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VI TESTAR NYA FOLKABUSSENS 
CAMPINGEGENSKAPER

  
TVÅSTEGSLADDNING – REDAN I DAG

En natt i ID Buzz

Här kan bilen  
ladda huset

Nybils 
listan
Den kompletta 

guiden över alla 
rena elbilar på 

marknaden

 PROVKÖRD: GT4 E-PERFORMANCE

Porsche i  
pole position 

TIDSAM 2505-12

RETURVECKA 6

TOYOTAS FÖRSTA 
ELBIL NÅR INTE 
HELA VÄGEN FRAM 

 Vi besöker lyxmärket i Milano och  
provkör framtidens racingbil.



NIO ET7 i Sverige
Nya NIO ET7 är en rymlig och maximalt utrustad premiumsedan med 
imponerande räckvidd. Vårt revolutionerande system med batteribyte 
ger dig ett fulladdat batteri på bara fem minuter. Ett smart komplement 
till traditionell laddning. NIO ET7 går att köpa eller prenumerera på 
– och vi har bilar för snabb leverans.

Boka provkörning idag via QR-koden nedan.

NEW HORIZONSnio.com/sv_SE
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ORDER YOUR SOLAR CARPORT  
AT WWW.INNOVENTUM.STORE

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

Pris från 233.000 SEK

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

EJ BYGGLOVSPLIKTIG UNDER 30 M2

Pris från 199.000 SEK

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

Pris från 266.000 SEK

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

• Lösningar som ger gratis koldioxidneutral el

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

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

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

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

EXTREM PRESTANDA 
MED REN HÅLLBARHET

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

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

INNOVENTUM GmbH SWITZERLAND
Churerstrasse 104

CH-8808 Pfäffikon SZ
Phone: +41 79 291 84 78
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MAKING EMOBLITY SUSTAINABLE
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it’s so easy...
...to absolutelyabsolutely fall in love

•  easy direktbetalning
•  easy mobilbetalning
•  easy integrerad kabel
•  easy & rättvis taxa
•  easy reservation
•  easy statusuppdatering

läs mer  -  qwello.se

vi finns runt om i hela Stockholm
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LEDARE. FREDRIK SANDBERG

H
Ett ofrivilligt skämt

Åsikter eller tips? Mejla fredrik@elbilen.org

elt plötsligt kom 
nyheten: bonusen för 
elbilar tas bort helt. 
Det ersätts inte av nå-
gonting annat. Och 
det fimpas om några 
dagar. Bilförsäljarna 
satte sina anställda 
på övertid och hade 

öppet till 23.59 dagen 
innan stödet försvann. 

Ska man skratta eller gråta? Jag 
skrattade. Absurditeter är trots allt 
humoristiska. 

Hela miljöbilspolitiken har sedan 
vi startade den här tidningen för snart 
tio år sedan varit ett ofrivilligt skämt. 
En absurditet som hade platsat i en 
roman som vill gestalta politiker och 
tjänstemäns villrådighet bakom hårda 
maktkostymer och -kjolar. Stödet har 
höjts och sänkts, tagits bort, kommit 
tillbaka och det har ständigt tagit slut 
på pengar. Och sedan var det inte  
tjänstebilar som skulle gynnas; 
bilar skulle köpas privat. Och få 
stöd. Och sen inte det heller. 

Jag fick ett mejl med ett 
kallt konstaterande från 
en presschef på ett större 
bilföretag samma dag som 
stödet togs bort: ”Intensiv 
dag i dag i bilbranschen … 
vårt mantra om långsik-
tiga spelregler verkar inte 
riktigt ha nått fram …”

Det är inte mycket som har 
nått fram. Den nuvarande regering-
en med sitt stödparti verkar ha missat 
att det pågår en återindustrialisering 
i Sverige. Vi har hela värdekedjan på 
plats, allt från grundforskning till pro-

duktion av de mest avancerade batte-
ricellerna i världen. Vi har en uppsjö 
företag som har startats i spåren av den 
nya energitekniken. Laddbolag, solcells-
tillverkare, biltillverkare, bränsleceller, 
system för bränsleceller. Sverige (fram-
för allt norra delen) kallas i en artikel på 
Bloomberg för ”den gröna teknikens Si-
licon Valley” – Sustainability Valley. Och 
som Scanias vd sa i artikeln: ”Vi behöver 
inte längre vända oss till Asien.”

Den som har följt med i den geopo-
litiska verkligheten de senaste decen-
nierna förstår det monumentala i det 
uttalandet. 

Vad har då bonus för elbilar med 
detta att göra? En hel del. Jag skulle 
vilja påstå att bilen sitter i centrum för 
utrullning av ny energiteknik. Det är 
bilindustrin som skapat en massmark-
nad för batterier och den kan eventuellt 
också komma att göra det för bränsle-
celler. Utan elbilar inga gigafabriker 

för batteriproduktion. Utan elbilar 
inga smarta laddlösningar, 

ingen vehicle-to-grid, ingen 
framtida möjlighet att an-
vända bilen som reservla-
ger i sitt hem för att lätta 
upp för elnätet. Och inga 
utsläppsfria transporter. 
Inte samma lockelser med 
solenergi. Fler elbilar på 

marknaden är bättre för 
svenskt näringsliv.

FINT FORMAT FRÅN FIAT 
Fiat ska satsa på mindre eldrivna 
bilar. Det behövs. Jättesuvar  
för över miljonen råder det ingen 
brist på. 

HALVFÄRDIGT ÄR OHÅLLBART 
Bilföretagen skickar allt oftare ut bilar på marknaden som är halvfärdiga  
med motiveringen: ”Det är lugnt, det kommer en uppdatering snart som fixar  
detta.” Det är ohållbart – en produkt ska fungera prickfritt, och uppdateringar 
är till för att förbättra redan väl fungerande delar. Inte att lappa och laga. 

  Johan August Gripenstedt 
hade med all säkerhet skämts 

över fegheten hos dagens borger-
lighet. En sann marknadsliberal 
som såg till att staten satsade 
1800-talets heta transportlösning: 
tåget. 
 

Kombinerat med prisökningarna 
som skett det senaste året har mycket 
förändrats. Låt oss ta ett exempel för 
att illustrera detta. En bmw i4 eDrive40 
kostade i våras 625 000 kronor. Med 
bonusen blev det ett pris på 555 000 
kronor. 

I dag kostar samma bil 679 500 
kronor. Noll kronor i bonus. En prisupp-
gång på 124 500 kronor. 

Vi har sett ungefär samma typ av 
prisuppgång över hela elbilsmarkna-
den. Med bonusen och låga räntor blev 
privatleasing av elbilar billigare för 
privatpersoner än att köra sin bensinbil. 

Så är det inte längre. 
I stället står Bensinupprorets kämpar 

och bråkar om att ta bort reduktions-
plikten så att priset vid pumpen blir 
lägre. 

Och det är det gänget som våra 
politiker vill underlätta för. Inte de som 
vill satsa på en elbil för att få ner sina 
pendlingskostnader. 

Hur marknadsvurmande borgare får 
ihop det här ideologiskt är svårt att be-
gripa. Att rikta stöd mot en framväxande 
dynamisk marknad har man från borger-
ligt håll sysslat med alltsedan Johan Au-
gust Gripenstedt på 1800-talet lobbade 
igenom statlig upplåning för att bygga 
järnvägar, vilket han ansåg skulle gynna 
den svenska ekonomin. Och då var 
ändå Gripenstedt mer marknadsliberal 
än Milton Friedman och Friedrich von 
Hayek tillsammans. Dagens höger verkar 
betrakta affärsmässigt driven teknolo-
gisk verksamhet som ett vänsterprojekt. 
Det har för lågt koldioxidavtryck. När 
blåste marknadsekonomiskt framåtskri-
dande ut från högerns verktygslåda? Det 
ekar onekligen tomt. ✖



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.



  VOLVO EX90   

Rundare och slätare än föregångaren XC90. Med EX90 lanserar Volvo 
sin första eldrivna modell som designats som elbil från grunden. 
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AKTUELLT 

Mycket teknik och lång leveranstid
När Volvo presenterade 
sin tredje elbil ex90 beskrevs 
den som ”början på en ny 
era”. Det stämmer också, 
för till skillnad från de båda 
xc40 och c40 är ex90 den 
första elbilen från Volvo som 
också byggts som en elbil från 
grunden.

Karossen tar avstamp 
i designspråket hos xc90, 
men med mer rundade och 
framför allt släta former och 
sänkt front. Luftmotstånds-
koefficienten anges till 0,29 
och det är enligt Volvo lågt 
för en sjusitsig suv.  

ex90 använder platt-
formen spa2, samma som 
Polestar 3. Som väntat känns 
också en hel del av de tek-
niska specifikationerna igen. 
Båda bilar använder en ny 
och av Volvo utvecklad elmo-
tor. Även det stora batteriet 
på 111 kWh är samma och 

ger i ex90 en räckvidd på upp 
till 60 mil. Det kan laddas 
med upp till 250 kW. Från 10 
till 80 procent ska då ta 30 
minuter – eller 18 mil på tio 
minuter. ex90 blir också den 
första Volvon med tvåvägs-
laddning. 

ex90 kommer i två ver-
sioner som båda har fyr-
hjulsdrift från två elmotorer. 
Twin Motor-standard kom-
mer med 408 hästkrafter, ett 
vridmoment på 770 Nm och 
en officiell räckvidd på 58,5 
mil. Performance-versionen 
har mer kraft med 517 häst-
krafter, ett vridmoment på 
910 Nm och en något kortare 
räckvidd på 58 mil.

EX90 kommer fullmatad 
med teknik. Ovanför vind-
rutan sitter en Lidar-radar, 
som är standard. Den spelar 
en nyckelroll för de självkö-

rande funktioner som ska 
komma. Men i dagsläget är 
teknikens främsta syfte att 
öka säkerheten. Lidar-radarn 
kan enligt Volvo ”se” 250 
meter i mörker för att kunna 
upptäcka faror på vägen 
långt innan du gör det. 

30 olika sensorer läser av 
både utsidan och insidan av 
bilen. Datan från dem skapar 
en ”osynlig sköld” runt bilen. 
Även insidan skannas av så att 
du inte ska glömma ett barn i 
bilen en varm sommardag.

