Kina är byd Seal 
omkring 100 000 kronor bil
ligare jämfört med liknande 
version av Tesla Model 3. 

Basmodellen är bakhjuls
driven, har 204 hästkrafter 
och ett batteri på 61 kWh 
för en räckvidd på 55 mil. 
Long rangeversionen har ett 
större batteri på 83 kWh för 
en räckvidd på upp till 70 mil 
och 313 hästkrafter. 

Samma batteri sitter i 
toppmodellen Performance 
med fyrhjulsdrift, 530 häst
krafter och 65 mils räckvidd.
✖ 

Model 3-utmanaren BYD Seal 
är på väg till Europa. 

BYD slog på stort med en av 
mässans största montrar.

AKTUELLT. BILSALONGEN I PARIS
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Ett annat franskt fenomen är  
konverteringar, eller ”retrofit”.  
Sedan landets regering infört stöd 
för att konvertera fossilbilar har en 
ny marknad vuxit fram (som vi skrev 
om i nummer 8 av Elbilen i år). 

Ett exempel är företaget Lormauto 
som specialiserat sig på att konver-
tera Renault Twingo.

– Det finns flera orsaker till det. 
För det första är Twingo en ikon i 
Frankrike. För det andra har den 
sålts i stora volymer. Och för det 
tredje, inga problem. Tekniskt är 
det en väldigt bra bil. Sist men inte 
minst är det också en lätt bil, säger 
Sébastian Rolo. 

Utöver konverteringen har bilen 
försetts med en modern digital  
display bakom ratten. 

– Vi uppdaterar inredningen med 
nya hållbara material allteftersom. 

Därför, en gammal bil men alltid 
modern. 

Motorn levererar blygsamma 52 
hästkrafter och batteripaketet är 
på 15 kWh. Tillsammans ger det en 
räckvidd på omkring tio mil – en 
sträcka som både Lormauto och andra 
konverteringsfirmor ser som mer än 
tillräckligt för den genomsnittlige 
fransosens vardagskörning. 

Lormauto håller på att avsluta ar-
betet med att få i gång produktionen 
som väntas vara klar till årsskiftet. 

Bilarna ska inte säljas utan leasas 
till kunder. Och priset?

– 200 euro i månaden, men det 
är utan statliga subventioner. En ny 
elbil får i Frankrike 7 000 euro i 
klimatbonus och det finns bonus för 
att skrota gamla bilar. Vi vill få 
klimatbonus och pengar för att inte 
skrota en bil för att minska svinn. 

FRANSK KONVERTERINGSKULTUR

Lyckas de kommer de kunna sänka 
månadskostnaden till 100 euro i  
månaden, strax över 1 000 kronor. ✖ 

 

Electric adventures are waiting.  
Keep your eyes open for our next  
chapter within electrical charging.
garo.se

Black, white,  
grey & faluröd.
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��– Vi vill erbjuda världens mest 
hållbara elbil. Och vi gör det genom 
att använda något det finns gott om 
här som bas och se till att den får 
ett längre liv med eldrift, säger 
Sébastian Rolo. 

Namx “tankas” med vätgasfyllda 
kapslar under bagageluckan.

Lyxiga Machina från Hopium tar sig 
100 mil på en tank vätgas.

Vätgas på framfart
Att det finns ett intresse 
för vätgas i Frankrike var 
tydligt. Renault visade den 
produktionsfärdiga versio
nen av transportbilen Master 
med bränsleceller. Den är en 
del av samarbetet med Plug 
Power inom det gemensam
ma bolaget Hyvia. Ambitions
målen är höga, inklusive att 
erbjuda hjälp för transport
bolag att installera system för 
egen tillverkning av vätgas 
genom elektrolys.

Men Hyvia var inte ensam
ma. Franskmarockanska 
Namx visade upp sitt an
norlunda koncept på en suv 
med ett system för utbytbara 
vätgastankar vid bagaget. De 
utgörs av små kapslar som 
enligt Namx är en billigare 
lösning än att bygga infra
struktur med vätgasstationer. 

Att byta en kapsel ska ta 30 
sekunder och totalt rym
mer de vätgas för 80 mils 
räckvidd. 

Bilen är designad av 
Pininfarina och ska lanseras 
2025. 

Minst lika spektakulär 
var franska Hopium, som 
bjöd på mässans kaxigaste 
monter. På en enorm vit yta 
fanns endast vätgasbilen 
Machina uppställd med tex
ten ”Drive Beyond” projice
rad på väggen. 

Tekniska detaljer var det 
alltså ont om. Men det lovas 

 PRAKTISKA OCH SPEKTAKULÄRA PROJEKT 

 »TOTALT RYM
MER DE VÄTGAS 
FÖR 80 MILS 
RÄCKVIDD.«

en räckvidd på 100 mil på 
en tank, 500 hästkrafter, en 
toppfart på 230 km/h och 

självkörande funktioner. 
Sprinten 0–100 km/tim ska 
gå på fem sekunder. 

Priset anges till omkring 
1,3 miljoner kronor och 
enligt Hopium har de fått in 
10 000 beställningar. 

Machina ska börja till
verkas i Frankrike 2025 och 
årsproduktionen är beräknad 
till 20 000 exemplar.  ✖ 

Att byta kapsel ska gå 
på 30 sekunder.

AKTUELLT. BILSALONGEN I PARIS
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ivian r1t är byggd för 
tuffa tag, för kämpiga 
backar, gärna utanför 
asfalterade vägar. Den går 
att få med ett kök. Även 
en tältmodul går att lägga 
till. Men när vi ska få en 

provkörning utgår vi ett par hundra 
meter från Venice Beach i Los Angeles. 
Mycket trafik, platta vägar och mängder 
av korsningar. 

Det är med andra ord inte en rätt
visande bild av vad bilen kan prestera. 
Men vi fick i alla fall köra en runda. 

Fyra motorer, två bak och två fram, 
gör att man inte behöver vänta speciellt 
länge för att passera 100 km/h, speciellt 
när den sammanlagda effekten på de 
fyra motorerna är 619 kW, alltså cirka 
815 hästkrafter.

På vår rundtur i Los Angeles hittar 
vår representant från Rivan, som följer 
med oss på provkörningen, en raka som 
han har testat accelerationen på många 
gånger. 

Vi stannar. Jag stampar ner bromsen 
i botten, sedan gör jag samma sak med 
gaspedalen. Launch mode är aktiverat. 
Jag släpper gaspedalen och ... ja, det här 
är ett partytrick som har funnits med 
elbilarna i snart ett decennium. Den 
första marknadsföringschefen på Tesla 
kallade det för Teslasmilet. 

Även om jag har kört de flesta elbils
raketerna på marknaden tappade jag 
nästan luften när det över tre ton tunga 
fordonet drog iväg. Det var som en 
pisksnärt. Som trotsade fysikens lagar. 
Så här fort ska inte ett så här massivt 
fordon ta sig fram. 815 hästkrafter och 
1 231 newtonmeter gör vad de ska. 

Vi fortsätter fram i Los Angeles 
trafiken och känner oss säkra i vår 
sadel. Tyngden, storleken, fjädringen, 
körkänslan, allt är där för en enorm 
bilupplevelse. 

I Los Angeles är dock storleken inte 
någonting som sticker ut. Det ger en 
felaktig uppfattning. Rivian r1t är med 

R
Rivian R1T imponerar stort
Rivian R1T blev den för-
sta eldrivna pickupen 
att lanseras i USA. 
Uppstickaren har byggt 
en kvalitetsprodukt som 
säkerligen kommer att 
tillfredsställa de pick-
uptokiga amerikanerna. 
Vi har provkört.

TEST
TEXT FREDRIK SANDBERG
FOTO OLA JACOBSEN 

SNABB-

 RIVIAN 
 R1T
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SNABBTEST. RIVIAN R1T

sina 5,5 meter på längden och två meter 
på höjden mer av normalstorlek bland 
alla gigantiska pickupbilar som glider 
runt på gatorna i Los Angeles. 

Hemma i Sverige blir nog intrycket 
annorlunda när man ska fickparkera 
utanför den lilla Icabutiken på hörnet. 

Men Rivian säljs ju som en offroad
bil. Att ta sig fram i la kan man göra 
med en Volkswagen eUp. 

r1t ska ju klara de tuffaste ter
rängerna. Det körläge vi rattar runt 
på heter AllPurpose. Luftfjädringen 
anpassar höjden beroende på körstil, 
och på motor vägar sänker den bilen för 
minskat luftmotstånd och mer stillsam 
körning är den högre. Det är följsamt 
och mjukt. Imponerande komfortabelt, i 
komfortläget. 

Bilen är höj och sänkbar med hela 
18 centimeter, från 20 till 38 centime
ter. De fyra motorerna gör att bilen kan 
kontrollera exakt vridmoment på varje 
hjul. 

Det här är med andra ord en bil som 
ska tas ut på tuffa uppdrag. 

Det finns en uppsjö körlägen för den 
som vill ta sig utanför asfalterade vägar. 
OffRoad Rally, OffRoad Auto, OffRo

 » Vad man då ska 
med dessa körlägen 
till i Sverige är lite 
oklart.«

 Hög sittposition,  
mjuk fjädring och rask 
respons.

 Rejäla baksäten i 
suv-versionen. 

 Tredjeraden i R1S är 
riktigt bra, även för  
vuxna. 

ad Rock Crawl, OffRoad Drift.
I hela Sverige är det förbjudet att 

köra i terräng med motordrivet for
don. Med terräng avses typ allt som 
är utanför vägar. Skog och mark, även 
parkmark, gräsmattor, stigar, vand
ringsleder och motionsspår. 

Vad ska man då göra med dessa körlä
gen i Sverige? En annan sak som är oklar 
är vad som krävs för att man överhuvud
taget ska kunna köra bilen i Europa.

Rivians totalvikt är 4 750 kilo. Det 
innebär att du måste ha lastbilskort för 
att köra den i Sverige. Gränsen för per
sonbil går vid en totalvikt på 3 500 kilo. 

Om den kommer till Europa är med 
andra ord inte lätt att svara på. Det kan 
inte personalen på Rivian heller svara 
på. På frågan börjar de mumla någon
ting om att ”Det får vi se”, för att sedan 
titta bort. 

Det hela verkar med andra ord vara 
väldigt osäkert. Men krävs det Ckör
kort för att köra den så blir Rivian r1t 
nog svårsåld. Återstår att se om eu 
ändrar reglerna för elbilar. 

En bra bil är det, om det råder inga 
tvivel. Inte bara bra, den är fantastisk, 
i alla fall i det lilla vi körde den. Det 

Bra med utrymmen i pickupen.

 Egenutvecklad karta, som syns till 
vänster i främre skärmen. 
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 Vi fick inte chans att köra suven, men enligt Rivian är körupplevelsen 
väldigt lik R1T. 

hade varit intressant att få ta ut den 
i terrängen. För den som bor i Nat

tavaara och behöver ta sig fram 
i tuff terräng för renskötseln lär 

den vara perfekt. Eller för jord och 
skogsbrukaren. För de flesta andra 

som kör på motorvägar blir den en 
oerhört bekväm stor bil.  

Vid sidan av r1t fick vi även sitta i 
suven r1s, men ingen provkörning blev 
det. Men personalen på Rivian sa att den 
känns likadan att köra. 

Den bygger också på samma grund
arkitektur som pickupen. Däremot 
kunde vi kika in och provsitta interiör
en. r1s är nog varje amerikans dröm. 
Komfort, prestanda och utrymmen för 
den ”aktiva familjen” som tillbringar 
många timmar på landets alla motor
vägar. 

Men det är ju likadant här. Den är för 
stor och tung för Europa. 

Återstår att se om Rivian bygger 
någonting mer lämpligt för oss här. Eller 
om de endast riktar in sig på den ameri
kanska marknaden. Det börjar dessutom 

bli tufft med konkurrensen. Ford, gm 
och Tesla har alla pickuper som antingen 
redan går att köpa eller som snart går 
att köpa. 

Rivian hann vara ensamma ett kort 
tag med en eldriven pickup. Men sådant 
spelar roll, när de dessutom släpper en 
så här smakfull anrättning, som kör 
som en dröm och har mängder med 
coola features, som campingkit med 
spis och allt. 

Det är överhuvudtaget imponeran
de att det nystartade bolaget Rivian 
har lyckats bygga en så genomgående 
kvalitativ pickup. Det andas lyx och 
stabilitet hela vägen. Det är genomtänkt 
i grunden. 

Även infotainmentsystemet utveck
lar de inhouse, med karta och allt. 
Det är ännu mer imponerande, det är 
snyggt, responsivt och lättåtkomligt. 

Frågan är bara om de kommer att 
överleva som företag. De har många 
kämpiga år framför sig med röda siffror. 
Och konkurrensen blir som sagt allt tuf
fare, även om r1t nog kan konkurrera 
med det mesta på pickupmarknaden. ✖

 Reglage i baksätet.

 Snygg brandgul färg.
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Pris: Från 68 575 dollar. 
Inga svenska priser. 
Batterikapacitet:  
135 kWh. 
Deklarerad räckvidd:  
505 km (EPA).
Snabbladdning:  
200 kW.
Ombordladdare:  
Trefas 11 kW.
Drivning:  
Fyrhjulsdrift.
Motoreffekt,  
vrid moment:  
619 kW, 1231 Nm.
Acceleration  
0–100 km/h: 3 sek.
Topphastighet:  
185 km/tim.
Antal platser: 5.
Yttermått LxBxH: 
5514/1828/2078 mm.
Tjänstevikt: 3 259 kg.

FAKTA

Rivian
R1T

 I KORTHET

 För den som vill campa i bilen erbjuds fina möjligheter. 

 Ett av många off-road-lägen. När man behöver klättra över stenar.

 Till vänster: lägsta möjliga markfrigång på 20 centimeter. Till höger, 
maxhöjd: 38 centimeter.

SNABBTEST. RIVIAN R1T

  
 Maffig körupplevlse. 
 Rasande snabb. 
 Går att köra överallt. 
 Snygg för att vara en 
pickup.

 B-körkort räcker inte. 
 Väl tung.
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Teståkning i Beverly Hills. De 
europeiska bilarna kan komma 
att byggas i Saudiarabien. De är 
stora investerare i Lucid och en 
fabrik planeras där. 

 Såld bil inne på lokalen i Beverly 
Hills.

 Batteripack med 18650-celler. Lucid 
tillverkar även batteripack till Formel 
E-bilar.

TEST
TEXT FREDRIK SANDBERG
FOTO OLA JACOBSEN 

SNABB-

 LUCID 
 Grand Touring
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SNABBTEST. LUCID GRAND TOURING

i parkerar hyrbilen i Be
verly Hills bakom en Lucid 
Air och kliver in i butiken. 

Inne i butiken är det så 
lyxigt och väldesignat som 
man kan tänka sig. Det 

är Apple på syra, Beverly Hillstjusigt i 
kvadrat. Rena, informativa skyltar och 
en tillmötesgående och assisterande 
personal. 

Jag förklarar för dem att jag har 
försökt få kontakt med pressavdelning
en för att få provköra Lucid Air i någon 
tappning, men inte hört ett ljud. De 
verkar ha annat för sig. 

– Swedish magazine, ok, let me see. 
Butiksvärdinnan försvinner in bak

om kulisserna. Hon kommer tillbaka 
med en ung man som frågar om vi har 
amerikanskt körkort. 

Nope. 
Tyvärr, bara de som har amerikanskt 

körkort får provköra. 
Jahaja. 
Men vi kan få en tur i bilen. Är vi 

intresserade av det?
Är vi intresserade? Ja. Lucid Air är en 

av de tekniskt mest intressanta bilarna 
på marknaden just nu. Vad sägs om 84 
mils räckvidd enligt den stränga ame
rikanska körcykeln, en toppfart på 378 
km/h, 0–97 km/h på 2,5 sekunder och 
ett batteripack på 924 volt. Ett batteri
pack som kan ge ström till villan med 
upp till 19,2 kW. 

Dessa specifikationer gäller den 
version som tidigare var den med högst 
specifikationer, Dream Edition. 

Snart kommer en ännu värre version, 
Sapphire. 

Då handlar det om över 1 200 häst
krafter, 0–100 på under två sekunder 
och … ja ni fattar. Det är ett flygplan på 
hjul. 

Lucid Motors vd Peter Rawlinson arbe
tade på Tesla Motors i dess tidiga dagar, 
och var med och utvecklade Model S. 
Han är ingenjör från England och var an
svarig för utvecklingen av tekniken och 
leveransen av Model S. Kort efter att de 
första bilarna började lämna Tesla gick 
han över till nystartade Lucid Motors. 

Medan Tesla har skalat upp sin 
verksamhet tämligen rejält får man 
säga, har Lucid filat på sin lyxbil under 
många år. Den 30 oktober 2021 rullade 
de första bilarna ut till kunder. 

Företaget grundades redan år 2007, 
bara något år efter Tesla. Men den 
första tiden var de inriktade på att ut
veckla batterier och drivlinor till andra 
företag. Det var först 2016 som man 
bestämde sig för att bli ett nytt bilmär
ke, två år efter att man börjat utveckla 
den första bilen.

Vi placerar oss i den version som 
heter Grand Touring, vilket är ett par 
nivåer ner från Sapphire. 

Den kan utrustas med två olika mo

V

Ett fartmonster för  
folk i Beverly Hills

Färgen Cosmos 
silver.

Snygg grafik. 

 »Då handlar 
det om över 
1 200 häst-
krafter, 0–100 
på under två 
sekunder och 
… ja ni fattar. 
Det är ett flyg-
plan på hjul.«
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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

torsystem, en med 819 hästkrafter och 
en performanceversion med 1 050 
hästar. 

Den vi åker i har 819 hästar, vil
ket skjuter iväg bilen 0–96 km/h på 

tre sekunder blankt (performancever
sionen tar 2,6 sekunder på sig). Men 
det är inte det mest imponerande med 
den här bilen. Det är räckvidden. Enligt 
den stränga amerikanska körcykeln tar 
man sig 83 mil på en laddning (71,7 mil 
i performancemodellen). Ett cWvärde 
på 0,21 och en effektiv drivlina ligger 
bakom prestationen. Men också ett 
batteripack på 112 kWh hjälper till. 

Det är svårt att fälla ett avgörande om 
köregenskaperna från passagerarsätet, 
men däremot konstaterar jag och foto
graf Ola Jacobsen att Lucid har lyckats 

bra med kvalitetskänsla och utrymmen. 
Baksätet är enormt. Infotainment och 
skärmar är responsivt och elegant. 

Det är frågan om lyx och prestanda i 
en lyckad kombination. Intrycket är att 
Porsche får se upp. Det är mycket dna 
från den tyska sportbilstillverkaren i 
känsla och prestanda, mindre den äldre 
modellen av Tesla Model S. Här har man 
fått till finishen på ett bländande sätt. 

Att den går att sälja i Beverly Hills 
är ingen överraskning. Några svenska 
priser eller lanseringsdatum finns inte 
att få tag i. Ett par miljoner lär Grand 
Touring gå loss på, den kostar drygt  
150 000 dollar i usa. Det verkar onek
ligen som om Lucid vill bli en lyxbils
tillverkare, och nästa bil som dyker upp 
blir en gigantisk suv. I samma Beverly 
Hillsanda. ✖

 Jorå, här sitter man bra.  Rejäl frunk.  Udda konstruktion av baklucka och last-
utrymmen. 

Vi ger oss av ut i 
Los Angeles trafik. 

 »Det är frågan om 
lyx och prestanda 
i en lyckad kombi-
nation. Intrycket är 
att Porsche får se 
upp. Det är mycket 
dna från den tyska 
sportbilstillverka-
ren.«
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Polestar 3 – en  
annorlunda elsuv?

 PÅ PREMIÄR I KÖPENHAMN
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Polestar 3 är inte bara Polestars första suv. Det ska också vara 
deras bidrag för att förändra det populära segmentet och göra 
vad de kallar en ”suv för den eldrivna eran”. Har de lyckats?  
Vi var med när det var dags att dra av skynket på Polestar 3. 

TEXT CARL UNDÉN  FOTO CARL UNDÉN, POLESTAR

hefen Thomas Ing
enlath verkar inte 
helt övertygad av 
suvar. Från scenen 
på premiärvisningen 
i Köpenhamn radar 
han upp negativa 
saker som att de är 
törstiga och ger ett 

aggressivt ”Här kom
mer jag!”uttryck. Han får medhåll av 
Fredrika Klarén som är hållbarhetsan
svarig hos Polestar. 

– Det finns en chockerande rapport 
från internationella energiorganet iea 
som visar att suvar var den näst största 
drivkraften bakom ökningen av koldi
oxidutsläpp efter energiindustrin under 
det senaste decenniet, sa hon. 

Men, kunderna efterfrågar suvar. 
Och Polestar vill inte vara sämre än att 
ge kunderna vad de vill ha. 

Alltså kommer nu Polestar 3, en 
elsuv med sportig prestanda. Fyrhjuls
drift, luftfjädring, en toppfart på 210 
km/h och ett stort batteripaket 
på 111 kWh är standard. Pre
cis som Polestar 2 har också 
trean ett 400voltssystem, 
men laddeffekten har här 
skruvats upp till 250 kW. 
Med det kan du ladda 
från 10 till 80 procent på 
30 minuter.

– Systemet är maxat för 
400 volt. Det är ett nyut
vecklat batteripaket med den 
senaste tekniken av prismatiska celler 
från catl, säger Mattias Svahn som är 
ansvarig för produktattribut. 

Polestar 3 är förberedd för Vehicle 
to X och kan alltså även dela med sig av 
ström från sitt stora batteri. Exakt vilka 
möjligheter som kommer finnas ska 
meddelas längre fram. 

Priset för Long Rangeversionen bör
jar på 970 000 kronor och för det får du 

C
PREMIÄR. POLESTAR 3

 Polestars tolknig 
av en elsuv är en låg 
och sportig modell.

489 hästkrafter, ett vridmoment på 840 
Nm och en räckvidd på upp till 61 mil. 
För ytterligare 70 000 kronor får du ett 
Performancepaket där effekten ökar 
till 517 hästkrafter och vridmomentet 
till 910 Nm på bekostnad av en något 
kortare räckvidd på 56 mil. 

Bilen drivs fram av en nyutvecklad 
elmotor från Volvo och är alltså samma 
som hittas i ex90. 

Ett annat släktskap med Volvo är 
systemen för säkerhet och på sikt själv
körning med fem radarmoduler, fem 
kameror och tolv ultraljudssensorer. Fle
ra av dem är samlade i frontens ”Smart 
Zone” med uppvärmd yta för att hålla 
snö borta. Nästa år ska det också gå att 
beställa Polestar 3 med en Lidarradar 
i en puckel ovanför vindrutan för mer 
avancerade självkörningsfunktioner. 

Hur mycket av Lotus Eletre som döl
jer sig i Polestar 3 är däremot oklart. De 
båda märkena, som ingår i Geelykon
cernen, samarbetar kring utveckling av 

ett 800voltssystem för framtida 
modeller. Enligt Polestars 

representanter på plats är 
samarbetet därför något 
vi kommer märka av mer 
längre fram. 

Så hur skiljer sig 
Polestar 3 från andra elsu

var? För en tillverkare där 
design utgör en central del är 

knep vid formgivningen såklart 
ett verktyg att använda. 

Det är en suv, ja, men med en slank 
kostym och nästan lite av en kombi. När 
du ställer dig bredvid Polestar 3 är det 
slående hur låg taklinjen är. Polestar 
3 mäter 1,6 meter på höjden vilket är 
jämförbart med Tesla Model y. Ändå 
upplevs Polestar 3 som lägre. 

Det gör den också 16 centimeter 
lägre än Volvo xc90, men är med 4,9 
meter lika lång. 

Mattias Svahn.
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Att erbjuda en tredje sätesrad 
var däremot aldrig ett alternativ. 
Krutet lades i stället på ett stort 
baksäte med enormt benutrym

me.
– Vi har en bas som storleksmässigt 

är jämförbar med xc90 men ändå så 
mycket lägre tack vare att sittpositio
nen och instrumentbrädan har sänkts. 
Det ger en helt annan karaktär, säger 
Maximilan Missoni som är designchef 
hos Polestar.

Trots den sluttande och låga tak
linjen är bilens luftmotstånd med ett 
cdvärde på 0,29 långt ifrån bäst i klas
sen. bmw ix har till exempel ett värde på 
0,25 och Tesla Model y 0,23. 

– Du måste även ta med bilens front i 
beräkningen för att få fram ett CdAvär
de, invänder Maximilian Missoni. 

Men även CdAvärdet på 0,78 visar 
att Polestar 3 måste pressa betydligt 
mer luft framför sig än till exempel 
Model y, som har ett värde på 0,54. 

Förbrukningen anges till 2,01–2,11 
kWh per mil för Long Rangeversionen 
och 2,19–2,31 kWh per mil för Perfor
manceversionen. Siffror som är jämför

bara med bmw ix, men något högre än 
Tesla Model y. 

Maximilian Missoni menar att du 
antingen kan ta fram en ideal form och 
be designavdelningen att göra något 
utifrån det. Eller så tar du fram en att
raktiv design som du optimerar för bra 
aerodynamik och räckvidd.

– I det här fallet satte vi designen i 
första rummet, säger han. 

PREMIÄR. POLESTAR 3

Ett exempel på optimering är att den 
nästan framåtlutande fronten kom
penseras med öppningar i front och 
bakspoliern som får luftströmmarna att 
följa bilens välvda taklinje.

Men det gäller att inte stirra sig blind 
på den sportiga karossen för att förstå 
hur Polestar vill göra något annorlunda. 
Bilens verkliga bidrag till att förändra 
bilindustrin hittas i valet av material på 
den avskalade insidan. 

– Vi försöker utmana våra leveran
törer och driva utvecklingen mot mer 
hållbart tillverkade material, säger Ma
ria Uggla som är ansvarig för materialen 
i kupén. 

– Vi försöker göra guld av thrash.

All textil i taket, bagaget och mattor
na är gjorda av 100 procent återvunna 
material. Ett annat exempel är dörrarna 
som sitter på en bärarm av naturfiber
komposit.

– Vi vill använda material som redan 
finns och återanvända. På sätt och vis 
är det en signal till branschen att steppa 
upp och att det är möjligt, säger Maria 
Uggla.

 »Vi försöker ut-
mana våra lev-
erantörer och 
driva utvecklingen 
mot mer hållbart 
tillverkade materi-
al. Vi försöker göra 
guld av thrash.« 

 Designchef Maximilian 
Missoni. 