Volvo börjar ta emot be-
ställningar av ex90 i dag och 

 »BESTÄLLER DU EN  
EX90 PÅ HEMSIDAN NU ÄR 
BERÄKNAD LEVERANS FÖRST 
OM 16 TILL 18 MÅNADER.«

priset börjar på 1 085 000 
kronor. Väljer du Performan-
ce-versionen börjar priset 
från 1 187 500 kronor.

Det går även att prenu-
merera på bilen från 14 995 
kronor i månaden, eller 
15 995 kronor i månaden för 
Performance-versionen.

Men den som vill lägga en 
beställning får ha gott tåla-
mod. Volvo säger inget om 
när leveranserna i Sverige ska 
dra i gång. Men beställer du 
en på hemsidan nu är beräk-
nad leverans först om 16 till 
18 månader. ✖�  CU

37 liter ryms  
under motorhuven. 



  RENAULT 

��Avskalad insida med 14,5 tums stor skärm med  
infotainmentsystem från Google. Uppdatering laddas 
ned OTA (over the air) med bilens 5g-uppkoppling.

��Strålkastarna bak fortsätter i punkter upp på 
bakluckan – förmodligen ett nytt kännetecken vi får 
se på fler Volvo-modeller.
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LOTTA HEDIN (LH) 

Renaults nya  
elbilsmärke ska sälja  
en miljon bilar 2031
Förra året presenterade 
Renaults chef Luca de Meo 
strategin ”Renaulution”. Med 
det ska den franska biltillver-
karen bli mer eldriven, digital 
och hållbar.

Efter strategins första två 
delmoment ”Resurrection” 
och ”Renovation” kommer nu 
”Revolution” som innefattar 
lanseringen av ett nytt elbils-
märke: Ampere. 

Satsningen på elbilar 
bryts med det loss och bildar 
en egen division. Sex elbilar 
ska lanseras fram till 2031 då 
Ampere vill sälja en miljon 
elbilar om året. 

Om redan lanserade Méga-
ne E-Tech räknas in till de sex 
finns det två ännu inte visade 
elbilar på gång från Renault.
Hittills har koncept visats på 
den mindre elbilen Renault 
5, kompaktsuven Renault 4 
samt Scénic Vision, som blir 
en större modell än Mégane.

Utveckling och tillverk-
ning ska ske i Frankrike med 
stort fokus på digitalisering. 

Av de 10 000 personer som 
väntas arbeta för Ampere 
kommer 3 500 vara mjukva-
ruutvecklare.

För satsningen behövs det 
såklart pengar och Renault 
planerar därför att notera 
Ampere på börsen i Paris 
under nästa år.

Även prestandamärket 
Alpine ska från 2026 bli helt 
eldrivet och vätgas spelar 
en fortsatt viktig roll för 
Renaults transportbilar. I 
samarbetet med Plug Power 
har Renault startat företaget 
Hyvia som precis har lan-
serat transportbilen Master 
med bränsleceller. ✖  CU

 

En tydlig skillnad mot Polestar 3 hittas på insidan 
där Volvo EX90 har plats för sju personer. 

Storsäljaren Renault 5 återuppstår som elbil 2024.

Renault eller Ampere? Om 
den nya elbilsdivisionen även 
innebär ny logga är oklart. 



  FORD E-TOURNEO    

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

E-Tourneo ska börja tillverkas hos Ford Otosan i Turkiet nästa år och leveranserna är 
planerade att dra igång i mitten av nästa år. Svenska priser har ännu inte meddelats. 

��Luftkonditio-
nering med tre 
zoner, 14 hög-
talare och ratt 
som kan fällas 
för att bli ett 
bord.

��Kortare räck-
vidd än ID Buzz, 
men plats för fler 
med åtta säten och 
infraröttbehandlat 
glastak för skydd 
mot solen.

Plats för åtta och 37 mils räckvidd
Efter elsuven Mustang 
Mach-E har europeiska Ford 
framför allt lagt krutet på att 
elektrifiera sina transportbi-
lar. Efter E-Transit och min-
dre E-Transit Custom visas nu 
nästa medlem i den eldrivna 
familjen: Ford E-Tourneo 
Custom.

Som sin fossildrivna före-
gångare bjuder den eldrivna 
plats för åtta personer. Med 
det kan E-Tourneo konkurre-
ra med Volkswagen id Buzz, 
som hittills endast har plats 
för upp till fem personer. 
Ford säger också att det finns 
”ultraflexibla spårmonterade 
baksäten” för att anpassa 
ytrymmet efter behov.

Elmotorn driver på fram-
hjulen och har en effekt på 
218 hästkrafter. Batteripa-
ketet är på 74 kWh som ger 
E-Tourneo en räckvidd på 
upp till 37 mil. Det är drygt 
fem mil kortare än id Buzz, 
som tar sig 42 mil på en ladd-
ning, enligt wltp.

Ombordladdaren är på 11 
kW (trefas) och snabbladd-

ning är möjig med upp till 
125 kW. Med det ska det gå 
att ladda E-Tourneo från 15 
till 80 procent på 41 minuter. 
Enligt Ford har de också op-
timerat batteriet för snabba 
och korta laddningar. Som 
exempel nämns att bilen kan 
ladda 38 kilometers räckvidd 
på fem minuter – i alla fall i 
kontrollerad labbmiljö.

Vid förarsätet hittas van-
liga eluttag som ger 2,3 kW 
för att koppla in och ladda 
en dator eller andra prylar. 
När det ska transporteras 
människor i stället för prylar 
ställs det lite högre krav på 
komfort. Därför hittas här ett 
ljudsystem från Bang & Oluf-
sen med 14 högtalare och 
subwoofer. Som tillval finns 
också panoramaglastak med 
infraröd behandling.

Som hos E-Transit Custom 
finns det en ratt som går att 
luta för att kunna användas 
som arbets- eller matbord. 
E-Tourneo är också en drag-
häst och det går att hänga på 
släp på upp till två ton. ✖� CU

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

��I det “ultra-
flexibla” baksätet 
kan stolar både 
skjutas runt eller 
enkelt plockas ut 
för att få plats 
med stora prylar.
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Blandad elförbrukning Kia EV6 GT Line; 17,2 kWh/100 km enligt körcykeln WLTP. Se faktabladet för mer information. 
Statistik: YTD jan–okt 2022. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella felskrivningar.

Kia drivs av att ständigt blicka framåt med en nyfikenhet på morgondagen. Idag har Kia 
åtta laddbara bilmodeller och en laddbar försäljning på 83 %. Varje ny laddbar bil innebär 
ytterligare ett steg mot Kias mål – 100 % laddbart 2024. Det skapar en större valmöjlighet 
för dig som vill köra på el. För Kia är det en självklar del av den laddbara friheten.

Upptäck den  
laddbara friheten.



  FIAT   

Mer attityd än vanliga Fiat 500e med treekrad 
ratt, skorpion i mitten och stålklädda pedaler.  

500e i prestandaversion från Abarth
Det är kanske inte världens 
mest praktiska elbil. Men 
redan i sitt grundutförande är 
lilla Fiat 500e ett charmtroll 
som blivit en storsäljare på 
flera europeiska marknader.

Nu kommer den även i en 
tuffare Abarth-version. Med 
en skorpion i emblemet höjs 
bilens effekt från tidigare 
som mest 118 till 155 häst-
krafter. Även vridmomentet 
höjs något från tidigare 
220 till att nu vara 235 Nm. 
Toppfarten är 160 km/h 
och 0–100  klaras av på sju 
sekunder.

Abarth 500e bjuder på 
de tre körlägena Turismo, 
Scorpion Street och Scorpion 
Track. Väljer du Turismo får 
du en något dopad 500e då 
effekten begränsas till 135 
hästkrafter. Med Scorpion 
Street får du elmotorns hela 
effekt och maximal bromsre-
generering. I Scorpion Track 
är det full effekt och mindre 
regenerering för ”mer spor-
tighet”.

Batteriet är på 42 kWh, 

men hur lång räckvidden blir 
avslöjas inte. Fiat 500e tar sig 
32 mil med samma batteri, 
så räkna med något mindre i 
Abarths version. 

Snabbladdning är möjligt 
med inte särskilt imponeran-
de 85 kW. Det lilla batteriet 
gör att det ändå går att ladda 
från 10 till 80 procent på 35 
minuter. Enligt Fiat ska det 
också gå att klämma in fyra 
mils räckvidd på fem minuter.

För att typiska Abarth- 
kunder inte ska gå miste om 
ett karakteristiskt ljud när de 
rattar sin bil går det att akti-
vera ett syntetiskt motorljud. 
Även fotgängare kommer 
märka skillnad mot andra 
elbilar. Under 20 km/h hörs 
inget dovt surrande utan lju-
det av en gitarr på utsidan.

För att sticka ut ännu mer 
går det att få sin Abarth 500e 
i de kraftiga färgerna Acid 
Green och Poison Blue. På 
insidan har interiören fått en 
sportigare look med en treek-
rad ratt, pedaler med inslag 

Med nya ljud och skrikande färger ska ingen missta Abarth 500e för en Fiat.

��Skålade säten med  
dubbla sömmar är all-
tid ett säkert tecken för 
sportiga egenskaper.

av stål och dubbla sömmar 
med skorpioner på stolarna.

Glastak och tonade 
sidorutor bak är standard 
och Abarth 500e kommer 
även som ”cabriolet”, alltså 
med tak som går att öppna. 
Även om det enligt den exak-
ta definitionen inte är någon 
äkta cabriolet.

Svenska priser har ännu 
inte släppts, men räkna med 
mer än Fiat 500e som har ett 
startpris från 364 900 kronor. 
✖�  CU
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��Självkörande på 
motorväg genom fyra 
360-graders kameror, 
sju vanliga kameror 
och 13 radarsensorer.
 
��Om Zeekr 009 kom-
mer till Europa är 
ännu oklart. 

  ZEEKR

Zeekr 009 först ut med 
CATL:s nya ”superbatteri”
Geely-ägda Zeekr har 
visat nya Zeekr 009, en stor 
familjebuss på 5,2 meter. Hur 
många platser som hittas på 
insidan är lite oklart. På bil-
der är det i alla fall två stolar 
på andra och tredje raden, 
vilket alltså ger plats för sex. 
Men även sju personer borde 
inte vara några problem att 
klämma in.