 Insidan känns avskalat 
lyxig med fint samspel 
mellan material.

 Tekniken övertygar på 
pappret – vi ser fram 
emot att se hur Polestar  
3 är på vägen.

xxxx

Polestar vill driva på branschen för 
mer återvunna material på insidan.
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Sätena kan fås i ull eller läder – och 
då den äkta varan. Veganskt läder 
innehåller plaster som Polestar väljer 
bort och hellre klär sätena med läder 
från hållbar djurhållning.

Bortsett från säkerhetsfunktioner i 
taket, fönsterhiss i dörren och en liten 
ratt på mittkonsolen är interiören fri från 
fysiska knappar. Allting – inklusive öpp
ning av handskfacket – sker med hjälp av 
den stora pekskärmen på 14,5 tum. 

Ratten känns igen från Volvo och 
helhetsintrycket från förarplats kan 
beskrivas som minimalistiskt lyxig. De 
nakna ytorna känns – ja, lite tomma. 
Men när bilen går i gång uppstår en om
bonad känsla från belysningen i dörrsi
dorna och det väl avvägda samspelet av 
material blir synligt.

Design och materialval är viktiga för 
upplevelsen av bilen. Men den måste 
också kännas som en Polestar på vägen. 
Något som chassikonstruktören Joakim 
Rydholm ansvarade för. Att det var 
en uppgift han tog sig an med passion 
märks tydligt. 

– Det är ju roligt att få prata om 
grejerna man har jobbat med i flera år, 
säger han med ett leende. 

Målet var att göra ”två bilar i en”, 
alltså både en bekväm långfärdsvagn 
och sportig adrenalinhöjare. Adaptiv 
luftfjädring som standard var därför 
en självklarhet. Med det kan Polestars 
karaktär ändras blixtsnabbt. 

– Vi använder dubbla kammare för 
att skapa olika körupplevelser. För 
komfort fyller vi båda kamrarna med 
mycket luft som gör bilen mjuk. Men 
stänger vi ena kammaren ökar styv
heten med 20 procent för mer fast och 
sportig karaktär. 

I off road-läget kan Polestar 3 höjas 
med fyra centimeter vid behov. Annars 
sköts det hela automatiskt, som att bilen 
sänks vid högre hastigheter för mer 
stabilitet och längre räckvidd.

Bilen analyserar underlaget och 
hur du kör för anpassningar varannan 
millisekund, eller var femte centimeter 
vid 90 km/h. 

Minst lika viktigt har det varit att an
vända teknik för att få den 2,5 ton tunga 
Polestar 3 att kännas lätt. Lösningen för 
det heter torque vectoring på bakaxeln, 
som också är standard. 

– Vi har en elmotor ur vilken det går 

två axlar där det sitter en elektriskt 
styrd koppling som kan öppnas och 
stängas steglöst. Styr du bilen åt vänster 
trycks det på mer kraft på höger sida för 
att hjälpa bilen att rotera, säger Joakim 
Rydholm.

Effektfördelningen är kopplad till 
styrningen. Men även gaspådrag och en 
sensor för sidkrafter påverkar. 

– Systemet får en tydlig indikation av 
vad föraren gör. Även vid regenerering
en använder vi det negativa momentet 
för att hjälpa till att styra bilen och 
behöver inte använda bromsskivorna, 
säger han.

Det är tydligt att Polestar lagt ned tid 
på att få till en bra körupplevelse. Och 
på pappret imponerar både prestanda 
och teknik. Hur bilen faktiskt upplevs på 
vägen återstår att se vid en provkörning. 

Men när Joakim Rydholm övertygan
de beskriver tekniken stående bredvid 
den sportiga karossen känns det rejält 
lockande att få ta en svängom med 
Polestar 3. 

Produktionen är planerad att dra i 
gång i Kina tredje kvartalet 2023 med 
leverans till kund före årets slut. ✖

 490 hästkrafter i  
grundutförande och 516 
med Performance-paket.

 Öppningar fram ska  
leda luftströmmar över 
karossen.

 Chassichefen Joakim 
Rydholm har fått  
Polestar 3 att kännas  
som en Polestar ska.

xxxx

Minimalistiskt 
lyxig interiör.

PREMIÄR. POLESTAR 3
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racet till 
äppel  paradiset

TEST
 ÄPPELTESTET DEL 3 

TESTPATRULLEN JOHAN STENVALL, TEODOR 
SANDBERG OCH FREDRIK SANDBERG
FOTO PETER GUNNARS 

 MG, Nissan & Kia

MG4 TAR TÄTEN I 

Fotografen körde vår Hyunai 
Ioniq 5. Likvärdig räckvidd, men 
betydligt snabbare laddning.
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äppel  paradiset
Vi kör MG4, Nissan Ariya  
och Kia Niro EV till Skåne  

från Stockholm. Några saker  
överraskar– men mest imponeras 
vi av MG4:ans elbilsegenskaper. 
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rets upplaga av Äppeltes
tet tar sig två sprillans 
nya bilar och en gammal 
trotjänare i ny kostym den 
grannlaga uppgiften att 
köra tur och retur Stock

holm–Kivik. Flest äpplen och äppelmust 
hem vinner. Lastkampen i alla fall. 

Vi startar vid lunchtid och lägger oss 
på e4:an söderut. Vi har alla lite olika 
laddnivåer på bilarna och viker av i 
Linköping för första laddstoppet. Vi har 
då kört 18 mil. Vi laddar tillräckligt för 
att ta oss till Värnamo, där vi snabbt 
ser att Ionityladdarna är fullbelagda. 

Vi hittar en annan laddare där Ariyan 
får fyllas upp. mg och Kian drar vidare 
till Ljungby. Därefter går turen vidare 
till Kivik. Vi har då kört 58 mil. Redan 
nu börjar vi märka en sak, som ska bli 
återkommande. 

Den tidigare raketen Kia Niro EV, som 
brukar stoltsera med bästa räckvidden 
och därmed ta jättekliv, men lite längre 
laddstopp. De bilar som vi tidigare 
jämfört med har behövt ladda oftare och 
därmed har Kian, parat med sitt låga 
pris, varit en verklig vinnare. 

Men nu halkar den efter. Den fastnar 
vid snabbladdarna, med de andra bi

Äppelpaus i Åhus på vägen hem, efter att 
ha provianterat i Kivik. 

Å

PROVKÖRNING. ÄPPELTESTET DEL 3

larna är klara för avfärd. När vi vänder 
hemåt laddar vi fullt i Kristianstad och 
sedan i Jönköping och Norrköping. 
Kian hinner aldrig få fulla batterier, 
medan mg4 och Nissan Ariya blir klara 
snabbare. 

Vid räckviddsmätningarna ser vi 
att mg4 har aningen kortare verklig 
räckvidd på motorvägen, den ligger på 
34 mil, medan Niro ev har en räckvidd 
på 36,5 mil. Men ett race mellan de båda 
skulle utan tvekan sluta med seger för 
mg4. En ganska rejäl sådan. mg4 spolar i 
140 kW i batteriet upp till nästan 60 pro
cent, medan Kian segar på kring 70 kW 

Nissan Ariya. MG4. Kia Niro EV. 
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för att ganska snart sjunka ännu lägre. 
Nissan Ariya är storförbrukaren av 

de tre, med ett snitt på cirka 2 kWh per 
mil. Den har dock en duglig snabbladd
ning, som gör att den tar sig snabbare 
fram än Kian. 

Bäst på långturen är faktiskt mg4, 
som placerar sig i en helt annan priska
tegori när det kommer till elbilsspecifika 
egenskaper. Vi är imponerade. 

Körmässigt ligger de tre ganska nära 
varandra i sin anonymitet. Ingen av 
dem är speciellt uppseendeväckande. 
Men även här sticker mg4 ut. 

SÅ HÄR UPPLEVDE VI BILARNA 
UNDER RESAN: 

KIA NIRO EV
Vi har haft med oss en Kia Niro ev tidi
gare, då hette den i och för sig eniro. 

Den version vi nu kör är en rejält 
omgjord version, med helt ny interiör 
och exteriör. Drivlinan är den samma, 
lika så batteristorleken. Men Kia har 
justerat ner effekten i motorn för att ge 
en mjukare körning. 

Att den har varit med länge och även 
fått ett styvare chassi har gett effekt. 

Den känns väldigt trygg. Bra motstånd 
i ratten och den behöver inte passas på 
motorvägen. Är på inget sätt sportig, 
utan mer en bra vardagsbil, man sitter 
högt med fin sikt. Kanske är den nya 
inredningen lite för plastig och motor
vägsljudet letar sig in. Men uppdate
ringen känns fräsch. 

Vi har lätt att hitta en bra körställ
ning. Parat med en bra körfältsassistent 
som håller bilen inom linjerna utan 
att vara ryckig och irriterade, blir den 
behagligt att mata motorväg i. 

Trots de uppdateringar som Kia har 
gjort med bilen, känns den inte lika 
påkostad och modern som Ariyan, som 
prismässigt ligger nära. Kia Niro ev 
borde vara billigare. Nu blir det lite obe
gripligt. Det som en gång var en väldigt 
prisvärd bil, känns nu mer som en för 
dyr föredetting. 

Exempelvis ligger instegsvarianten 
av ev6 inte långt bort i pris.

NISSAN ARIYA
Komfortmässigt vinner Ariyan över
lägset, en stilren, tjusig interiör där 
avskalad estetik och rymd gör den till 
en behaglig långkörningsbil. En be
skedlig 150 kWmotor fram ger en rapp, 

 »Bäst på  
långturen  
är faktiskt 
MG4, som 
placerar sig  
i en helt  
annan pris-
kategori när 
det kommer 
till elbils-
specifika 
egenskaper. 
Vi är impo-
nerade.«

Nissan Ariya. 

Kia Niro EV. Trångt på laddstationerna 
efter vägen. 

MG4.

/ 41elbilen.se



SMART
SOLAR
ROOF®

WE HAVE IT!

raymondsolar.com

Besök oss på mässan för fri
rådgivning och visualisering.

Du hittar oss i monter C03:02 

Raymond, tidigare GruppSol är ett svenskt 
företag utsett till ett av världens 100 hetaste  
teknikbolag av Red Herring 2022. 

Vi kan solceller. Och vi sätter en ny standard
på marknaden. Välkommen.

G Ö T E B O R G  2 - 4  D E C E M B E R

Red Herring Top 100 Global
Winner 2022



SMART
SOLAR
ROOF®

WE HAVE IT!

raymondsolar.com

Besök oss på mässan för fri
rådgivning och visualisering.

Du hittar oss i monter C03:02 

Raymond, tidigare GruppSol är ett svenskt 
företag utsett till ett av världens 100 hetaste  
teknikbolag av Red Herring 2022. 

Vi kan solceller. Och vi sätter en ny standard
på marknaden. Välkommen.

G Ö T E B O R G  2 - 4  D E C E M B E R

Red Herring Top 100 Global
Winner 2022

PROVKÖRNING. ÄPPELTESTET DEL 3

MG4: 5 äppellådor och 11 mustboxar
Kia Niro EV: 6 äppellådor och 20 mustboxar (2 i frunken)
Nissan Ariya  7 äppellådor och 7 mustboxar

Värt att notera är att Kia Niro EV har blivit större från tidigare ver-
sion, som rymde färre mustboxar. Här är de bilar vi testat tidigare: 

Hyundai Ioniq 5: 6 äppellådor och 45 mustboxar (5 i frunken).
Kia e-Niro: 6 äppellådor. 13 mustboxar.
VW ID 4: 6 äppellådor. 20 mustboxar.
Tesla Model 3: 5 äppellådor (1 i frunken) och 22 mustboxar.
Volkswagen ID 3: 5 äppellådor och 18 mustboxar.

Så här mycket äpplen 
gick in i bilarna

 Nissan Ariya. Värt att 
notera är att man kan lasta 
hela vägen upp till taket, 
den digitala backspegeln ger 
ändå sikt bakåt.

 MG4 överraskar. Det ser 
inte ut att vara mycket plats 
i bagageutrymmet, men den 
svalde en hel del lådor.

 Kia Niro EV har fått stör-
re bagageutrymme än fö-
regegångaren. Här rymdes 
fler små mustboxar, men lika 
många lådor. 

 Två mustboxar fick plats i 
den nya frunken i Kia Niro EV.

PA Frukt i Kivik hade på 
grund av regn äpplena 
inomhus i år. 
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men inte häpnadsväckande respons. 
Ariay Bilen känns stor och formen 
gör att det ör svår att få en känsla 

för var bilen slutar, kamerorna får 
användas flitigt vid parkering. Men 

den går tryggt och stabilt på motorvägs
resan. 

Varianten vi testade låg en utrust
ningsnivå upp, (Evolve), med elmanöv
rerat glastak, head up display och andra 
finesser. Men även instegsvarianten är 
välutrustad jämfört med andra bilar i 
samma prisklass. Interiören är verkligen 
toppklass med många snygga detaljer 
och väldigt bra material.

Med de listpriser som finns på Ariya 
just nu så känns den väldigt prisvärd. 
Bilen känns lyxig jämfört med konkur
renterna och är ändå billigare än de 
festa i motsvarande storlek.