Bussen använder samma 
sea-plattform som Zeekr 001. 
Det betyder fyrhjulsdrift, 
544 hästkrafter och ett vrid-
moment på 686 Nm. 0–100 
km/h ska bussen klara på 4,5 
sekunder.

Den största nyheten är 
kanske ändå batteriet. Det 
går att välja mellan två 
storlekar på 116 eller 140 
kWh. Det senare är det nya 
batteriet Quilin som är tredje 

generationens batteri från 
den kinesiska tillverkaren 
catl.

Det använder sig av så 
kallad ”cell to pack”-tekno-
logi där cellerna sitter direkt 
i batteripaketet och tar bort 
behovet av moduler. Med det 
blir det möljigt att få in fler 
celler på samma yta.

Räckvidden anges därför 
till hela 82,2 mil – enligt den 
kinesiska körcykeln.

Det har också sagts att Ze-
ekr 001 ska uppdateras med 
Quilin-batteriet. Med det ska 
bilen få en räckvidd på 100 
mil, jämfört med 52 i dag.

Leverans ska komma igång 
i januari nästa år i Kina och 
priset börjar där på omräk-
nat 755 000 kronor med det 
mindre batteriet och 890 000 
kronor med det större. ✖�� CU

TOYOTA VISAR KONCEPT PÅ 
KOMMANDE MINDRE ELSUV
Under bilsalongen i Los Angeles visade Toyota 
ett koncept som ska ge en inblick i kommande 
eldrivna modeller från den japanska tillverka-
ren.

Döpt till Toyota bZ Compact SUV är det en 
lite mindre modell med mjukare former och 
sportigare utseende än Toyotas första elbil 
bZ4X. 

Toyota säger sig ha fokuserat på hållbarhet. 
Sätena ska bland annat utgöras av växtba-
serade och återvunna material. Det är också 
insidan som bjuder på mest innovation med en 
betydligt mer avskalad inredning än vi brukar 
se hos Toyota.

Bilen kommer med en virtuell assistent som 
kommunicerar genom ljud och ljus med passage-
rarna både fram och bak. 

Tekniska detaljer i övrigt kring motorer och 
batteri bjuds vi inte på ännu.

Den exteriöra designen hos bZ Compact SUV 
påminner om bZ Small Crossover, en av alla 
modeller som presenterades när Toyota lade 
fram sina planer på 30 elbilar till 2030. Då 
hette det att modellen var speciellt framtagen 
för kunder i Japan och Europa. Vi borde alltså 
kunna räkna med att få se den mindre elsuven 
här hos oss längre fram. ✖�� CU

  TOYOTA

��Ratt i avkapad yoke-stil och två böjda skärmar. 

Svepande karosslinjer ska ge bZ Compact SUV  
lågt luftmotstånd för bättre räckvidd.
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  VOLVO  

Volvo bygger  
eldrivna lastbilar 
med fossilfritt stål
Tidigare i år nådde Volvo 
Lastvagnar en ny milstolpe i 
elektrifieringen av sina mo-
deller när tillverkningen av 
tunga lastbilar drog igång vid 
Tuvefabriken i Göteborg. Det 
handlade då om de eldriv-
na versionerna av de tunga 
lastbilsmodellerna fh, fm och 
fmx som klarar en totalvikt 
på 44 ton.

Utrustade med ett batteri-
paket på 540 kWh har de en 
räckvidd på upp till 30 mil.

Vad som då inte nämndes är 
att vissa av lastbilarna även 
kommer vara de första i värl-
den som tillverkas med fossil-
fritt framställt stål. Det gäller 
bland annat de 20 eldrivna 
lastbilar som e-handelsjätten 
Amazon nyligen beställde 
från Volvo.

– Vår resa mot nettonoll-
utsläpp innefattar både att 
göra våra lastbilar fossilfria 
i drift, och att på sikt helt 
ersätta materialet i dem med 

fossilfria och återvunna alter-
nativ, säger Jessica Sandström 
som är global produktchef på 
Volvo Lastvagnar.

Utsläppen från framställ-
ning av stål står för en stor 
del av en lastbils totala kli-
matavtryck. Stål och gjutjärn 
utgör omkring 70 procent av 
lastbilens vikt. Enligt Volvo 
används det fossilfria stålet 
i lastbilens rambalkar. Målet 
är att öka andelen i takt med 
att tillgången på fossilfritt 
stål ökar.

Stålet levereras från ssab 
och är framställt med grön el 
och vätgas. Sedan 2016 ingår 
ssab tillsammans med klab 
och Vattenfall i satsningen 
Hybrit som ska ersätta kol 
med vätgas vid framställning 
av stål.

Med en storskalig lanse-
ring 2026 ska det kunna sänka 
Sveriges koldioxidutsläpp 
med hela 10 procent. ✖�  CU

Vid lanseringen av Nio i Sverige hette det ”Flexi-
bilitet är den nya lyxen”. Bilarna skulle därför inte 
säljas utan endast erbjudas genom prenumeration. 
Men för full flexibilitet borde det väl även finnas 
alternativet att den som vill ska kunna köpa sin bil? 
Till slut kom även möjligheten att göra det – med 
eller utan batteri.

Priset för lanseringsmodellen et7 börjar på 
919 000 kronor med batteripaketet på 75 kWh för 
44,5 mils räckvidd. Väljer du det större batteriet  
på 100 kWh för 58 mils räckvidd stiger priset till  
1 029 000 kronor.

Med möjligheten att byta batteri vid en Power 
Swap-station som alternativ till att snabbladda tar 
Nio även upp Renaults gamla affärsmodell med 
att sälja bilen utan batteri som i stället hyrs till en 
månadskostnad.

Priset för et7 utan batteri börjar på 789 000 
kronor. Till det kommer en månadskostnad på 
1 799 kronor för batteriet på 75 kWh eller 2 999 
kronor i månaden för batteriet på 100 kWh. I priset 
ingår även två kostnadsfria batteribyten vid en 
Power Swap-station. Sveriges första öppnade i 
förra veckan utmed E6 i Varberg. Ytterligare en  
ska komma före årsskiftet och nästa år planerar 
Nio att ha ”flera stationer i drift”.

  NIO

Full flexibilitet – nu  
kan du även köpa  
bilar från Nio

E-handelsjättejätten Amazon köper ellastbilar 
för 11 miljarder – bland annat från Volvo.

Sveriges första Power Swap-station öppnade 
i förra veckan utmed E6 i Varberg.

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN
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 »MED MÖJLIGHETEN ATT BYTA 
BATTERI SOM ALTERNATIV  
TILL ATT SNABBLADDA TAR  
NIO UPP RENAULTS GAMLA  
AFFÄRSMODELL.«



  VOLKSWAGEN

En halv miljon ID- 
modeller levererade

Nya utsläppsregler kan  
även påverka elbilar

Full flexibilitet – nu  
kan du även köpa  
bilar från Nio

Volkswagens elsuv id 4 har 
gått bra i Sverige där den fle-
ra månader har toppat listan 
över landets mest registre-
rade elbil. Även på andra 
marknader går den och 
andra id-modeller bra. Så bra 
att Volkswagen nu meddelar 
att de nu kan kryssa av ett 
av de uppsatta målen med 
satsningen på elbilar ett helt 
år tidigare än planerat.

Sedan leveransen av den 
första id 3 i oktober 2020 
har Volkswagen levererat 
500 000 exemplar av de 
eldrivna id-modellerna.

Utsläppsregler brukar inte vara något som den som kör 
elbil behöver bry sig om. Men när EU-kommis-
sionen nu har lagt fram sitt förslag på Euro 
7-reglerna kan de även påverka dem som 
kör på el.

Reglerna är tänkta att träda i kraft 
2025 och kommer enligt förslaget då 
även innefatta utsläpp av partiklar 
från bromsar och däck.

Bland annat föreslås en maxgräns 
för bromsar på sju milligram per 
kilometer från 2025 och tre milligram 
från 2035. Vad som ska gälla för utsläpp av 
mikroplaster från slitage på däcken anges inte. 
På grund av elbilarnas högre vikt är det däremot en kategori 
som kan få stor påverkan. eu-kommissionen vill även se fasta 
regler för garantin av batteriernas kapacitet. ✖�� CU

– En halv miljon levere-
rade id-modeller visar att 
Volkswagen-modellerna tas 
emot väl av våra kunder över 
hela världen. Vi är på rätt 
väg med vår elbilsoffensiv 
och fortsätter vår framgångs-
saga, säger Imelda Labbé 
som är försäljningschef hos 
Volkswagen.

Fram till sista oktober var 
Volkswagen id 4 med 6 242 
exemplar landets mest regist-
rerade elbil. Fram till 2026 
ska Volkswagen lansera tio 
nya eldrivna modeller. ✖�� CU

VW MILJARDSATSAR  
PÅ MEB-PLATTFORMEN
Med nya namn på chefsposterna för både 
koncernen och märket Volkswagen är lite för-
ändring knappast förvånande. Men nu ser det 
ut som att koncernchefen Oliver Blume och 
Volkswagenchefen Thomas Schäfer är på väg  
att lägga om hela elbilsstrategin.

Den planerade nya elbilsfabriken skjuts upp. 
Orsaken ska vara att den nya elbilsplattformen 
SSP, som har planerats att lanseras 2026, 
försenas till minst 2029. I stället investe-
ras ”flera miljarder euro” för att uppdatera 
nuvarande plattformen MEB. Genom det ska den 
kunan användas längre och för fler modeller. 

Som ett resultat av det kan vi få se eldriv-
na versioner av både dagens Golf och Tiguan. 
Framför allt Golf verkar vara ett modellnamn 
som ligger Volkswagens chef Thomas Schäfer 
nära om hjärtat. 

– Vi skulle inte släppa namnet Golf. Inte  
en chans, sa han till brittiska Autocar. 

Han håller heller inte med om att ID 3 är  
en direkt ersättare till klassiska Golf.  
Snarare ser han den som en eldriven version  
av den lite högre Golf Plus. Enligt Thomas 
Schäfer finns det därför även plats för en  
”ID Golf” i modellprogrammet. ✖�� CU

  VOLKSWAGEN

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

Volkswagen ser fortsatt 
potential i MEB-plattformen 
och planerar fler modeller. 

Volkswagens ID-modeller har sålt över förväntan.

Får nedlagda e-Golf en uppföljare med ID Golf?
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Utsläpp från däck 
räknas också.