Snabbladdningen är långsammare 
än mg4, men det som räddar den är att 
den laddar ganska snabbt de sista 20 
procenten. Det gör att man lättare lad
dar fullt på snabbladdning på långresan 

och därmed utnyttjar mer av batteriet. 
Som standard får man enfasladdning på 
dryga 7 kW. Det är snudd på värdelöst 
i Sverige, där få hus/parkeringsgarage 
kan ge det. Vi rekommenderar att man 
väljer till 22 kW trefasladdning. Prispå
slaget på 10 000 kronor är värt det. 

MG4
Köregenskaperna hos mg4 överraskar. 
Trots att motorns effekt är lika stor som 
i de andra två bilarna, är den betydligt 
roligare. Körställningen kan fås mycket 
låg, man sitter inte ovanpå bilen som är 
så vanligt i elbilar. Bilen känns också 
lätt och spänstig, som om den inte hade 
ett tungt batteripaket. Bakhjulsdriften 
gör att den styr fint in i kurvorna och 
den är välbalanserad. 

Trots att det är en ganska liten och 
billig bil så är komforten riktigt bra. 
Den går tyst och har en fin följsam 
fjädring. Möjligtvis är stolarna lite väl 
mjuka för långresorna.

Det som sänker hela anrättningen 
är dock den körfältsassistenten. Den 

MG4 är minst av de tre 
bilarna. 

 En finfin broschyr följer 
med Nissan Ariya. 

PROVKÖRNING. ÄPPELTESTET DEL 3
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 Laddluckan i fronten  
på Kia Niro EV.

 Kia Niro EV har fått 
större baksäte, vilket 
märks.

 Väldigt enkel  
infotainment i MG4.

 Minst baksäte i MG4. 
Men man får plats. 

xxxx

Präktigt baksäte
i Nissan Ariya.

är nära på farlig. Den nyper fast bilen i 
körfältet, men verkar se ett eget körfält, 
man får rycka och slita i ratten för att 
hålla den borta från sina påfund. Att 
ställa in körassistenten för att byta radio
kanal är direkt riskabelt. Vi måste alla 
tre koppla bort den, och det sker inte 
enkelt, man ska in i menysystemet för 
att göra det. Och det måste göras varje 
gång man sätter sig i bilen. 

Räckvidden är däremot riktigt bra, 
med tanke på bilens storlek. Den gör 
30milakliv på motorvägen i 13gradig 
värme och regn utan svårigheter. 

Snabbladdnigen är fenomenal. Lad
dade vid alla laddtillfällen i 140 kw upp 
till 50 procent. Vilket är högre effekt 
än mg själva säger att bilen ska ha. Max 
är 135 enligt specifikationen. Laddnin
gen höll tempot upp till 80 procent det 

vara bara sista 20 procenten som gick 
långsamt. 

mg4 säljs i en version där den mesta 
utrustningen man behöver (vi behöver 
dock inte filhållningsassistenten). 

Infotainmentsystemet är kanske 
inte det bästa. Plottrigt och bluetooth 
integrationen funkade dåligt. Men det 
duger. 

Det som verkligen imponerar med 
Mg4 är priset, som ligger långt under 
de flesta bilarna och framför allt långt 
under de elbilar som har de elbilsegen
skaper den visar upp – räckvidd och 
laddning. 

Att det i ett senare skede ska komma 
en bakhjulsdriven version med en 
betydligt kraftigare motor som ska göra 
0–100 på strax över 4 sekunder låter 
lovande. ✖

 »Snabb laddningen 
är fenomenal. 
Laddade vid alla 
laddtillfällen i  
140 kW upp  
till 50 procent.«

PROVKÖRNING. ÄPPELTESTET DEL 3
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KÖREGENSKAP:  
Känns väldigt trygg. Bra 
motstånd i ratten och den 
behöver inte passas på 
motorvägen utan går tryggt 
rakt fram. Vardagskörning. 

KOMFORT:  
Lätt att hitta bra körställ-
ning, men lite plastig och 
ljudlig. 

SÄKERHET:  
Basversionen, som vi  
testar, fick fyra stjärnor. 
Med säkerhetspaket fick den 
fem. 

FÖRBRUKNING:  
Väldigt snål för sin  
storlek. 

AUTONOMI:  
Bäst i detta test, körfälts-
assistenten håller bilen 
inom linjerna utan ryck. 

UTRUSTNING:  
Vi kör basversionen, till 
det priset borde mer vara 
inkluderat. 

UTRYMMEN:  
Lastar lite bättre än  
föregångaren och har något 
större utrymmen. 

EKONOMI:  
Kia Niro EV har blivit för 
dyr. Ariya ger ett moder-
nare och lyxigare intryck.  

RÄCKVIDD:  
Bra för långkörningen, 
men snabbladdningen gör 
att det går åt tid vid 
laddstolpen.  

LADDNING:  
Daterad snabbladdning, 
men duglig AC-laddning  
på 11 kW. 

UTSEENDE: Ett lyft mot 
föregångaren, även om den 
ser anonym ut i den  
testade trion.

Pris: 530 500 kr.
Batterikap: 64 kWh.
Deklarerad  
räckvidd:  
460 km (WLTP).
Snabbladdning:  
100 kW.
Ombordladdning:  
Trefas 11 kW.
Drivning:  
Framhjulsdrift.
Max motoreffekt,  
vridmoment: 
Ca 150 kW, 255 Nm.
Acceleration 
0–100 km/h:  
7,8 sek.
Topphastighet:  
167 km/h.
Antal platser: 5.
Yttermått, LxBxH: 
438x181x156 cm.
Tjänstevikt:  
1 757 kg.
Bagageutrymme: 
475+20 (frunk) l.
Dragvikt: 750 kg.
Nybilsgaranti:  
7 år.
Batterigaranti:  
7 år/16 000 mil.

  
 Fortfarande en av 
de snålaste bilarna 
på marknaden. 
 Snygg interiör.
 V2L. 

 Seg snabbladd-
ning.

 I KORTHET

TOTALPOÄNG:

36/50

 LADDKURVA

 BETYGFAKTA

Kia
Niro EV

Ny inredning i Kia Niro. 
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 Det här är inte mycket att skryta med. Det blir långa 
stopp på långresan. Från 10 till 80 procent tar 50 mi-
nuter.

 
Förbrukning och räckvidd: Temp 13 grader vid  
provkörningen. 
Officiell räckvidd: 460 km WLTP. 
Räckvidd vid provkörningen: 365 km, mestadels  
motorvägsfart. 
Förbrukning 90 km/h: 1,75 kWh/mil.

Kia Niro EV laddar långsammast i testet

 Höjd: 156 cm  Max släpvikt: 750 kg

 Hjulbas: 272 cm
 Totallängd: 438 cm Bredd: 181 cm
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FAKTA

MG
4 KÖREGENSKAP:  

Här överraskar MG4 verk-
ligen. Bilen känns lätt och 
spänstig, som om den inte 
hade ett tungt batteripa-
ket. Bakhjulsdriften gör att 
den styr fint in i kurvorna 
och den är välbalanserad. 

KOMFORT:  
Trots att det är en  
ganska liten och billig bil 
så är komforten riktigt 
bra. Den går tyst och har 
en fin följsam fjädring.

SÄKERHET:  
Inte krockad av Euro NCAP. 
Men tidigare MG-bilar har 
presterat bra. 

FÖRBRUKNING:  
Riktigt låg förbrukning i 
klass med Kia Niro EV. 

AUTONOMI:  
Plumpen i protokollet.  
Usel körfältsassistent. 

UTRUSTNING:  
Välutrustad i grundut-
förandet. Allt är med.

UTRYMMEN:  
Bra interiör, men sämst 
lastutrymmen av de tre. 

EKONOMI:  
Mest elbil för pengarna 
just nu. Ett mycket bra 
köp. 

RÄCKVIDD:  
Riktigt bra räckvidd med 
tanke på batteristorleken. 

LADDNING:  
Vi laddar bättre än speci-
fikationerna. Mästerligt.   
Enfasladdning hemma. 

UTSEENDE: Full pott från 
oss. Så mycket snyggare 
än de tidigare bilar som 
gjorts i Kina med MG- 
emblem. Ungdomlig touch.

Pris: 414 990 kr.
Batterikap: 61,7 
kWh netto.
Deklarerad  
räckvidd:  
435 km (WLTP).
Snabbladdning:  
135 kW.
Ombordladdning:  
Trefas 11 kW.
Drivning:  
Bakhjulsdrift.
Max motoreffekt,  
vridmoment: 
150 kW, 250 Nm.
Acceleration 
0–100 km/h:  
7,9 sek.
Topphastighet:  
160 km/h.
Antal platser: 5.
Yttermått, LxBxH: 
429x184x150 cm.
Tjänstevikt:  
1 685 kg.
Bagageutrymme: 
350 l.
Dragvikt: 500 kg.
Nybilsgaranti:  
7 år/16 000 mil.
Batterigaranti:  
7 år/16 000 mil.

  
 Snabb laddning. 
 Bra räckvidd.
 Lågt pris. 

 Filhållarassistent 
från Buttericks. Ett 
skämt.

 I KORTHET

TOTALPOÄNG:

41/50

 LADDKURVA

 BETYG
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 MG4 laddar bättre än specifikationerna. Ligger kring 
140 kW nästan till 60 procent, för att sedan dala. 
10–80 procent på 27 minuter. 

 
Förbrukning och räckvidd: Temp 13 grader vid  
provkörningen. 
Officiell räckvidd: 435 km WLTP. 
Räckvidd vid provkörningen: 340 km, mestadels  
motorvägsfart. 
Förbrukning 90 km/h: 1,80 kWh/mil.

MG4 Laddar som ett proffs

Enkelt och aningen seg skärm. 

 Höjd: 150 cm  Max släpvikt: 500 kg

 Hjulbas: 270,5 cm
 Totallängd: 429 cm Bredd: 184 cm
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KÖREGENSKAP:  
Stabil långkryssare,  
med utan tillstymmelse  
till sportighet, stabil  
i kurvorna. Aningen  
otymplig vid parkering. 

KOMFORT:  
Mycket komfortabel bil.  
Den går tyst och mjukt. 
Långfärdskryssare.

SÄKERHET:  
Ännu inte krockad i Euro 
NCAP, men med tanke på 
säkerhetsutrustningen  
gissar vi på en femma. 

FÖRBRUKNING:  
Drar mer än de andra  
bilarna i testet. 

AUTONOMI:  
Adaptiv farthållare och 
filassistent, Propilot,  
som gör ett bra jobb. 

UTRUSTNING:  
Välutrustad även i grund-
utförandet. 

UTRYMMEN:  
Spatiös inredning. Bra  
lastutrymme.

EKONOMI:  
Prisvärd, känns lyxig i 
jämförelse med de andra 
två i det här testet.  

RÄCKVIDD:  
Kantboll på en fyra. Klarar 
precis 30 mil motorväg.  

LADDNING:  
Enfasladdning i grund-
paketet, välj till 22 kW  
för 10 000 kronor.  
Snabbladdningen räddas  
av hög hastighet över  
80 procent.  

UTSEENDE: Ariya är snygg 
men samtidigt ser den 
väldigt stor ut, nästan lite 
svullen. Inte som andra 
bilar vilket är kul. 

Pris: 568 200 kr.
Batterikap:  
63 kWh netto.
Deklarerad räck-
vidd: 403 km (WLTP).
Snabbladdning:  
130 kW.
Ombordladdning:  
Enfas 7,4 kW  
(22 kW tillval)
Drivning:  
Framhjulsdrift.
Max motoreffekt,  
vridmoment: 
Ca 160 kW, 300 Nm.
Acceleration 
0–100 km/h:  
7,5 sek.
Topphastighet:  
160 km/h.
Antal platser: 5.
Yttermått, LxBxH: 
459x217x166 cm.
Tjänstevikt:  
1 800 kg.
Bagageutrymme: 
468 l.
Dragvikt: 750 kg.
Nybilsgaranti:  
3 år/10 000 mil.
Batterigaranti:  
8 år/16 000 mil.

  
 Trevlig interiör.  
 Komfortabel. 
 Bra snabb-
laddning.

 Räckvidden är inte 
klassledande. 

 I KORTHET

TOTALPOÄNG:

40/50

 LADDKURVA

 BETYGFAKTA

Nissan
Ariya 63 kW

Modern och stilren inredning. 
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 Vi får inte upp Nissan Ariya i angivna kapaciteten 130 
kW, men den har en jämn kurva. Från 10 till 80 procent 
på 36 minuter. Från 80 till 92 på 7 minuter.  
 
Förbrukning och räckvidd: Temp 23 grader vid  
provkörningen. 

Officiell räckvidd: 403 km WLTP. 
Räckvidd vid provkörningen: 304 km, mestadels  
motorvägsfart. 
Förbrukning 90 km/h: 2 kWh/mil.

Nissan Ariya håller tempot nästan hela vägen

 Höjd: 166 cm  Max släpvikt: 750 kg

 Hjulbas: 277,5 cm
 Totallängd: 277,5 cm Bredd: 217 cm
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RÄCKVIDD KOMMENTAR 

MG4 34 mil En långfärdskärra som inte bara klarar 30-milakliven på motorvägarna,  
den laddar dessutom som en bil i en helt annan prisklass. 

Kia Niro EV 36,5 mil Fortfarande en av de snålaste bilarna på marknaden. Men laddningen  
lämnar en hel del att önska. Gör att den halkar efter.