// 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

  GENESIS  

Genesis visar koncept på lyxig el-cab
Eldrivna cabrioleter är 
ännu något som lyser med 
sin frånvaro. Och ändå är ju 
den tysta och utsläppsfria 
eldriften som gjord för att 
åka utan tak. 

Hyundaikoncernens 
lyxmärke Genesis visar nu 
i alla fall ett koncept på en 
eldriven öppen modell. Ge-
nesis X Cabriolet är baserad 
på de tidigare koncepten för 
eldrivna modeller, Genesis 
X Concept och Genesis X 
Speedium Coupe. 

Det betyder att det hittas 
samma teknik och prestanda 
i den taklösa bilen som i de 
andra båda koncepten. Pro-

blemet är att Genesis inte har 
avslöjat några detaljer kring 
någon av de tre bilarna. 
Batteristorlek, räckvidd och 
hästkrafter är alltså ännu 
hemligt. 

Men vi får i alla fall veta 
att Genesis X Cabriolet är en 
äkta fyrsitsig cab med fällbart 
plåttak. I det hittas också en 
sollucka (Moon Roof) för att 
kunna ta in lite av himlen 
även med taket uppfällt. 

I profil har konceptet en 
tydligt utdragen linje och 
Genesis framhäver det långa 
axelavståndet, utan att gå 
in på måtten. Jämfört med 

NY PRISMODELL PÅ ALLA SUPERCHARGERS
Tesla inledde under hösten 
tester med lägre priser på 
sitt nätverk med Super-
chargers mellan klockan 
22 och 06 på morgonen. 
Det hela kallas ”Time of 
Use” och konceptet sprids 
nu till alla Superchargers 
i Sverige, inklusive de som 
är öppna för andra märken 
än Tesla.

Med det vill Tesla både 
sprida ut användningen 

för att minska risken för 
kö och samtidigt minska 
belastningen på elnätet 
när belastningen är som 
störst.

I praktiken innebär det 
normal taxa mellan klockan 
16 och 20, vilket enligt 
Tesla innebär ett genom-
snittspris på 5,66 kronor 
per kWh för den som kör en 
Tesla eller har ett abonne-
mang hos Supercharger.

För övrig tid på dygnet 
anges genomsnittspris på 
5,03 kronor per kWh. Vad 
det aktuella priset är går 
att se i Teslas app på 
mobilen.

Det finns i dag 67 
stationer med 820 Super-
chargers i Sverige. Av dem 
är 50 stationer med 640 
Supoerchargers öppna även 
för andra märken än Tesla. 
✖�� CU

  TESLA

Genesis fattar att kombinationen av vinden i  
håret och tyst elmotor är ett vinnande koncept. 

det korta överhänget fram 
finns det betydligt mer plats 
bakom de bakre hjulen vilket 
ger bilen ett lite annorlunda 
utseende. 

På insidan ligger fokus på 
förarplatsen som är upplagd 
som en tajt cockpit där instru-
mentering och inställningar 
slingrar sig runt stolen.

Om cabrioleten eller  
något av de andra två kon-
cepten sätts i produktion är 
oklart. 

Efter lång tid av frånvaro 
blev det förra året klart att 
Genesis ska börja sälja tre 
eldrivna modeller i Euro-
pa. Men lanseringen här i 
Sverige har skjutits upp på 
framtiden. ✖  CU

 »DEN TYSTA OCH UTSLÄPPSFRIA 
ELDRIFTEN SOM GJORT FÖR ATT 
ÅKA UTAN TAK.«

��Förarplats som en tajt cockpit.
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AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN



// 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



Lågt luftmotstånd 
lovas. 0,21 ce-värde. 

Pixel-lyktor.  

Streamliner-former. 
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PREMIÄR. HYUNDAI IONIQ 6

soner får svårt att sitta rakt upp. En 180 
centimeter lång person klarar det. Är 
man två meter blir det en halvliggande 
ställning. 

Hyundai har fått en del kritik för att 
de lanserar en ny bil när de har svårt att 
leverera Ioniq 5. 

– Den tillverkas i en annan fabrik 
än Ioniq 5, på det sättet är det inte 
ett problem, säger Hyundais svenska 
presschef. 

Första omgången är dock slutsåld. 
Svenska priser är inte klara vid press-
läggning och än kan man inte beställa 
den. ✖

 Fredrik har kul i förar-
sätet med Allt om Elbils 
redaktör Kristofer Rask.  

 Ett utseende som  
sticker ut.

  Kameror istället för 
backspeglar är ett tillval. 

Mycket är sig likt 
från Ioniq 5. 

å var det inte bara Sveri-
gepremiär för Hyundai 
Ioniq 6 – även Finland och 
de baltiska länderna var 
på plats i Stockholm för 
att beskåda avtäckningen 

av Hyundais nästa elbil. De vill inte 
kalla den en sedan, i stället vill de att 
modellen ska benämnas som en stream-
liner. Den är inspirerad av bilar från 
1930-talet som ville se ut som flygplan, 
slimmade. 

Och det gör även Ioniq 6. Vid avtäck-
ningen blev det klart att den på samma 
sätt som Ioniq 5 upplevs som större i 
verkligheten än på bild. Den är också 
längre än Ioniq 5. Den mäter 4 855 mm 
på längden, 1880 mm på bredden och är 
1 495 mm hög. Hjulbasen är 2 995 mm. 

Interiört är mycket sig likt från Ioniq 
5, även om mittkonsolen är fast och 
mäter från instrumentpanelen till baksä-
tet. Räckvidden är med bakhjulsdrivna 
versionen 614 km. Fyrhjulsdrift kapar 
31 km. Detta med 18-tumsdäck. Väljer 
man 20-tumsdäck kapas räckvidden 
ännu mer, hela 69 km.

Det sluttande bakpartiet gör, precis 
som hos Mercedes eqs, att längre per-

S  »DET SLUTTANDE  
BAKPARTIET GÖR ATT 
LÄNGRE PERSONER  
FÅR SVÅRT ATT SITTA  
RAKT UPP. ÄR MAN 
TVÅ METER BLIR DET 
EN HALVLIGGANDE 
STÄLLNING.«

Ioniq 6  
är här 

 PREMIÄRVISNING 

TEXT FREDRIK SANDBERG 
FOTO PETER GUNNARS

Hyundai Ioniq 6 kom
till Stockholm för  
en snabbvisning. Vi  
var på plats och  
provsatt i Hyundais 
“streamliner”.
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 Hongqi E-HS9, din för 1 170 000 
kronor i saltaste utförandet. Är du 
redo att slå till utan att ha sett 
bilen på riktigt, eller provkört den? 

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
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Åsikter eller tips? Mejla joakim.dyredand@elife.se

JOAKIM DYREDAND 
är motorjournalist sedan snart  

25 år, med ett förflutet på bland 
annat Teknikens Värld, Automobil,  
Klassiker, Vi Bilägare, Top Gear 

Magazine samt auto motor & sport. 
I dag jobbar han för elbilsmässan 

eCarExpo. Han brinner för  
motorsport, i synnerhet F1 och  

STCC, samt för att renovera sina 
entusiastfordon. Joakim bor med  

sin familj på en gård i Roslagen.

KRÖNIKA. JOAKIM DYREDAND

Bilhallen i mitt hjärta

N
är jag var liten var 
bilhallarna en viktig 
plats för mig. Det var 
där mitt livslånga 
bilintresse väcktes. 

Vår familj bytte 
inte bil särskilt ofta, 
typ vart femte år 
kanske. Jag har där-

för i efterhand förstått 
att det var jag som tvingade iväg famil-
jen till bilhallarna på helgerna. Fönster-
shoppa dög inte, här skulle provsittas! 
Och det skulle samlas broschyrer. Med 
lite tur fick man några klistermärken 
också. Det här var således långt före 
glass/ballong/ansiktsmålningseran ... 

För mig är det alltså viktigt med en 
relation, inte bara till bilen, utan till 
hela varumärket. Detta är något som 
byggs upp genom personligt mot-
tagande. Eller skjuts i sank, som när 
bmw-handlaren i Skövde förklarade 
(jag hade vid detta tillfälle uppnått 
gymnasieålder) att det inte fanns några 
mopeder att titta på (och att jag därmed 
lika gärna kunde lämna lokalen).

I samband med eCarExpo i Göteborg 
i december hade inte mindre än tre nya 
bilmärken, samtliga från Kina, premiär. 
Byd, Nio och Hongqi. Ett annat skapligt 
nytt märke i Sverige är Aiways. Också 
från Kina.

Gemensamt för alla dessa är att de i 
princip har etablerats utan fysisk bilhall 
eller känd återförsäljare. Nio har en app 
och en batteribytesstation, resten sköts 
via NioService – i den där appen. 

Jag vet att Byd och Hongqi tas in av 
Hedin Bil och att Byd finns på några an-
läggningar. Jag är också medveten om 
att det var ungefär så här det gick till 
när Tesla etablerade sig i Sverige. Likväl 
tycker jag att allt känns ”luddigt”. 

Vi är ganska långt ifrån en tid när 
Volvo såldes hos Volvator. Vi är ganska 
långt från när Jaguar smackade upp 
sitt skrytbygge till anläggning vid Järva 
Krog utanför Stockholm, med husta-
ket format efter ”The Leaper”, alltså 

den där katten på språng som utgjorde 
kylarprydnad med start 1938. Huset står 
kvar, titta på hustaket bredvid Circle K. 
Nej, inte Scandic, det andra huset.    

Kalla mig gärna bakåtsträvare, 
men när det gäller produkter med en 
prislapp på 1 170 000 kronor, vilket en 
”maxad” Hongqi e-hs9 betingar, vill jag 
nog banne mig ”känna och klämma” 
innan bläcket träffar pappret. Å herre-
gud, man skriver fasen inte ens under 
på papper längre!

I dag får man helt enkelt ha en annan 
inställning till hur man ska bekanta sig 
med ett varumärke. Ett omdöme fälls 
inte utifrån om ens biltokige son får ett 
klistermärke vid helgbesöket i bilhallen. 

Relationen byggs online. Och här vill 
jag säga att Nio har lyckats. Webbplat-
sen och deras kanaler för sociala medier 
har snyggt formspråk och bra funktio-
nalitet. Det vilar en tyngd över varu-
märket, som man hoppas återspeglas i 
bilarna.