Nissan Ariya 63 kWh 30,4 mil Det blir fler laddstopp med Nissan, men laddningen är bra och bilen  
presterar bra på motorvägen. 

Märke  Kia Niro EV MG4 Nissan Ariya
Skydd av vuxna 91% - -

Skydd av barn 84% - -

Fotgängare 75% - -

Förarstöd 60% - -

Antal stjärnor **** - -

 RÄCKVIDD
 Så långt når bilen

 EURO NCAP
 Så säker är bilen

Kia Niro EV har testas som Kia Niro, alla modeller. Den får fyra stjärnor i Euro NCAP, men det gäller grundversionen.  
Med säkerhetspaket får den högsta betyg, fem stjärnor. Förarstödet ges 79 procent i en högre utrustad bil. 
Vare sig Nissan Ariya eller MG4 har ännu krockats av Euro NCAP. Båda modellerna är dock välutrustade och har avancerade 
förarstöd. Men frågan är vad Euro NCAP säger om filhållningsassistenten i MG4, som vi anser vara under all kritik.

Vi kör från Kristineham till Jönköping, en sträcka på 22 mil. Temperaturen  
låg på strax över 10 grader. Det regnade cirka 25 procent av sträckan. 

MG4 och Nissan Ariya har ännu inte testats av 
Euro NCAP. 

TEST. KIA NIRO EV, NISSAN ARIYA OCH MG4

Märke  Kia Niro EV MG4 Nissan Ariya
Pris (från) 530 500 kr 414 990 kr 568 200 kr

Privatleasing  5 550 kr/mån inklusive  
serviceavtal

3 990 kr/mån 
1 000 mil/år 36 mån

150 kr/mån för ytterligare 500 mil

5 995 kr/mån 
1 500 mil/år 36 mån

Ägandekostnad 3  652 kr/mån 1 970 kr/mån 3 506 kr/månad

Med kontantinsats utslagen* 6 599 kr/mån 4 276 kr/mån** 6 660 kr/månad

Servicekostnader

1:a service 4 000 kr Inte färdigtställt vid publicering 3 142 kr (3 000 mil/12 mån)

2:a service 5 600 kr Inte färdigtställt vid publicering 3 875 kr (6 000 mil/24 mån)

3:e service 4 000 kr Inte färdigtställt vid publicering 3 595 kr (9 000 mil/36 mån)

Utslaget på 3 år 4 533 kr/år Inte färdigtställt vid publicering 3 537 kr/år

Alternativt serviceavtal - – -

Förmånsvärde: 4 162  kr/månad 
(49 947 kr/år)

3 677 kr/månad  
(44 135 kr/år)

4 337 kr/månad  
(52 050 kr/år)

 

 KOSTNADSKALKYL
 Så mycket kostar bilen

*Räknat på 50 000 bonus, 20% kontantinsats, 60% restvärde, den årliga servicekostnad som anges under Servicekostnader, utslaget 
på 3 år. Laddningskostnader och försäkring ej inräknat. **Servicekostnader tillkommer på MG4, priser inte klara vid pressläggning. 

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

MG4
Det är tufft att ställa upp mot en rekordbillig (nåja) kinesisk bil som lyckats få 
till allt utom en vettig körfältsassistent. Men som elbil, räckvidd och laddning, är 
den en av de bättre på marknaden. Till ett pris som ligger mer än 100 000 kronor 
lägre än både Nissan Ariay och Kia Niro ev. Nissan Ariya är lyxig och härlig att 
köra och åka i. Men räckvidden är inte riktigt där och laddkapaciteten är sämre 
än i MG4. Kia Niro ev är för dyr. Den har ganska många år på nacken, och  
tekniken har inte hängt med, framför allt vad gäller snabbladdningen. ✖

MG5

41 p

NISSAN ARIYA:

40 p 2

KIA NIRO EV:

36 p 3

1

TEST. KIA NIRO EV, NISSAN ARIYA OCH MG4

TEODOR SANDBERG: 
MG4
MG4 har en 
fräsch, kul och 
unik design. 
Parat med en 
sportig touch, 
bra styrning 
och känsla 
– man känner 
sig ett med 
bilen – blir den ett självklart val 
för mig. Att den har en fin räckvidd, 
superbra snabbladdning och lågt pris 
gör inte saken sämre. Men det står 
och faller med om de fixar körfälts
assistenten. Annars får det bli  
Nissan Ariya.

JOHAN STENVALL: 
Nissan Ariya
Kia Niro EV  
kommer för mig 
som sista bil i 
testen vilket är 
tråkigt för det 
är en riktigt 
bra bil. Priset 
är för högt och 
laddningen för 
dålig. MG4 överraskar väldigt  
positivt. Snygg, kul, tyst, bekväm. 
Jag låter dock sinne gå före förnuft 
och väljer Ariya. I Ariya trivs jag 
bra. Det är ombonat och lyxigt med en 
massa fina omsorgsfulla detaljer som 
gör mig glad.

FREDRIK SANDBERG: 
MG4
MG4 har ett  
ungdomligt  
utseende, som 
jag inte är 
bekväm med. 
Jag gillar 
designen, men 
den är inte 
för mig. Nisan 
Ariya däremot, den är snygg,  
komfortabel, gedigen och genom-
tänkt. Men räckvidden är inte riktigt 
där, även om snabbladdningen är fin. 
MG4 ger massor av elbil för pengar-
na. I dessa tider är det det som får 
styra. Jag väljer MG4. 

 MIN FAVORIT  MIN FAVORIT  MIN FAVORIT
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Det är insidan  
som räknas på  
faceliftade e-tron

 AUDI Q8 E-TRON
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Det kallas för facelift när en tillverkare 
fräschar upp en existerande bilmodell med 
nya features. Men det mest intressanta med 
nya Audi e-tron, nu kallad Q8 e-tron,  
handlar inte så mycket om utsidan utan  
om vad som finns under plåten. 

TEXT LOTTA HEDIN  FOTO AUDI

udi är extremt hem
liga när de förhands
visar nya etron, som 
nu fått namnet Audi 
q8 etron. De är så 
hemliga att den fran
ske taxichauffören 
kör vilse. När vi väl 
hittar rätt byggnad – 

en hangar på flygplats
området i Cannes – finns inte ens en 
skylt på dörren som kan avslöja att det 
här visas en ny bil. Eller ursäkta – en ny 
version av en bil. 

Man kan tycka att det är lite onödigt. 
Visst skiljer sig nya Audi q8 etron från 
sin föregångare, men inte så rasande 
mycket. Och det intressanta finns fram
för allt under plåten. 

Det gäller inte minst batteripacket. 
Eftersom plattformen som bilen är 
byggd på är densamma som tidigare 
måste batterierna rymmas på samma 
yta. Ändå har batterikapaciteten ökat. 
Och med det räckvidden, som blivit 
30–40 procent längre beroende på 
version. Mer om det strax. 

Om vi ändå ska börja med att prata lite 
utseende är nya q8 etron mer avskalad 
än sin föregångare. Strålkastarna har 
ändrats, liksom grillen som pryds av 
en ny tvådimensionell logga. Samma 
ringar, fast i ett annat utförande. Audi 
har också skippat all krom på bilen, av 
miljöskäl. Men det samlade intrycket 
blir renare. 

Om jag ska gissa kommer det gå hem 
bland svenska köpare, där många vill 
ha klass, men absolut inte prål. 

Invändigt är det bara detaljer som 
skiljer, och förarmiljön är precis likadan 
som tidigare. Sportversionen S har fått 
nya röda sömmar i sätena.

Precis som tidigare finns modellen 
i två fysiska utföranden: vanlig och 

A

sportback, där den senare har något 
sluttande baklucka. De finns sedan i 
tre fyrhjulsdrivna varianter vardera: 
q8 50 med ett batteripack på 89 KWh 
netto, q8 55 med 106 kWh, och pre
standavarianten sq8, som har det stora 
batteripacket med dubbla motorer på 
bakaxeln.

Den som är bekant med Audi etron se
dan tidigare har kanske redan noterat att 
det tidigare stora batteripacket nu har 
blivit det lilla. Och ja, precis så är det. De 
nya Q8 etron 50bilarna har fått samma 
pack som de gamla etron 55 hade.

 Den nya stora varianten har i stället 
fått mer batterikapacitet på samma yta. 
Det har man löst genom att ge cellerna 
en ny kemi (nca som i nickel, cobolt, 
aluminium) och en annan struktur. 
I stället för de gamla cylindriska nmc 
cellerna, ligger anod och katod nu stap
lade i lager. Det ger prismatiska celler, 
som i sin tur gör att man kan utnyttja 

Se men inte köra. Vi har tittat, 
klämt och känt, men fick inte 
testa hur förändringarna som 
gjorts känns på vägen. 

 »Det kommer 
gå hem bland 
svenska köpare, 
där många vill 
ha klass, men 
absolut inte 
prål.«

Den nya loggan i svart, inte krom. 

Familjedröm med gott om 
benutrymme bak. 

FACELIFT. NYA AUDI Q8 E-TRON
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utrymmet bättre. Alltså mer kapa
citet på samma yta. 

Mer batterikapacitet är dock 
inte det enda som bidrar till längre 

räckvidd.
Den bakre motorn har också blivit 

både starkare och mer energieffektiv. 
Genom att man lindat koppartråden fler 
varv har magnetfältet gjorts starkare, 
och motorn kräver mindre kraft för 
samma vridmoment.

Audis designers har även lyckats få 
ner bilens luftmotstånd. Bland annat har 
man förbättrat luftflödet runt hjulen. 

Tillsammans gör förbättringarna att 
bilen blivit 6 till 7 procent mer energi
effektiv, enligt Audis experter. Om det 
stämmer är det bra  – Audi etron har 
hittills varit känd för att vara bland de 
energitörstigare elbilarna. 

För Q8 etron 55 ligger den nya 
räckvidden på 580 km. Med Sportback
versionen av samma bil kommer man 
600 km enligt wltp.

Vid visningen ges inga möjligheter att 
testköra, men Audi utlovar vässade kör
egenskaper och en mer direkt styrning. 

Upphängningen har också gjorts styvare 
vid framaxeln, vilket ska hjälpa till att 
skapa en tajtare kontakt mellan rattrö
relser och hjul. 

Snabbladdningskapaciteten har ökat 
något, från 120 kW för den mindre och 
150 KW för den större batteristorleken, 
till 150 respektive 170 kW. 

Det är inga rekordsiffror, och det 
märks att Audi är lite stressade över det 
faktum att många konkurrenter hunnit 
ta fram bilar som kan ta emot en betyd
ligt högre effekt vid dcstolpen. 

Audis representanter på plats trycker 
hårt på det faktum att etron har en 
ovanligt hög och jämn laddkurva, något 
de lovar att även den nya etron q8 har. 

Och visst har de fog för att poängtera 
att det inte alltid är högst peakeffekt vid 
laddning som är bäst. 

Ska man ladda från 10–80 procent 
på långresan kan det gå snabbare att 
ligga på 170 kW hela vägen än 230 kW 
en kort stund.

Som tillval finns också digitala 
matrix ledstrålkastare, som kan ge både 
förarare och medtrafikanter  betydligt 
mer information om var bilen är på väg 

Med namnbytet till Q8 e-tron 
vill Audi signalera att detta 
är toppmodellen bland märkets 
suvar och crossovers.

 Audi e-tron har hittills sålts i 
150 000 exemplar. De första ex-
emplaren av den nya uppdaterade 
Q8 e-tron ska komma till Sverige i 
mars–april 2023.

än vad traditionella blinkers erbjuder. I 
ett stort svart tält visar Auditeamet hur 
det ser ut när bilen till exempel belyser 
den del av vägbanan man är på väg till 
vid ett filbyte, eller så blinkar den snabbt 
till på en gångtrafikant vid vägrenen för 
att uppmärksamma både den gående 
och föraren på att bilen upptäckt att 
någon kommer.

/ 54 Elbilen 11 2022



 Nya e-tron har lika stort baga-
geutrymme som den gamla, men en 
ny standard för att mäta utrymmet 
har gjort att siffrorna ändrats. 
Enligt den nya mätmetoden rymmes  
569 liter i suven och 528 liter i 
sportbackvarianten. 

Produktionen av Q8 etron startar 
i december i fabriken i Bryssel. Audi 
lovar att alltihop, inklusive batterierna, 
ska produceras med grön el.

Priset startar på 811 000 kr för Q8 
50 med 95 kWh batteri. Det är cirka 
70 000 kr mindre än vad etron (med 

 Snabbladdnings-
kapaciteten är 20kW högre 
än tidigare.

 Interiört är det mesta 
sig likt. Man har dock ökat 
användandet av återvunnet 
material, bland annat till 
sätenas klädsel och vissa 
plastdetaljer.

Modell 50 Proline Edition 55 Proline Edition SQ8

Pris 811 000 kr 905 900 kr 1 024 800 kr

Tillägg Sportback: 26 500 kr

Batterikap, kWh netto/brutto 89/96 106/114 106/114

Deklarerad räckvidd, km 491/505 582/600 494/513

Snabbladdning 150 170 170

Normalladdning 11 kW (22 kW tillval)

Drivning Fyrhjulsdrift

Motoreffekt 250 kW 300 kW 370 kW

Vridmoment 664 Nm 664 Nm 973 Nm

Längd, mm 4 915x1 937x1 619/1 633

Bagageutrymme, liter 569/528 (sportback) + 62 liter i frunk

Dragvikt 1 800 kg

 SNABBFAKTA Audi Q8 e-tron 

 »Vi räknar med att  
få de första leveran-
serna till Sverige i 
mars-april.«

samma batteri) kostade när den började 
säljas i sverige i 2019. Den som beställer 
bilen i Sverige nu kan räkna med leve
rans under våren. 

– Vi räknar med att få de första  
leveranserna till Sverige i mars–april, 
säger Irene Bernald, kommunikations
chef för Audi Sverige. ✖

FACELIFT. NYA AUDI Q8 E-TRON

 Audi har fått ner luftmotståndet, bland annat genom att 
förbättra flödet runt hjulen. En liten lucka framför framhjulet 
trycks upp av sig själv när det behövs.
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> NIO  

TEXT: CARL UNDÉN
FOTO: CARL UNDÉN, NIO 

> ET7
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En värdig 
utmanare  
från öst MEN VEM ÄR NIO 

ET7 TILL FÖR?



e nya spelarna från Kina 
har under året vuxit i 
snabb takt. Men Nio ska 
inte vara en i raden av 
märken som vill sälja bilar 
i väst. Nio vill något mer, 
något större.

När Nio nu kommer till Sverige vill 
de göra mer än att bara erbjuda en bil. 
Som att de inte riktar sig till kunder, 
utan ”användare”. De kan knyta kontakt 
med varandra i den egna appen, köpa 
prylar med ”Nio Points” och dricka 
kaffe på Nio House vid dyra adresser i 
Oslo, Berlin och nästa år i Stockholm. 
Redan i november öppnas ett mindre 
”Nio Space” i Täby Centrum.

Nio grundades så sent som 2014 av 
William Li, den i dag 48årige vd:n. Han 
var då en av Kinas rikaste efter att ha 
grundat portalen Bitauto med informa
tion och annonser kring bilar.

Enligt honom uppstod idén till Nio 
när han tittade ut över den bruna sörja 
som inte sällan utgör himlen i Peking. 

– Det var en månad innan min första 
son föddes. Jag ville inte att hans gene
ration skulle växa upp i en sådan miljö, 
säger han. 

Svaret blev elbilar och mottot ”Blue 
sky is coming”. 

Om grundarmyten stämmer spelar 
mindre roll. Säkert är att Nio nu, endast 
åtta år senare, är redo att utmana eta
blerade europeiska tillverkare på deras 
hemmaplan. 

Europalanseringen smygstartades 
förra året med elsuven es8 i Norge. Den 
hoppas över i Sverige som i stället får 
tre modeller från en ny generation som 
alla har fyrhjulsdrift. Elsuven el7 kom

D
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Nio är det mest  
hajpade av alla nya 
kinesiska märken.  
Med design, teknik 
och gemenskap vill 
grundaren William  
Li visa vad Made in  
China står för i dag  
– och varför det är 
en lyx att inte köpa 
sin bil.

Nio ET7 rullar in 
Sverige med mycket 
teknik som standard 
och 653 hästkrafter. 



I november öppnar Sveriges första 
station för batteribyten i Varberg.

 William Li, vd och grundare 
av Nio.
 Elsuven EL7 blir nästa bil 

från Nio i början av 2023.

mer i början av nästa år och i mars är 
det dags för sedanen et5 som blir en 

direkt utmanare till Tesla Model 3. 
Redan i november börjar leveran

sen av den 5,1 meter långa sedanen 
et7 med 653 hästkrafter och ett vrid
moment på 850 Nm. Batteripaketet på 
75 kWh ger 44,5 mils räckvidd och det 
på 100 kWh 58 mils räckvidd. Med lågt 
luftmotstånd och ett cdvärde på 0,208 
borde et7 kunna ha längre räckvidd. 
Men hästkrafterna suger energi.

Nästa år kommer ett ”semisolid 
state” batteri på hela 150 kW med både 
fast och flytande elektrolyt. Hur lång 
räckvidden blir enligt wltp har ännu 
inte meddelats. 

Ombordladdaren är på 11 kW. Vid 
en snabbladare klarar et7 upp till 130 
kW, vilket knappast imponerar i dag. 
Det mindre batteriet laddas då till 80 
procent på en halvtimme, det större tar 
40 minuter. Men laddning med sladd 
är något som hamnat i skuggan av Nios 
”Swap Stations”. 

William Li kallas gärna ”Kinas Elon 
Musk”. 

– Men jag har aldrig träffat honom. 
Jag respekterar vad han gjort, men 

Tesla är inte förebilden för Nio. Då har 
snarare Better Place bidragit med inspi
ration, säger han. 

Better Place lanserade batteribyten 
för elbilar redan 2007. Men pilotprojekt 
i Danmark och Israel blödde pengar och 
2013 gick företaget i konkurs.

Nio lyckats bättre. I Kina finns över 
1 100 stycken Swap Stations som ge
nomfört tio miljoner byten. 

Och det är bara början. 
Fram till 2025 ska det finnas 1 000 

stationer i Europa och Sveriges första 
öppnar i Varberg i november.

Processen är enkel. Ett nytt batteri 
bokas på skärmen vid stationen, där 
bilen parkerar själv. Efter fem minuters 
surrande kan du åka därifrån med ett 
nytt batteri laddat till 90 procent. 

Kan Nio leva upp till hajpen och ut
mana Tesla, Mercedes och bmw? Vi tog 
et7 på en långtur utanför Berlin för att 
undersöka saken. 

Innanför den anonyma karossen 
hittas en avskalad och lite kylig insida 
med läder och hårdplast. Byggkvaliteten 
känns gedigen och stolarna fram är hår
da men bekväma. Luftigheten förstärks 
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av panoramaglastaket som gör att 
vindrutan känns enorm med god sikt. 
Gott om plats är det också, inte minst 
i baksätet med massagefunktion där 
längre personer sitter bra trots upphöjt 
golv och kort sittdyna. 

Vi provkör versionen med ett batteri 
på 100 kWh och före start anges en 
räckvidd på 52,9 mil. Den sjunker där
emot snabbt under första sträckan på 
tysk Autobahn utan hastighetsbegräns
ning. Enligt wltp drar et7 på 2,2–1,9 
kWh per mil, men genomsnittet under 
körningen går aldrig under 2,7 kWh.

Toppfarten 200 km/h uppnås kvickt 
i körläge Sport+ där 0–100 km/h är 
avklarat på 3,8 sekunder. 

Luftfjädring och adaptiva stötdäm
pare är standard med stor skillnad 
mellan Sport+ och de mjukare lägena 
Comfort och Eco.

På sämre vägar visar et7 på ett 
välbalanserat chassi som gör bilen 
bekväm, lättstyrd och rolig att köra. 
Längden glöms bort och et7 känns 
mer som en smidig sportvagn än en 
Autobahn kryssare. 

Köregenskaperna är väl godkända. 
Men helhetskänslan når inte upp i det 

”premiumsegment” där Nio vill vara. 
Ljudnivån i baksätet är betydligt högre 
än fram. Och vid höga hastigheter blå
ser det rejält genom de dolda utblåsen 
som om fartvinden vill ta vägen genom 
kupén. 

Den virtuella assistenten Nomi 
(”know me”) blir nog en vattendelare. 
I dag förstår Nomi kinesiska, tyska och 
engelska, men svenska ska komma. Idén 
är tilltalande: i stället för röststyrning 
där du pratar i tomma luften vill Nio ge 
sina bilar ett ansikte – bokstavligen talat. 
Den runda kulan med ögon vänder sig 
mot dig, ger tummen upp eller dansar 
med till musiken. 

Men Nomi är också en besserwisser 
som med peppig röst och pipande påpe
kar hur du bör köra. Det blir ibland lite 
väl mycket assistans.

ET7 har elva kameror och Lidarradar 
som standard. De och ytterligare senso
rer ger i dag självkörning i nivå 2, alltså 
filhållning och filbyte på motorväg. 

– Nästa steg är att finjustera funktio
ner för assistanssystem även på lands
väg och sen i stan, säger Mirko Reuter 
som ansvarar för självkörning i Europa.

Autopiloten funkar bra i hastigheter 
upp till 180 km/tim. Men ibland ”seg
lar” bilen lite mellan markeringen som 
om den inte riktigt kan bestämma sig 
var i filen den ska ligga. 

Med 23 högtalare och Dolby Atmos 
ska et7 även bjuda på en multime
diaupplevelse. Men trots olika inställ
ningar och låtar känns ljudbilden från 
musiken som spelas lite platt.

På den 12,8 tum stora mittskärmen 
finns Nios egna infotainmentsystem 
som är snabbt. Att hitta rätt i alla under

 »Längden glöms bort och ET7 känns 
mer som en smidig sportvagn än en 
Autobahn- kryssare.«

PROVKÖRNING. NIO ET7

 Elbilen var på plats vid 
Europalanseringen i Berlin.

 Toppmodellen ET7 blir 
först ut i Sverige.

 Kan Nio ET5 utmana  
Tesla Model 3?

Nomi, en pipig besserwisser 
som berättar hur du bör köra.
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FAKTA

Nio
ET7  
75/100 kWh

Pris: Ingen uppgift.
Batterikapacitet:  
75/100 kWh.
Räckvidd: 455/580 km.
Snabbladdning: 130 kW.
Ombordladdare: 11 kW.
Max motoreffekt,  
vridmoment:  
480 kW/850 Nm.
0-100 km/h: 3,8 sek.
Toppfart: 200 km/h.
Antal platser: 5.
Tjänstevikt:  
2354/2379 kg.
Bagageutrymme:  
363 liter.
Dragvikt: 2 000 kg.
Nybilsgaranti:  
5 år/15 000 mil.
Batterigaranti:  
8 år/16 000 mil.

menyer, från att ställa in allt från ratt 
till accelerationstid tar då längre tid.

Det finns appar för Spotify och 
Tidal, men Apple Carplay eller 

Android Auto erbjuds inte.
– Vi vill hålla användarna inom 

vårt ekosystem och ska därför lansera 
en egen mobiltelefon nästa år, säger 
William Li.

Medgrundaren Lihong Qin säger att 
Nio ”ligger långt före våra konkurrenter 
när det gäller produkter och tjänster”. 

Med det syftar han även på affärs
modellen som bygger på ”Flexibility is 
the new premium”. För ursprungligen 
ville Nio endast erbjuda bilar genom 
prenumeration från en upp till 60 
månader (se ruta för priser). Då ingår 
1 500 mil om året, försäkring och 
service. Kostnaden ska också sjunka i 
takt med att bilen åldras, oklart med 
hur mycket. 

Att köpa bilen var däremot inte del 
av flexibiliteten. Men önskemålen om 
att göra det strömmade in direkt. Så 

redan dagen efter presentationen öpp
nade William Li för det. 

– Vi behöver bara lägga till en knapp 
på hemsidan med ”Köp”, sa han. 

Några veckor senare meddelade 
Nio att en knapp för köp är på väg. Vad 
priserna landar på har inte meddelats 
innan den här tidningen trycks. 

Först med ett pris går det att verkli
gen jämföra Nio mot konkurrenterna. 
Och med höga månadskostnader riktar 
de sig till kunder som både har råd och 
kanske föredrar att köpa sin bil. 

Så frågan är varför de skulle välja det 
oprövade kortet et7 framför Model S, 
Taycan eller eqe? Batteribyten är intres
sant. Men inget övertygande argument 
innan nätverket är uppbyggt. Priset bor
de alltså bli avgörande. Och enligt Nio 
erbjuder de teknik som gör att de sticker 
ut mot konkurrenterna. 

Jag frågar därför William Li om han 
är en bil eller teknikkille. Efter en lång 
stund kommer svaret: 

– Jag är en tänkande kille. ✖

Det välbalanserade 
chassit gör ET7 trevlig 
på vägen.

Modell Månadsavgift 36 månader Månadsavgift flexibel

Nio ET7 75 kWh, 445 km Från 13 980 kr Från 17 599 kr

Nio ET7 100 kWh, 580 km Från 15 180 kr Från 18 799 kr

Nio EL7 75 kWh, 394 km Från 14 699 kr Från 18 849 kr

Nio EL7 100 kWh, 513 km Från 16 127 kr Från 20 247 kr

Nio ET5 75 kWh, 445 km Från 10 899 kr Från 13 499 kr

Nio ET5 100 kWh, 580 km Från 13 766 kr Från 16 918 kr

 KOSTNADSKALKYL Så mycket kostar bilen

Kör elmoped från 

 19.990

Världens största tillverkare av elscooter

MED LITIUMBATTERI
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Kör elmoped från 

 19.990

Världens största tillverkare av elscooter
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PROV
> BMW 

TEXT FREDRIK SANDBERG 
FOTO BMW 

> i7

Utan 
kompromisser
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Nästa nivå av lyx 
är här. BMW i7 slår 
knock på Fredrik när 
han rattar sig genom 
Kalifornien eller  
njuter av en Bond-
rulle från baksätet. 

n miljonfemhundraåtiotu
sen kronor. Det är vad det 
kostar att köpa en bmw i7 
i grundutförande, innan 
några som helst tillval.  

Är det värt det?
Vi åkte till Palm Springs i Kalifornien 

för att ta reda på det och kom hem med 
svaret. 

Vad är då bmw i7?
Till att börja med är det ingen liten 

stadsbil. Bilen är 5 391 mm lång, 1 950 
mm hög och 1 544 mm bred. 