Med Hongqi är det värre. Att det inte 
ligger lika bra i munnen kan vara en 
förlegad åsikt. Att det finns historik 
övertygas vi om redan i logotypen som 
förkunnar ”Since 1958”. Men webb-
platser och sociala medier har i Sverige 
varit bristfälliga, även efter att Hedin Bil 
offentliggjort elementära saker såsom 
pris.

Jag kastar in två exempel till: Lotus 
kör reklam digitalt samt i print och har 
en svenskspråkig webbplats. På Face-
book rullar svensk reklam för Fisker 
Ocean. Men att hitta svenska represen-
tanter är svårt. Jättesvårt.  

Som den ivriga iller jag är kunde jag 
inte vänta på öppningen av bilmässan 
eCarExpo i Göteborg, och då jobbar jag 
ändå med själva mässan. Jag ville på 
förhand försöka få en känsla för Hongqi 
e-hs9. Högupplösta pressbilder detalj-
granskades med zoom. ”Hmm, är det 
månne hårdplast vid mittarmstödet?”

Aiways och nya u6 kunde jag studera 
irl (in real life, som ungdomarna säger) 
när vi arrangerade eCarExpo i Köpen-

hamn. Den gula karossen på mässbi-
len, en Europapremiär, tog för sig. Det 
gjorde även insidan i vitt, rött, blått och 
svart ... Modigt! Materialvalen var okej, 
nästan överallt. Men handskfacket med 
trasig öppningsknapp sänkte pulsen. En 
typisk detalj man inte kan uppleva på 
nätet. 

Aiways finns i diverse bilhallar, det 
kan man se på Blocket. Men på webb-
platsen listas inte en enda återförsälja-
re, däremot finns en eventkalender. Det 
går alltså att bekanta sig med bilen vid 
hotell eller shoppingcenter på bestämda 
datum. Annorlunda.

Jag fyllde 45 år i början av november. 
Jag vill bara tillägga det, om du trodde 
jag var pensionsfärdig bara för att jag 
vill köpa bil i bilhall, efter provkörning, 
och signera köpekontrakt med bläck. ✖



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
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Gammal är
E-tron fyller fyra år. Det firas med namnbyte  
och ett framtidssäkrande ansiktslyft. Fokus har 
lagts på effektivitet, längre räckvidd och lite 
mer dynamiska köregenskaper. Men oroa er  
inte – komforten har inte äventyrats.

PROV
> AUDI

TEXT JULIA BRZEZINSKA
FOTO AUDI 

>  Q8 55 e-tron Sportback, 
Proline edition



De största designförändringarna syns  
i grillen och på de nya Audiringarna 
som fått en tvådimensionell design. 
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udis lyxiga elsuv kom 
ungefär samtidigt som Ja-
guar I-pace och Mercedes 
eqc. Medan de senare två 
har åldrats snabbt känns 
e-tron fortfarande aktuell 

– speciellt nu när modellen uppdateras.
Föregångaren hade redan en stabil 

laddkurva som fick andra elbilsägare att 
kasta avundsjuka blickar vid laddstol-
parna. Nu har man fått plats med 20 
procent mer energi i batteriet utan att 
göra själva batteripaketet större.

50-modellens batteri har vuxit 
från 64 kilowattimar till 89. Och s- och 
55-modellernas batterier har gått från 
86 kilowattimmar till 106 (nettoka-
pacitet). Samtidigt har man skjutsat 
upp laddeffekten till 170 kilowatt från 
tidigare 120 respektive 150 kilowatt och 
lyckats behålla den platta laddkurvan – 
tack vare effektiv kylning. 

Laddtoppen är i sig inte så impo-
nerande men laddtiden från 10 till 80 
procent går ändå på 31 minuter för det 
stora batteriet – vilket står sig bra mot 
både befintliga och kommande konkur-
renter, som gärna skryter med högre 
laddeffektssiffror.

Bilarnas luftmotstånd har ban-
tats med en decimal för den vanliga 
karossen och två decimaler för Sport-
back-modellen – genom förbättrade 
luftflöden. Elmotorerna har blivit mer 
effektiva tack vare att man har förstärkt 
antalet lindningar från 12 till 14. Sam-
mantaget har dessa små förändringar 
ökat räckvidden med upp till 32 procent 
i sq8 och 55-modellen, som nu kommer 
upp till 513 och 600 kilometer (cirka 
två mil kortare för vanliga suvkarossen) 
och med 44 procent i 50-modellen som 
kommer 505 kilometer (491 km i vanli-
ga suvkarossen).

Naturen på Lanzarote är karg och 
vacker – ingen skog eller betande djur 
syns till, men häftiga raukar och ljusgrö-
na buskar som påminner om stora tussar 
adventsmossa. Här finns ännu en aktiv 
vulkan som hade sitt senaste utbrott 
1824. Vägarna är nyasfalterade, kurviga 
och omgärdade av sylvassa stenar. 

Det finns något suveränt över q8 
e-trons sätt att röra sig. Styrningen har 
blivit lite lättare än tidigare och det 
krävs mindre rörelser i mittläget för att 
få bilen att ändra kurs. Mer snabbstyrt 
men aldrig nervöst. Ingenjörerna har 

A

 Interiören är sig lik från 
gamla versionen. 

 »Det finns något 
suveränt över Q8 
e-trons sätt att 
röra sig.«
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SQ8 har tre elmotorer,  
breddade hjulhus och 
bredare spårvidd bak.

Luftmotståndskoefficienten har sänkts 
från 0,26 till 0,24 cw för Sportback- 
versionen och från 0,28 till 0,27 cw  
för den vanliga suvkarossen. 

PROVKÖRNING. AUDI E-TRON SPORTBACK, PROLINE EDITION

även skruvat lite på fjädring och chassi 
för att få bort onödiga karossrörelser i 
bakvagnen, utan att ge sig på komfor-
ten. Bilen rör sig värdigt och böljande 
även om jag upplever att luftfjädringen 
är ännu fluffigare i bmw iX.

På insidan är det sig likt. Det har till-
kommit andra återvunna material. De-
signmässigt ser man störst förändringar 
i fronten med den nya grillen som har 
fått en ”tavelrams-liknande” belysning 
som sitter dold under grillens list och 
lyser ner över de nya platta Audi-ringar-
na, som även kommer på fler modeller 
allteftersom.

De virtuella backspeglarna är fort-
farande lika häftiga som första gången 
de kom men funktionaliteten är inte 
bra. Bilden på lcd-skärmarna påverkar 
djupseendet och gör det svårare att be-
döma avstånd när man backar och kör 
upp på motorvägspåfarter. Tipset är att 
lägga pengarna på något annat. 

Jämfört med konkurrenterna är 
introduktionserbjudandena riktigt 
prisvärda. Instegsmodellen 50 börjar 
på 800 000 kronor, 55:an kostar från 
894 000 kronor och s-modellen kostar 

1 013  000 – konkurrenter med liknande 
prestanda och räckvidd kostar åtmins-
tone 100 000 kronor till eller ännu mer.

Efter ett varv runt ön stannar tripp-
mätaren på 182 kilometer och ytter-
ligare 211 återstår enligt färddatorn. 
Vår snittförbrukning landar på 23,7 
kilowattimmar per tio mil i 25 grader. 
Inte jätteimponerande, även om ett 
lugnare körmönster hade kunnat sänka 
förbrukningen. 

Tesla Model X kommer fortfarande 
att vara snålare – påstår jag utan att ha 
kört den nya modellen som kommer 
snart.

 »Jämfört med 
konkurrenterna 
är introduktions-
erbjudandena  
riktigt prisvärda.«



PROVKÖRNING. AUDI E-TRON

Pris: 894 400 kr. 
Privatleasing i.u kr/mån.
Drivlina: Två elmotorer, 
fyrhjulsdrift.
Effekt: 300 kW/408 hk. 
Vridmoment: 664 Nm.
Acceleration 0-100:  
5,6 sek.
Toppfart: 200 km/tim.
Batteristorlek: 106 kWh 
netto. 114 kWh brutto.
Räckvidd: 600 km  
(suv-karossen 582 km).
Snabbladdning: 10–80 
procent 31 min (170 kW).
DX laddning: 11 kW/22 kW 
(tillval).
Förbrukning: 19,8–24.1 
kWh/100 km.
Testförbrukning:  
23,7 kWh/100 km.
Co2-utsläpp: 0 gram/km.
Årsskatt: 360 kr.
Längd/bredd/höjd: 
495/193/162 cm.

 I KORTHET

Bilens olika körlägen ändrar ka-
raktären precis som förut. Kraften 
är fullt tillräcklig i 55-modellen. 
Vi körde även sq8-modellen som 

har tre motorer, breddade hjulhus 
och bredare spårvidd bak. Den är både 
styvare, snabbare och törstigare – dag 
två hamnar snittförbrukningen i den 
på över 2,7 kWh per mil. Personligen 
tycker jag e-tron gör sig bättre med det 
vanliga chassit.

Uppdateringarna kan sammanfattas: 
”många bäckar små”. Att kunna ladda 
på 31 minuter och ta sig strax under 60 
mil innebär att q8 e-tron är framtids-
säkrad i ytterligare ett par år. Vi vet 
redan nu vad konkurrenterna kommer 
med. Där imponerar varken Polestar 3 
eller Volvo ex90, på papperet. Tesla och 
Volvo erbjuder förvisso sju sittplatser, 
men de har även mycket saftigare pris-
lapp. Mercedes eqe suv som lanseras 

under våren är även den dyrare och 
har på papperet inte heller nämnvärt 
bättre tekniska specifikationer. bmw 
iX är modigast designmässigt men 
upplevs också bekvämast, för tillfället. 
q8 e-tron känns som det mest klassiska 
valet – när det kommer till köregenska-
per och design. ✖

 »Vi vet redan nu  
vad konkurrenterna 
kommer med.  
Där imponerar  
varken Polestar 3 
eller Volvo EX90.«

 Baksätet lika stort som tidigare.  Kameror istället för backspeglar, 
inte optimalt i alla lägen.

Vi provkör i 
Lanzarote.

FAKTA

Audi e-tron  
Sportback,  
Proline  
edition

  
 Design, köregenskaper, 
laddhastighet.