De två motorerna som driver bilen 
har en systemeffekt på 400 kW (544 
hästkrafter), batteripacket under golvet 
har en sammanlagd, användbar, energi
mängd på 101,7 kWh. Det hela ska ge en 
räckvidd på 623 km. 

bmw hävdar att de med bmw i7 lanse
rar den första eldrivna lyxbilen. Merce
des hostar nog i knytnäven och hävdar 
att deras EQS minsann nog förtjänar 
den titeln, och den kom förra året. 

bmw svarar då nog någonting i stil 
med att den faktiskt är den första med 
ett riktigt direktörssäte bak. En limou
sin. eqs lämnade ju en del att önska 
när det kommer till baksätet, som med 
det sluttande taket gjorde det svårt för 
långa personer att ta plats. 

bmw i7 är direktörsvagnen för den 
som hellre vill bli körd än köra. 

Vi återkommer till det. 

Hur miljövänligt är det här då? Tjäns
tevikten utan extrautrustning är 2 715 
kilo. Det finns elbilar som väger hälften 
så mycket som en fullt utrustad bmw i7. 

Tja. Det är väl vettigt att byta ut 
diplomater och politikers fossillimou
siner mot den här bilen (den kommer 
även i en armerad version). Den ger inte 
bara ett värdigare intryck, de kommer 
att få en bättre arbetsmiljö. Det är väl så 
det för det mesta ser ut för marknaden i 
Europa. I Kina och USA är det en annan 
sak. bmw i7 kommer att bli populär 

E 
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bland unga entreprenörer i Kina, säger 
de på pressgenomgången innan prov
körningen. Den andra stora marknaden 
är usa, vilket är anledningen till att 
pressvisningen sker där och inte hemma 
i Europa. 

Efter en genomgång av interiören 
och bilens egenskaper får vi så ta plats 
och ge oss ut i trafiken i Kalifornien och 
köra upp i bergen och genom Joshua 
Treeparken. 

Intrycket är omedelbart. Jag har nog 
aldrig åkt eller kört en bil som har känts 
så här mjuk, elegant och … ja, som smör 
över den hårda vägbetongen i Kalifor
nien. Det är en ren njutning var man 
än placerar sig i bilen. Efter ett par mil 
inser jag också en sak. Anledningen till 
att jag skulle slå till på en i7:a, om jag 
hade möjligheten, är ljudanläggningen. 
Den tysta kupén är bestyckad med 39 
högtalare, varav några i sätesryggen. 
Ljudet är krispigt, maffigt och djupt på 
samma gång. 

Även filmerna i baksätet får en 
annan lyster än hemma i soffan. Film
kvällarna kommer att ske i garaget för 

den som köper den här bilen och väljer 
tillvalet 8Kskärm i baksätet (även för 
de i framsätet finns möjlighet till filmtit
tande, då på en mindre skärm). 

Jag har åkt andra lyxåk, från Merce
des, Audi och bmw, med direktörssäten 
bak. Men dessa bilar har varit bestyck
ade med förbränningsmotorer, och där
med inte samma tystnad och mjukhet i 
körningen som i7 bjuder på. bmw i7 är 
nog den tystaste bilen jag någonsin kört 
eller åkt i. Det är också den enda elbi

 Swarovskikristaller i  
lyktorna. Jo, jag tackar. 

 Agent 007 med rätt att 
döda rullar på 8K-skärmen. 
Teståkaren njuter. Ända tills 
serpentinvägarna dyker upp.  

 »Filmkvällarna 
kommer att ske i 
garaget för den som 
köper den här bilen 
och väljer tillvalet 
8K-skärm i baksä-
tet.«

PROVKÖRNING. BMW i7
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len, vid sidan av franska DS 3 Crossback 
ETense, där elmotorn inte hörs. Till och 
med i Porsche Taycan och Audi etron 
hörs motorerna. Här seglar vi fram. 

Så har vi baksätet, som ju är 
någonting alldeles extra. Med 
över 3,2 meter lång hjulbas 
finns här utrymme för 
verklig komfort. 

För det är ju så, när 
du väl har sparat ihop 
till den här bilen behöver 
du lägga en slant på en 
chaufför, för att kunna 
njuta optimalt från din stol. 
Men han eller hon behöver inte 
jobba heltid. Du kommer att vilja 
köra den själv. Körmässigt är i7 som en 
dröm. 

Men så var det det där med priset. 
1,5 miljoner kronor är ju inte så där 
vansinnigt mycket för lyx på den här 
nivån. Men då är du bara tre fjärde delar 
i hamn. För det är nu nästa steg inleds 
– du vill ju att din lyxkryssare ska vara 
bestyckad med attiraljer som gör att 
bilen kommer till sin rätt. 

Och nu drar det iväg. 

Det finns ett tillval som heter 
Executive Drive Pro som kompletterar 
standardchassit med ”en aktiv lutnings
stabilisering. Denna använder sig av 
elektriska svängmotorer för att jämna 

ut svajningstendenser mycket 
snabbt och med hög precision. 

Ditt fordon blir stabilare 
framför allt i kurvor och 
på ojämna vägar. Fördel: 
körningen blir märkbart 
lugnare.

Det är en uppdatering 
som är till för baksätes

passagerarna så att de inte 
får en allt för svajig upple

velse när de tittar på film. 

Under provkörningen slog jag mig 
ner i baksätet och ställde in stolen på 
solstolsläge och la upp fötterna på det 
utfällbara fotstödet som sitter på ryggen 
på passagerarstolen.

Jag satte på en klassisk Bondrulle 
från 1960talet med Sean Connery i 
huvudrollen och önskade jag hade en 
Dry Martini i handen. Vi klättrar upp 
för bergen utanför Palm Springs, på 
krokiga vägar och kan nästan se Mr 

 Skärm på dörren som styr 
underhållningen i baksätet.
  
 Bra plats även bakom  

föraren.

 BMW i7 står stadigt, 5,4 meter lång och 2,7 ton tung.

Frunklöst. 
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Pris: 1 580 000 kr.
Batterikapacitet:  
101,7 kWh netto.
Räckvidd: 623 km.
Snabbladdning: 195 kW.
Ombordladdare: 11/22 kW.
Max motoreffekt,  
vridmoment:  
400 kW/745 Nm.
0-100 km/h: 4,7 sek.
Toppfart: 240 km/h.
Antal platser: 5.
Tjänstevikt:  
2715 kg.
Bagageutrymme:  
500 liter.
Dragvikt: 2 000 kg.
Nybilsgaranti:  
2 år.
Batterigaranti:  
8 år/16 000 mil.

Bond komma körande mot oss i en 
Aston Martin db5:a. Vi åker uppåt 
och uppåt och bilen suger fast i 
svängarna. Det kan vara chauffö

rens fel (en ivrig reporter från Högsta 
Växeln), det kan vara de krängande 
kurvorna. Det kan vara det usla manu
set i den gamla  bondrullen Agent 007 
med rätt att döda. Men jag blev åksjuk 
och fick be om att bli utsläppt. 

Filmupplevelsen i baksätet kräver en 
rakare sträckning. I alla fall för mig. 

Men visst är det lite intressant när 
ett biltest lika mycket handlar om hur 
bra biosalongen i baksätet är. bmw har 
också velat att i7 ska bli så hemtrevligt 
som möjligt, ett extra vardagsrum. Och 
det är det. Små digitala skärmar på dör
rarna styr allt från belysning till ljud och 
filmskärmen. De flesta streamingtjäns
terna kommer med. Det hela är mycket 
lyckat, inte vräkigt och pråligt, elegant 
och stilrent. 

Utrustningslistan fortsätter dock, 
man kan välja till dörrar som öppnas 
automatiskt (mycket trevligt). 16 300 
kr. Högtalarsystemet jag pratade om: 
62 800 kr. Jag rustar upp bilen som jag 
skulle vilja ha den på bmw:s hemsida 
och landar på drygt 2,1 miljoner kronor. 

Åter till körupplevelsen. Något som 
förvånade mig lite var den beskedliga 
prestandan. En elbil i den här prisklas
sen kan man tycka ska vara lite vassare. 

bmw i7 gör 0–100 på 4,7 sekunder. 
Tesla Model S Plaid, som faktiskt kostar 
30 000 mindre (med nästan alla tillval) 
gör det på 2,1 sekunder. (Det kommer 
dock en i7 med vassare prestande, med 
namnet m70.)

Men detta är inte direkt jätteintres
sant, det är inte för att få whiplashska
dor man glider runt i en sån här bil. Det 
är för spakänslan.  

Räckvidden får vi till nästan 55 mil 
på vår beskedliga provkörning. Bilen är 
snål trots sin storlek, vilket har att göra 
med optimerade motorer (utan sällsynta 
jordartsmetaller) och som Sven Kluss
mann, chefen för aerodynamik, förklara
de för mig: En kaross behöver inte se ut 
som en val för att ha lågt luftmotstånd. 
Det hela sitter i detaljerna. Och det har 
de faktist bevisat med i7.

Men är inte det här fånigt? En bil ska 
ju ta en från a till b. Att det funkar är väl 
det viktigaste. Visst. Så kan man resone
ra om allt. Säg den hängivna gitarristen 
som nöjer sig med Yamahas basmodell i 
laminat. Eller den entusiastiske golfaren 
som nöjer sig med krokiga klubbor, den 
klädsnobb som ekiperar sig på Dollar 
Store. Eller den gourmand som steker 
blodpuddingen i brödrosten. 

Är man intresserad av bilar, och av 
komfort, att köra det absolut bästa i som 
finns på marknaden. Då är det värt det. 
✖

FAKTA

BMW
i7

 I KORTHET

  
 Lyx när den är som bäst. 
 Energieffektiv.
 Bioupplevelsen och  
baksätet.

 Priset.

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

Hager_EVCS_Elbilen-nr6-inlaga_210x273.indd   1Hager_EVCS_Elbilen-nr6-inlaga_210x273.indd   1 2022-05-25   08:052022-05-25   08:05

Lister i blått, som kan 
ändra färg beroende på 
vilket humör man är på.
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Se filmen på 
scania.se/ellastbil

Scanias ellastbil sätts på prov mot Scania 500 i ett dragracingtest 
på Mantorps motorbana. Ett race där ellastbilen verkligen testas 
i kraft och accelerationsförmåga. Vilken lastbil är snabbast över 
mållinjen med 64 ton?

100 % el  förbränningsmotor

Vem vinner?



PROVKÖRNING. BMW i7

 »DU KOMMER  
ATT BLI 
FÖRVÅNAD,  
DET ÄR RIKTIGT 
BRA. DET  
BLIR BÄTTRE 
LADDNING,  
ENERGI
EFFEKTIVITET 
OCH LÄNGRE 
RÄCKVIDD.«

till Pieter Nota, 
styrelsemedlem 
i BMW Group och 
försäljningschef 
för koncernen. 

5 FRÅGOR

BMW i7 har traditionella  
linjer, och inte en elbilsplatt-
form, påverkar inte det räckvidd 
och energiförbrukning?

– Vi fick mycket kritik för två år 
sedan att vi inte byggde elbilarna på 
en ren elbilsplattform, men vi börjar 
övertyga folk nu att det inte har så stor 
betydelse. I termer av effektivitet slår 
i7:an konkurrenterna. Man behöver inte 
offra utseendet, utrymme i baksätet, 
som Mercedes eqs, för att göra en  
energieffektiv bil. 

Tesla Model S är en betydligt
snabbare bil än BMW i7, kan ni 
konkurrera med den?

– Definitivt. Snabbhet spelar inte så 
stor roll. Det testar man ett par gång
er och det är, men sedan är det andra 
saker som räknas, Tesla Model S är inte 
en komfortabel bil i samma nivå som 
bmw i7. 

Hur ser ni på konkurrensen från 
amerikanska Lucid och andra 
startup-företag? 

– De ser inte att ta fart i usa. De ki
nesiska företagen tar vi däremot väldigt 
seriöst. Inte alla men några kommer att 
överleva. Vid sidan av Nio och Zeekr är 
det inte så många som har dykt upp i 
lyxsegmentet.  

Ni har ju tillsammans med Toyota 
tagit fram en vätgasversion av 
X5, varför?

– Bränslecellerna kommer från 
Toyota och vi bygger drivlinan. Bilarna 
kommer i slutet av det här året, men 
serieproduktion blir det först i slutet av 
det här decenniet. Fokus de kommande 
åren blir på batterielbilar. Men vätgas 
är intressant för de större Xbilana. Vi 
gör det för att vi i dag inte har någon sä
kerhet kring om det kommer att finnas 
råmaterial för batteribilar. Finns det 
tillräckligt med litium och andra mate
rial? Bränsleceller kan spela en roll. Jag 
körde vår vätgasvariant av X5. Den är 
kraftful med 400 kWmotor. 

Ni har en ny batteriteknik på 
gång, generation 6, vad kan vi 
vänta oss från den?

– Du kommer att bli förvånad, det 
är riktigt bra. Det blir bättre laddning, 
energieffektivitet och längre räckvidd. 
När det gäller solidstatebatterier 
från Solid Power, som vi har investerat 
i, har vi ännu inte testat dem. Det är 
intressant och kan bli generation 7, det 
återstår att se. ✖

 

 »Tesla har inte samma komfort«
 BMW:S FÖRSÄLJNINGSCHEF:

/ 69elbilen.se



ELBIL SVERIGE. NYHETER

Du som har egen elproduktion i din 
fastighet, till exempel solceller, kan välja 
att ladda endast på den strömmen. Tan
ken är att kunna göra på samma sätt då 
du laddar men inte är vid din fastighet. 
Många är inte hemma med sin bil på 
dagen. 