 Hög förbrukning.
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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 00
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Porsches framtid     är elektrifierad

Att ta Porsche in i den eldrivna framtiden kräver 
extrem teknologi. Är det ens möjligt att bygga  
en verklig racingbil med tunga batterier? Vi åkte  
till Porsches Experience-center för att provåka 
prototypen GT4 e-Performance och dyka ner  
i Porsches djupgående elektrifieringsplaner. 

TEXT FREDRIK SANDBERG  FOTO PETER GUNNARS

 PÅ BESÖK I MILANO
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Porsches framtid     är elektrifierad

PORSCHES ELEKTRIFIERADE FRAMTID
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GT4 E-PERFORMANCE – FRAMTIDENS 
RACING ÄR SÄKRAD
När vi i somras körde de elbilar som har 
tillräckligt med kraft för att det ska bli 
intressant att ta ut dem på bankörning 
var det en aningen märklig upplevel-
se; tyngden och storleken hängde inte 
ihop med kraften i motorerna. Porsche 
Taycan tog hem det hela, men det är 
fortfarande ingen racingbil. 

Porsche presenterade för några år 
sedan Mission r, som var mer anpas-
sad för bankörning, men som precis 
som gt4 e-Performance bara finns i ett 
exemplar. Med teknik från den har de 
nu byggt om en 718 som de kallar gt4 
e-Performance. Den har bestyckats med 
batterier lite här och där och har fått 
breda bakdäck från en gt3, fram. 

Batteriet ligger på 80 kWh. Den har 
fyrhjulsdrift och kan motorbromsa både 
fram och bak, 100 procent bak och 60 
procent fram. Det är en enorm kraft. 
Spänningen på batterierna ligger på 900 
volt. 

Vid tvärbromsning i kurvorna skjuter 
den in 40–50 procent mer elektricitet i 
batterierna än en vanlig bil. 

r 2030 ska 80 procent 
av Porsches bilför-
säljning bestå av 
elbilar. 

Det låter rimligt. 
De flesta biltillver-
kare har liknande 
planer. Men för  
Porsche är det aning-

en annorlunda. Det 
anrika märket som nyligen dök upp på 
börsen har ju en aningen speciell profil: 
prestandabilar i den högsta ligan. 

Hur man än vrider och vänder på det 
är batterier tyngre än bensin. Och är 
det någonting som sportbilar inte ska 
vara, så är det tunga. 

Det filas och skalas och tas bort från 
sportbilar för att de ska bli så lätta och 
smidiga som möjligt genom chikaner 
och hårnålar, kurvor på tävlingsbanor 
alltså. 

Hur ska då Porsche göra för att få 
till detta? Det behövs inte, tänker ni 
nog, Porsche har trots allt sålt 100 000 
exemplar av Taycan, som vi utsåg till 
världens bästa bil när den dök upp för 
några år sedan. 

Å
Det är ingen liten volym för en bil i 

den här prisklassen. 
De kommande modellerna Macan 

och även en större suv är ju redan tunga 
från början och gör sig inte så bra på 
bana ändå. 

Och ikonen 911 ska ju inte elektrifie-
ras annat än eventuellt med en hybrid-
lösning. 

Men ett varumärke som Porsche 
byggs ju upp av toppmodellerna, i 
extrema situationer och det måste ju 
gå att köra banrace även med eldrift i 
framtiden. 

Vi åkte till Milano och till Porsches 
Experience-center för att få reda på hur 
de tänkt sig detta. 

Lätt nervös reporter som ser ut 
att ha fått för stor hjälm. 

Redo för ett hopp. Om prototypen 
genom olyckshändelse blir  
strömförande.

Redo för avfärd. 

 »Det måste ju gå  
att köra banrace 
även med eldrift  
i framtiden.«
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 Kolfiber i alla detaljer. 

Allt för att ge bilen önskad ”räck-
vidd”. Målet har varit att bilen ska hålla 
för 30 minuters bankörning med 450 
kW-inställningen. Ja, det finns två effek-
ter att välja mellan. 450 kW eller 800 kW 
(1 088 hk). En switch i bilen används för 
att välja mellan dessa två effekter. 

Vi ska få åka med ett par varv på 
banan i Milano för att känna hur det 
känns. 

Jag tar på mig overallen. Hjälm. 
Nackkrage i kolfiber. Rätt skor. 

Dörren öppnas och jag ska krypa in i 
den djupa skalstolen, innanför säker-
hetsburen. Vid förarplatsen sitter en av 
Porsches professionella racerförare. 

Innan vi åker iväg får jag dock visa 
att jag kan ta mig ut ur stolen. Jag får 
ställa mig på dörrlisten, ta tag i dörren 
och hoppa ut från bilen utan att nudda 
den. Blir bilen strömförande vid någon 
olyckshändelse gäller det att inte jorda 
karossen med sin egen kropp. Bilen vi 
kör är trots allt en prototyp. En testbil. 

Jag krånglar mig ut och gör ett grod-
hopp ner på garagegolvet. Personalen 
gillar min stil, ler och jag får åter krypa 
in i bilen. 

/ 20

GT4 e-Performance drar till sig stor uppmärksamhet. 

 »Jag krånglar mig ut och gör ett 
grodhopp ner på golvet. Personalen 
gillar min stil.«

PORSCHES ELEKTRIFIERADE FRAMTID
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Batteriet är laddat till 84 procent. 
De laddar in några extra procent 
före avfärd. Skruvar på hjulen, 
släpper ner bilen. Vi kör ut på ba-

nan. När vi kommer förbi rödljusen 
svartnar det nästan när föraren stam-

par ner gasen. Vi plockar första kurvan 
och ut på en raksträcka. 

Bilen har ett enormt grepp i slicksen 
(omönstrade däck), mängder med kraft 
genom kurvorna, men beter sig så tajt 
som man vill. Det hela är en fantastisk 
upplevelse, bättre än jag någonsin haft 
på bana i en elbil förut. 

Tyngden på bilen gör att man inte får 
riktigt samma fart i själva kurvan, men 
väl ut ur den spöar den bensinmotorn.

På rakorna är accelerationen bedö-
vande, det är ett flygplan på hjul. 

Under de andra varvet dubblas 
hästkrafterna och allt blir ännu mer 
kraftfullt. Efter två varv är vi tillbaka. 

Mer krävs inte för att jag ska bli 
övertygad. 

Jag kliver ut och inser att det är så 
här det ska se ut. Trots tyngden är det 
rasande bra – den väger dessutom bara 
200 kilo mer än en motsvarande bensin-
racer. Kraften kompenserar den extra 
vikten. 

Det bådar gott för eldriven racing. 
Huruvida gt4 e-Performance hamnar i 
produktion är inte klart, enligt Porsche. 
Men den testas för fullt även på vägar. 
Och ska Porsches bilar till 80 procent 
vara eldrivna behöver de en bil som visar 
var skåpet ska stå när hundradelarna 
räknas. 

 »På rakorna är accelerationen bedövande, 
det är ett flygplan på hjul.«

PORSCHES ELEKTRIFIERADE FRAMTID

�GT4 e-Performance har 
verkliga racingegenskaper.
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�GT4 e-Performance ska klara 30 minuter.
�Främre hjulen är lika breda som bakhjulen.

�1088 hästkrafter.
�Kan bli en produktionsbil. 

�Tajt 
kurva.  

PORSCHES ELEKTRIFIERADE FRAMTID
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PPE-PLATTFORMEN TAR FORM
Efter åkturen med gt4 e-Performance 
fick vi en genomgång av nya ppe-platt-
formen som vi kommer att hitta under 
skalet på framtida bilar från Porsche. 

Det är en skateboard-lösning med ett 
platt batteripack i botten, med prisma-
tiska celler av nmc-typ 8-1-1, det vill 
säga åtta delar nickel, en del mangan 
och en del kobolt. Mycket lite av den 
problematiska kobolten i detta batteri, 
alltså. 

För att få ner vikten har man skrotat 
spänningsomvandlaren. Den har tidiga-
re krävts för att kunna ladda från majo-
riteten av snabbladdare som är på 400 
volt. Porsches bilar har ju en spänning 
på 800 volt. I stället för spänningsom-
vandlaren har man, lite förenklat, delat 
upp batteripacket i två delar, där varsin 
halva kan ta 400 volt vid laddning. 

Permanentmagnet-motorer tar  
mindre plats och väger också mindre. 

Viktfördelningen blir inte 50-50, 
vilket många elbilar har. I stället har 
man 48 procent fram och 52 procent av 
vikten bak, för att man ska ta sig lättare 
ur kurvorna. 

Tillsammans ska motorerna ge en 
maxeffekt på 450 kW (612 hästkraf-
ter). Motorn på bakaxeln uppges ha en 
elektroniskt styrd differential för att 
fördela kraften mellan hjulen för bättre 
kurvtagning. Det är förmodligen så 
kallade torque vectoring, något som 
hittas även hos Polestar 3 och nyligen 
visade Volvo ex90.

Det kommer att bli trådlösa uppdate-
ringar av all mjukvara som finns i bilen, 
alltså även motorer och andra kritiska 
komponenter. Eventuellt dyker det 
också upp Android Auto, alltså Googles 
operativsystem som vi hittar i Renault 
Mégane, Polestar och Volvos elbilar. 

På snabbladdningsfronten verkar det 
vara intet nytt. Det är maxeffekt på 270 
kW och vid optimala förhållanden kan 
Macan ladda batteriet till 80 procent 
på 25 minuter. Det är några minuter 
långsammare än Taycan, som klarar det 
på 22,5 minuter. Men så har Macan ett 
större batteri. 

Hur långt man kommer på en laddning 
återstår att se, men mycket möda har 
lagts ner på att göra bilen effektiv, bland 
annat har man en växelriktare med  
kiselkarbid, som ger mindre värmeut-
veckling än traditionella växelriktare. 

Men som Porsche också påpekade: 
– För oss är det viktigt att göra effek-

tiva bilar, men viktigast är att prestan-
dan finns där. Den går alltid först. 

Batteripacket blir något större än vad 
vi hittar i Taycan i dag. Vi får reda på 
att det ligger kring 100 kWh, men exakt 
hur mycket energi det har vill de ännu 
inte kommunicera. 