Elbil Sverige anser att du inte ska 
betala för strömmen när du laddar 
utanför din fastighet, utan endast 
överföringsavgifter och nyttjande av 
laddutrustning.

För att påskynda denna utveckling 
kommer Elbil Sverige att tillskriva myn
digheter för att skapa dialog kring detta.

Följ ärendet från vår hemsida under 
”Frågor vi driver”. Betalningen kan bli 
enligt detta exempel:

a. Lokalnät ”hemmet” 7 öre per 
kilowatt

Att använda sin egen el  
vid offentlig laddning

b. Stamnätet 4 öre per kilowatt
c. Lokalnät där du laddar 7 öre per 

kilowatt
d. Användning av laddare 5–20 öre 

beroende på typ av laddare

Kritiker menar att detta kan kosta 
extra, men det håller vi inte med om då 
all data redan finns i dagens system. ✖

TIPS!
Elbil Sverige öppnar 
Digitalt Elbilsforum för 
alla elbilsintressera-
de. Start 17 november 
med Brandt Båt som 
pratar elbåtar. Scanna 
qr-koden för att delta i 
forumet!

Elbil Sverige anser att du inte ska betala för strömmen när du 
laddar utanför din fastighet, utan endast överföringsavgifter 
och nyttjande av laddutrustning.
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NYHETER

Viktigaste vid 
bilköpet
När du som köpare jäm-
för nya elbilar, tänk på 
att undersöka hur mycket 
el bilen ”drar”. När du 
är på långresa och behö-
ver snabbladda så vill de 
flesta i bilen att det ska 
gå så fort som möjligt. Av 
den anledningen rekommen-
derar vi att du väljer den 
bilen som drar minst. Det 
går då snabbare att ladda 
jämfört med en annan bil 
som drar mer energi, för 
samma resa.

I Europa kan men se 
WLTP-siffror men jämför 
gärna med EPA-tester från 
USA (FTP75+US06) där 
resultat från körning är 
närmare verklig körning.

Bilförarnas organisa-
tioner i USA ställer högre 
krav på myndigheterna, att 
dessa testerna kan verifie-
ras i verklig körning.

Elbil Sverige ser detta 
med informationen kring 
laddning av elbilar samt 
hur mycket som förbrukas 
vid olika typer av körning 
som en viktig fråga. Vi 
arbetar därför med att 
informationen ska tydliggö-
ras för att underlätta för 
konsumenten.

Önskar dig en trevlig 
elbilsresa – hoppas vi ses 
i Göteborg på eCar Expo 
2-4 dec!

  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



BYD ATTO 3
Privatleasing

från 4 995 kr/mån*.

SVERIGEPREMIÄR!

Pris från 534 900 kr.

420 KM PÅ EN LADDNING 

LADDA 30 % TILL 80 % PÅ 29 MIN

SNABB LEVERANS

4 ÅRS GARANTI 

ATTO 3: strömförbrukning i kWh/km (blandad körning enligt WLTP):  156. Koldioxidutsläpp i g/km (blandad körning): 0. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. 
Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. *Privatleasing gäller 
avtalslängd 36 månader. Gäller endast ett begränsat antal bilar.  1 000 mil/år, service ingår. Med reservation för skrivfel och justeringar.

Se hela BYDs modellsortiment på Hedin Bil. Besök hedinbil.se för mer information.



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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Tuffast!

Hos oss är all el producerad  

med Sveriges tuffaste miljökrav  

– Bra Miljöval. Den enda riktiga 

miljömärkningen på el, enligt  

Naturskyddsföreningens hårda krav. 

Teckna elavtal du med!  

Vi är certifierade Schysst elhandel 

falkenberg-energi.se  

0346-88 67 00Märke  
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

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 568 200 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

*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.

/ 74 Elbilen 11 2022



 

www.ecnordic.se  
telefon +4687614930 
e-post info@ecnordic.se
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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

/ 75elbilen.se



 
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
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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
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arn och mycket 
last, då tänker 
många stor 
lådcykel. Men 
söker man 
alternativ kan 

en longtail vara värd att fun
dera över. Inte minst då de är 
mycket smidigare.

Det mest intressanta med 
Tern gsd är flexibiliteten, 
bland annat i form av en stor 
mängd tillbehör från Tern, 
som gör att den kan anpassas 
för de flesta behov. 

Den kan ta två barnstolar, 
den kan ta lastplattformar 
både bak och i fronten och 
den kan ta stora sidoväskor. 

Cykeln ska klara en total
vikt av 200 kilo. Själva cy
keln väger 33,5 kilo, så man 
kan slänga på drygt 165 kilo. 
För att dra ett sånt lass krävs 
vass eldrift, och Tern har valt 
Boschs lastcykelmotor Cargo 
Line, som är urstark. ✖

MOTOR 
 

Bosch Cargo Line är verk-
ligen ett elmotorsystem för 
tunga lastcyklar. Något 
som imponerar är tydligt 
drag redan i startögon-
blicket, vilket är guld i 
tunga backar.

Vridmoment uppges till 
85 Nm, vilket är mycket, 
och det känns. På de högre 
effektlägena Sport och 
Turbo tar man sig upp le-

kande lätt i riktigt branta 
backar.

På styret sitter Boschs 
enklaste display Purion, 
som har har stora knappar 
och är tydlig. Den är fast 
monterad och inget enkelt 
byte för klåfingriga.

Batteriet på 400 Wh upp-
ges räcka till 42-85 km.

BYGGKVALITET 
 

Tern GSD verkar vara en 
riktig kvalitetskonstruk-
tion, som ska tåla det 
mesta. 

UTRUSTNING 
 

Tern GSD är ganska  
renrakad på lasttillbehör  
i grunden. Det är upp  
till köparen att välja  
passande utrustning.

Godkänt ramlås. Centralt 
parkeringsstöd. Skivbrom-
sar med fyra kolvar. Tio 
utanpåliggande växlar. 
Bromsljus bak.

CYKELKÄNSLA 
 

Turen inleds med motorn i 
viloläge. Trots många kilon 
går den påfallande lätt på 
plan mark. Sittställning-
en är rätt upprätt, kanske 
inte helt optimalt i tufft 
väder.

De små hjulen ger en lite 
annorlunda känsla i sty-

Ett multi verktyg  
på två hjul

CYKELTEST. TERN GSD S10

TOTALPOÄNG:

24/25

ret; det är väldigt lätt att 
styra och lätt att kvickt 
byta kurs.

I stora drag kan cykel-
känslan jämföras med en 
vanlig elcykel. Plus blir 
det för extremt bra skiv-
bromsar. 

Testturen var utan last, 
så vi kan inte bedöma hur 
det känns med en vuxen på 
pakethållaren eller 50 kilo 
verktyg. Tyngdpunkten blir 
då lite högre, vilket kan 
bidra till lite vingligare 
känsla. 

PRISVÄRDE

Visst är runt 50 000 kronor 
en rejäl summa. Men Tern 
GSD är allsidig och väl-
byggd, så den är helt klart 
ett seriöst alternativ till 
bil.

UTSEENDE/DESIGN
Helt klart en ganska egen 
form, som vi tror att man 
antingen älskar eller  
dissar.

Pris: Cirka 49 900  
kronor.
Vikt: 33,5 kilo.
Motor: Bosch  
Cargo Line.
Batterikapacitet: 
400 Wh.
Testcykeln från:  
Elovelo, Stockholm.

  
 Konstruktionen med-
ger stor flexibilitet 
för olika tillbehör, 
last och person-
transport.
 Råstark motor.
 Bra cykelkänsla.
 Prisvärd trots stor 
prislapp.

 Ganska tung.

 I KORTHET

FAKTA

Tern  
GSD S10 

Tern GSD är precis lika enkel att cykla  
som en normal elcykel. Men den har  
kapacitet att ersätta en bil som vardags-
fordon. Med tillbehör är den kapabel att 
skjutsa två barn, och att lasta många kilo  
både fram och bak. Dessutom med  
riktigt stark elmotor. Inte en cykel för den som vill smälta in i mängden. 

Men en riktigt praktisk longtail.

TEXT & FOTO BJÖRN ÅSLUND

B
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Åsikter eller tips? Mejla tibor@elbilen.org

TIBOR BLOMHÄLL  
kör en Tesla Model 3. Familjens  
andrabilär 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

DET BEHÖVS 2 KWH 
EL FÖR ATT KÖRA EN 
ELBIL EN MIL – MEN 
6 KWH EL FÖR ATT 
FRAMSTÄLLA TILL
RÄCKLIGT MED VÄT
GAS FÖR ATT KÖRA 
EN VÄTGASBIL LIKA 
LÅNGT.

Batteri eller vätgas 
– vilken av dem blir 
bara en parentes?

V
i var bjudna till våra 
grannar och hade det 
allmänt trevligt en 
sån där skön höstdag 
som fortfarande hade 
lite värme i luften. 
Middagen var av
klarad och samtalet 
började handla om 

solpanelerna grannar
na satt upp. Sedan gled det över till 
elbilar. Grannen hade beställt en elbil 
och väntade på leverans.

”Elbilar är bara en parentes, en 
tillfällig lösning tills vätgasbilen slår 
igenom”, sa då plötsligt en av gästerna 
vid bordet, en av grannens bekanta som 
var på besök.

Ur ögonvrån kunde jag se min fru 
stelna till, hon visste vad som skulle 
komma. Mittemot mig spände tonårs
dottern ögonen i mig, sluta pappa, våga 
inte. Men det var ju redan kört, jag kun
de ju inte hålla mig. Fanns det verkligen 
folk som fortfarande trodde på vätgas
bilar? Nu när 30 procent av alla sålda 
bilar är rena elbilar, att jämföra med två 
vätgasbilar? Nej inte två procent – två 
stycken sålda i Sverige i år. Han väntar 
väl fortfarande på att Nokia ska vinna 
över Iphone också?

Jag skrattade till.
”Så du vill hellre åka en gång i veck

an till macken och tanka dyr vätgas 
än att bekvämt och billigt ladda bilen 
hemma?” frågade jag honom. Och vis
ste ju svaret egentligen i förväg men jag 
väntade ändå ut tills han samlade sina 
tankar och klädde dem i ord. Elbilar tar 
ju så lång tid att ladda.

Därmed fanns det ingen återvändo. 
Vilket nog både min fru och tonårsdotter 
insåg att döma av deras ansiktsuttryck. 
För nu gick Tibor igång på högvarv.

Jag berättade först för honom att vät
gas kostar runt hundra kronor per kilo 
när man tankar på de få vätgasmackar 
som finns i dag. Och ett kilo räcker cirka 
tio mil, så det blir tio spänn per mil. El 
till elbilen kostar däremot typ trefyra 
kronor per mil när du laddar hemma 
även med dagens krispriser på el. Om 
du inte har solpaneler förstås och laddar 
gratis, sa jag och pekade på grannens 
tak.

Och det där med att elbilen tar lång tid 
att ladda. Javisst tar det timmar, men 
det är ju på natten, när jag sover! ”Tänk 
om du skulle behöva åka iväg till nåt 
ställe en gång i veckan för att tanka vät
gas i din mobiltelefon, hur meckigt det 
skulle kännas!” fortsatte jag, ”Även om 
det bara tog fem minuter att tanka den.” 
Det är ju så mycket enklare att bara stop

pa in den i vägguttaget på kvällen. Precis 
så är det med elbilar också.

Det syntes på honom att han blev för
bryllad. Att laddtiderna inte är en nack
del för elbilen utan rentav en fördel? 
Jag riktigt såg hur kugghjulen malde 
bakom pannan på honom. Jag visste vad 
han skulle säga redan innan han sa det: 
”Men det finns ju inte tillräckligt med el 
för alla elbilar!”

Så jag frågade honom varifrån vätgas 
kommer. När han blev lite ställd berät
tade jag att vätgas inte växer på träd, 
den grävs inte i gruvor. Det finns inga 
vätgasfyndigheter på jorden. Utan vätgas 
framställs genom att man leder ström i 
vatten så den spjälkas till väte och syre.

Problemet är bara att det går åt tre 
gånger så mycket ström att framställa 
vätgas. Det behövs 2 kWh el för att köra 
en elbil en mil – men 6 kWh el för att 
framställa tillräckligt med vätgas för att 
köra en vätgasbil lika långt.

Nu såg jag att hans förtroende för 
mig började försvinna. Att jag pratade 
så emot allt han hade hört var i hans 
öron bara ett tecken på att jag antingen 
storljög eller pratade i nattmössan. Är 
det Orwellskt nyspråk jag pratade? Krig 
är fred, frihet är slaveri, vätgasbilar är 
mindre bekväma och kräver mer el än 
elbilar?

Så jag fyllde snabbt i med att vätgas 
är jättebra i sig, när man till exempel 
vill tillverka fossilfri stål. Det är bara 
det att vi redan har hittat något bättre 
att driva våra bilar med. Den där pa
rantesen han snackade om blev snarare 
vätgasbilarna. ✖
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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

BAKOM KULISSERNA

Porsches elbilsplaner

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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Värme

El

Vatten (H2O)

Syre (O2)

Vadå 
flödesplatta?
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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!
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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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