Vi hittar ett nyutvecklat system 
som heter Porsche Active Suspension 
Management som kombineras med en 
nyutvecklad luftfjädring som ska svara 
på alla vägtyper, styrning och accelera-
tion. Tillsammans med fyrhjulsstyrning 
(första på Macan) med fem grader, 
dubbel luftfjädring och fyrhjulsdrift med 
torque vectoring blir Macan en nyhet på 
flera fronter. 

Motorerna är nu utvecklade in-house, 
inte som i Taycan av en underleverantör. 

Det är permanentmagnet-motorer, 
som Porsche hävdar är mer effektiva 
än de hyllade permanent-magnet-lösa 
motorer som bmw använder. 

 PPE-plattformen med dubbla motorer. 

 »För oss är det  
viktigt att göra  
effektiva bilar,  
men viktigast är 
att prestandan 
finns där. Den  
går alltid först. «

PORSCHES ELEKTRIFIERADE FRAMTID

Eldrivna Macan testas i alla förhållanden, här i en mule-version. 
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UPPDATERADE TAYCAN – LÄNGRE 
RÄCKVIDD MED FYRHJULSDRIFT
Genom att finjustera nuvarande teknik 
i Taycan-bilarna har Porsche rullat ut 
uppdateringar som ger den fyrhjuls-
drivna modellen längre räckvidd än den 
bakhjulsdrivna. Motorerna är optime-
rade för olika hastigheter. En Taycan 4s 
har nu en räckvidd i blandad körning 
på 438 km, medan den bakhjulsdriv-
na versionen når 434 km. Ingen stor 
skillnad alltså, men ändå ett bevis på att 
fyrhjulsdrift inte nödvändigtvis behö-
ver leda till försämrad räckvidd. 

Vi tar ut en 4s och kör upp den i 
bergen kring Milano och når snuddande 
nära 40 mil. Temperaturen var mild, 
kring 15 grader. 

Det blev också uppenbart att Taycan 
inte bara är en sportbil; den är även en 
finfin cruiser. Att glida fram genom de 
italienska byarna på trånga vägar är en 
njutning alla borde få prova. 

 99X Electric.

 »Generation 3 av Porsches  
Formel-e-bil är på plats. Allt är bättre.  
Snabbare och mer hållbart.«

FORMEL E – 99X ELECTRIC KAN LADDA 
MED 600 KW
Generation 3 av Porsches Formel e-bil 
är på plats. Allt är bättre. Snabbare och 
mer hållbar (Batterier och kolfiber ska 
komma från återvunna material). 

Det som imponerar mest är kanske 
att Porsches Formel e-bil kan snabblad-
da med 600 kW. 

Dessutom har den, likt gt4 e-Perfor-
mance, en ruggig regenerering, hela 
40 procent av energin kommer från 
återvinningen genom bromsning. 

Motorerna ligger på en systemeffekt 
på 350 kW (476 hk). Drivlinan har en 
effektivitet på kring 95 procent. 

För första gången blir det också 
fyrhjulsdrift på Formel-e-bilen. Regene-
reringen är sammantaget hela 600 kW 
– lika mycket som den kan snabbladda. 
250 kW laddas med motorn på framax-
eln och 350 kW på bakaxeln.  ✖

PORSCHES ELEKTRIFIERADE FRAMTID

Taycan har fått uppdateringar som ger längre räckvidd.  
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TEKNIK. TVÅVÄGSLADDBOX

Jimmy de Mander Weidlertz 
på laddboxföretaget  
Wallbox är en av de första 
i Sverige som installerat  
en laddbox för tvåvägs-
laddning hemma. Nu kan 
han spara egen solel  
eller billig el som köpts  
på natten i bilen, för  
att använda eller sälja 
senare. Vi fick en  
demonstration av tekniken  
– som spås komma  
stort på marknaden  
redan nästa år.

TEXT LOTTA HEDIN  FOTO PETER GUNNARS

 WALLBOX TVÅVÄGSLADDNING

Här kan  
elbilen  
ladda  
huset
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TEKNIK. TVÅVÄGSLADDBOX

För att bättre kunna besvara de allt fler frågorna 
om tvåvägsladdboxar från företagets kunder  
bestämde sig Jimmy de Mander Weidlertz för att  
installera en hemma hos sig själv och testa. 
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 På Jimmys gata har alla 
hus solceller på taket.

tt ha två elbilar på 
uppfarten är inte 
särskilt ovanligt 
längre. Att ha två 
laddboxar däremot, 
varav den ena inte 
bara kan ladda bilen 
utan också ladda ur 
den, det är familjen 

de Mander Weidlertz 
ganska ensamma om, än så länge. 

Men snart lär de få sällskap av fler. 
Det tror i alla fall Jimmy de Mander 
Weidlertz, som till vardags arbetar på 
företaget Wallbox som tillverkar den 
tvåvägsladdbox som nu sitter på väggen 
i familjens garage.

Boxen, Wallbox Quasar, är gjord för 
den japanska laddstandarden Chademo 
som används i bland annat Nissan Leaf. 
Men snart ska företaget släppa Quasar 
2, en liknande tvåvägsladdbox för ccs 
– alltså den dc-laddstandard som alla 
nya elbilar som säljs på den europeiska 
marknaden använder.

A
Det är inte minst kunderna 

som driver på; det senaste året 
har intresset för tvåvägsladdning ökat 
markant, berättar Jimmy de Mander 
Weidlertz.

– Innan Rysslands krig i Ukraina var 
det nästan bara entusiaster som hörde 
av sig till oss med frågor om tvåvägs-
laddning, sådana som tycker tekniken 
är cool. Nu är det betydligt fler. Man har 
insett hur blottad man är för världssi-
tuationen. Helt plötsligt stiger elpriset 
med tio kronor per kilowattimma, och 
du kan inte göra någonting, det är bara 
att betala. Men med sådana här pro-
dukter och med solceller kan du göra 
dig mycket mer oberoende för vad som 
händer runt om i världen, säger han. 

För att möta det växande intresset och 
bättre kunna besvara de allt fler frågor-
na bestämde sig Jimmy för att installera 
en tvåvägsladdbox hemma hos sig själv.

Den nya modellen kommer fungera 
på samma sätt, fast med lite fler finesser. 
De har båda en inbyggd växelriktare, 
som växlar om AC-strömmen som vi har 
i våra ledningar till DC-ström när bilen 
laddas, och tvärt om när bilen laddas 
ur och ström skickas från batteriet till 
nätet. 

Jimmy pluggar i Chademohandsken 
för likströmsladdning i Leafen och visar 
i en app:

Urladdningsschema. Välj när 
bilen ska strömförsörja hemmet.

Flera varianter 
av tvåvägs-
laddboxar
 Strömmen i bilens  
högspänningsbatteri är  
likström, men i elnätet har 
vi växelström. Det finns 
flera möjliga sätt att  
hantera det när bilen 
skickar ström från  
batteriet till elnätet. 
 En variant är att  
bilen själv omvandlar  
likströmmen till växel-
ström. Det behövs i så  
fall en laddbox som kan 
hantera växelström i båda 
riktningarna. 
 Ett annat sätt är att 
omvandlingen från likström 
till växelström sker i  
laddboxen, som får en  
inbyggd växelriktare.  
Det gör laddboxen dyrare.  
Quasar från Wallbox  
tillhör den kategorin.
 En tredje variant är att 
laddboxen sköter kontrollen 
och kommunikationen med 
bilens batteri, men att 
omvandlingen från likström 
till växelström sker i  
en separat växelriktare  
– om man har solceller 
kanske i samma växel-
riktare som tar hand om 
solcellsströmmen. Företa-
get Ferroamp har tidiga-
re berättat att de håller 
på att ta fram en sådan 
variant.

  SNABBFAKTA

 »Man har insett 
hur blottad man 
är för världs-
situationen.«

TEKNIK. TVÅVÄGSLADDBOX
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 Två laddboxar: en vanlig AC-box utanpå garaget. Och en tvåvägsladdbox som passar till Leafen inuti.

– Här kan jag se båda mina ladda-
re, och på den ena kan jag välja att 
ladda i med 16 ampere, eller att 
vända tillbaka hjulet till minus 16 

ampere. Startar jag den nu börjar 
den dra ström från bilen ock skicka 

till nätet.

En viktig detalj återstår dock innan 
Jimmy kan börja använda systemet fullt 
ut, och det är nätägarens godkännande. 
Precis som när man installerar solceller 
hemma måste nätägaren godkänna att 
anläggningen ansluts innan man kan 
börja skicka ut el på nätet. Trots att Jim-
my redan har en nätansluten solcellsan-
läggning, och nätägaren egentligen inte 
kan märka någon skillnad om strömmen 
från honom kommer från solcellerna 
eller från bilens batteri, måste han få ett 
separat godkännande.

Men handläggningstiderna hos 
nätbolagen är långa, vilket drabbar 
både de som vill ansluta solceller och 
den som liksom Jimmy vill ansluta en 
tvåvägsladdbox av den här typen. När 
Elbilen besöker honom har han väntat i 
tre månader på besked från Eon.

– Det borde inte vara något problem, 
men det här är ju något helt nytt även 
för nätbolagen. Det finns ju ingen ruta 
för tvåvägsladdbox att kryssa i på blan-
ketten, utan installatören får beskriva 
vad det är man vill ansluta på andra 
sätt.

Att ta sig igenom tillståndsprocessen 
blir ett intressant test i sig för Jimmy och 
Wallbox. Och det finns fler frågor att 
följa.

Den som installerar en vanlig ladd-
box i dag kan utnyttja det så kallade 
gröna avdraget och få 50 procent av 
installationskostnaden avdraget direkt 
på fakturan. Men för att det ska gälla 
måste laddboxen uppfylla vissa krav 
och bland annat vara utrustad med en 

 »Det här är ju något 
helt nytt även för 
nätbolagen.«

 I VW ID Buzz är det förberett 
för dubbelriktad laddning.
 Här framgår att VW tänker 

tillåta att batteriet laddas ur i 
4 000 timmar, eller 10 000 kWh.
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typ-2 kontakt, vilket är den europeiska 
standarden för ac-laddning.

En tvåvägsladdbox som man ansluter 
till bilen med kontakten för dc-laddning 
omfattas alltså inte av avdraget, som 
reglerna ser ut idag. 

– Det gröna avdraget ger i dag stöd 
till både laddboxar och batterialgring 
för egen el. Tekniskt sett kan tvåvägs-
laddboxen ersätta båda de sakerna, men 
det är oklart om den omfattas av stödet, 
säger Jimmy.

För Chademo utvecklades redan från 
början en standard för tvåvägsladdning. 
Men för den europeiska laddstandarden 
CCS (för DC-ladding) och typ-2 (för 
AC-laddning) är bestämmelserna för hur 
tvåvägsladdningen ska utformas inte 
klara ännu. Det krävs både att parterna 
kommer överens om hur kommunikatio-
nen ska ske mellan bil och laddare, och 
hur säker elöverföring ska garanteras. 
Ännu är ingen av de bitarna är helt i 
hamn.

Ändå håller flera laddboxföretag 
redan på att utveckla tvåvägsladdboxar. 

Enligt Jimmy de Mander Weidlertz 
kan det bli så att Wallbox Quasar 2 för 
ccs tas fram i samarbete med vissa 
bilmärken, och att man enas om en 
lösning som fungerar för de märkena, 
i väntan på att den riktiga standarden 
blir klar.

Om det blir så, och vilka bilar som i 
så fall blir kompatibla, kan Jimmy inte 
säga i dag. 

Men det finns andra liknande samar-
beten. Laddboxföretaget Ctek ingår till 
exempel i ett projekt med Polestar och 
flera andra aktörer, och ska ta fram en 
tvåvägsladdare som ska demonstreras i 
sommar.

Men åter till Jimmys garage: när 
nätägaren gett tillstånd och boxen 
kan börja nyttjas fullt ut kommer den 
i kombination med Nissan Leafen som 
står parkerad intill användas dels för att 
ducka höga elpriser. Med ett timprisav-
tal kan Jimmy ladda bilen när spotpriset 
är lågt, vilket vanligen är på natten. Sen 

 »Under 2023 kommer det här bli jättestort. Det  
har vi sett nu, det är en jättevåg som kommer med 
folk som vill ta kontroll över sin energikostnad.«

PROVKÖRNING. MERCEDES HEJ HALLÅ HEJHEJ

Nissan har inte satt någon begränsning för hur ofta bilens batteri 
får användas som batteribank och hur mycket som får laddas ur. 
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kan han använda den elen under dagen 
när spotpriset är högt istället för att köpa 
el från nätet. Har han överproduktion 
från solcellerna på taket som han vill 
spara kan han lagra de kilowattimmarna 
i bilens batteri för att använda vid ett 
senare tillfälle.

Flera nätbolag i Sverige har också 
infört effekttariffer, där den högsta ef-
fekten man tar ut som kund bestämmer 
avgiften. 

Skulle det införas här kan boxen 
även användas som effektvakt. En 
inbyggd funktion skjuter till el från 
bilens batteri när användningen i huset 
överstiger en viss effekt, och där igenom 
kan man slippa få en högre elräkning.

Samtidigt är en tvåvägsladdbox av det 
här slaget betydligt dyrare i inköp än en 
vanlig laddbox. Den Quasar för Chade-
mo som Jimmy har på väggen kostar 
drygt 50 000 kronor att installera. Priset 
för Quasar 2 för ccs är inte klart än, men 
det är troligt att det hamnar i ungefär 
samma härad, kanske något billigare om 
det blir en volymprodukt.

Den som räknar med att kunna 
hämta hem kostnaden för boxen genom 
att köpa el billigt och sälja dyrt behöver 
dock väga in hur mycket i- och urladd-
ning som biltillverkaren tillåter. 

Nissan Leaf har ingen sådan begräns-
ning. Volkswagen däremot, vars senaste 
bilar är förberedda för tvåvägsladdning, 
skriver i sina villkor att de tillåter 4 000 
timmar eller 10 000 kWh. 

Därefter är funktionerna för urladd-
ning och dubbelriktad laddning inte 
längre tillgängliga i bilen. Volvo och Po-
lestar som lyft fram att deras nya bilar 
också är redo för tvåvägsladdning har 
ännu inte sagt hur mycket de kommer 
tillåta att funktionen används.

Flera frågor kvarstår med andra 
ord, men trots det är Jimmy de Mander 
Weidlertz övertygad om att tvåvägs-
laddboxarna kommer komma stort på 
marknaden, och det mycket snart.

– Under 2023 kommer det här bli 
jättestort. Det har vi sett nu, det är en 
jättevåg som kommer med folk som vill 
ta kontroll över sin energikostnad. ✖

 – Här kan jag vända tillbaka 
hjulet till minus 16 ampere. 
Startar jag den nu börjar den 
dra ström från bilen och skicka 
till huset, säger Jimmy. 

Ladda när elen är billig, ladda ur när 
elen är dyr. En tvåvägsladdbox kan 
hjälpa en att ducka höga elpriser. 

TEKNIK. TVÅVÄGSLADDBOX
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I mitten av förra året inledde laddboxtillverkaren Ctek, teknikföretaget  
Ferroamp och elbilstillverkaren Polestar ett projekt för att utveckla  
lösningar för vehicle-to-grid-laddning. Nu har projektet kommit halvvägs, 
och i sommar ska två demonstrations laddstationer sättas upp i Göteborg.

ed i samarbetet finns 
även Chalmers tekniska 
högskola och Göteborgs 
Energi.

– Vi är alla en del av 
ett ekosystem: den som 
kör bilen, själva fordonet, 

laddboxtillverkaren, nätägaren. För 
att ta reda på vad som kan bli den mest 
relevanta produkten i en v2g-lösning 
behöver vi samarbeta med de andra ak-
törerna. Man måste veta vad de andra 
parterna behöver och vilken teknik som 
passar dem för att systemet ska fungera, 
säger Cecilia Routledge, internationell 
chef för Ctek e-mobility.

Inom ramen för projektet tittar ctek 
nu på att utveckla  en ac-laddbox med 
stöd för v2g, som alltså ska testas i 

M
sommar. För det behövs en bil som kan 
skicka ut växelström, vilket Polestars se-
naste modell ska kunna, och även Volvos 
modell ex90. 

När Ctek kommer börja sälja tvåvägs-
laddboxar på marknaden kan man dock 
inte säga ännu.

– Om du ska kunna ta fram en kom-
mersiell produkt behöver du först ha en 
efterfrågan, säger Cecilia Routledge.

– Till att börja med behövs fordon 
som kan använda sig av den typen av 
laddare. Samtidigt räcker det inte med 
att du har en bil och en laddbox som 
klarar v2g. Det behövs också sättas upp 
mekanismer så att den som skickar ut 
el på nätet kan få betalt. Hur kontraktet 
ska se ut mellan fordonsägaren och 
aktörerna på elnätet är inte löst än. ✖

 »Vi behöver samarbeta 
med de andra aktörerna«

 CTEK TESTAR TVÅVÄGSLADDBOX MED POLESTAR 

 »VI ÄR ALLA EN 
DEL AV ETT  
EKOSYSTEM:  
DEN SOM KÖR 
BILEN, SJÄLVA  
FORDONET, 
LADDBOX-
TILLVERKAREN, 
NÄTÄGAREN.«

TEXT LOTTA HEDIN   
FOTO PETER GUNNARS

TEKNIK. TVÅVÄGSLADDBOX

Cecilia Routledge,  
internationell chef 
för Ctek e-mobility. 
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eCarExpo i samarbete med

NORDENS STÖRSTA

ELBILSMÄSSA
LADDA LÄR OCH TESTKÖR!

Här ges en fantastisk möjlighet att skaffa sig djupare kunskap om elbilar,  
laddning och elbilsägande. Inte minst får du möjlighet att provköra och jämföra  

marknadens elbilar. Hela familjen är välkommen! 

Friends Arena, Stockholm 3–5 februari.
Mer information om biljetter, premiärer, seminarier, provkörningsbilar  

och öppningstider finns på www.ecarexpo.se



Äntligen en  
tyst snöskoter!

 TAIGA NOMAD SKA GÖRA JOBBET I FJÄLLEN
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Det är roligt att köra fort på snö  
– särskilt om man slipper motorljud  
och avgaslukt. Vi har provkört eldrivna 
snöskotern Taiga Nomad, som står redo  
att axla jobbet på svenska skidorter i vinter. 
TEXT LOTTA HEDIN  FOTO PETER GUNNARS

änk dig en kall, klar 
vinterdag i fjällen. 
Och till det, det ilsket 
surrande ljudet från 
en bensindriven snö-
skoter. Och en doft av 
avgaser. 

Vare sig man 
gillar att köra själv 

eller bara tycker om att 
vistas i miljöer där skotrar finns är det 
lätt att se fördelarna med eldrift. Men 
omständigheterna där en snöskoter 
normalt används ställer sina krav: man 
kör i väglöst land utan möjligheter till 
laddning, samtidigt som minusgrader 
är en utmaning för allt som drivs med 
batteri.

Enligt den kanadensiska tillverkaren 
Taiga Motors är de utmaningarna dock 
inget hinder. Företaget som grunda-
des 2015 har tagit fram flera eldrivna 
snöskotrar men även vattenskotrarsom 
visat sig kunna bemästra tuffa förhål-
landen. Tidigare i år startade serietill-
verkningen av modellen Nomad, en 
stabil och stark skoter med en räckvidd 
på cirka tio mil, utvecklad för att passa 
som arbetsredskap på skidorter och i 
naturområden.

Svenska Skistar är en av kunderna 
som tidigt visade intresse för Taigas 
eldrivna skotrar. Enligt företagets mil-
jömål ska man bli klimatneutrala till år 
2030, och för att nå det planerar man 
att elektrifiera hela skoterflottan, som 
i dag består av 160 fordon. Men förutom 
att vara utsläppsfria måste elskotrarna 
förstås även klara jobbet.

– Vi måste kunna lita på att de 
funkar. Om vi snabbt behöver åka ut 
och ut hjälpa en skadad skidåkare till 
exempel, måste vi veta att vi tar oss dit 
och tillbaka utan problem, säger Fanny 
Sjödin, hållbarhetschef på Skistar.

T

SNÖSKOTER. TAIGA NOMAD

Äntligen en  
tyst snöskoter!

 Arbetsredskap eller  
maskin för nöjesåkning  
– att slippa avgaser och 
oljud är en fördel i båda 
fallen. Men för att en  
eldriven snöskoter ska 
fungera i verkligheten 
krävs även styrka, räck- 
 vidd och driftsäkerhet.   
Det har Taiga Nomad,  
intygar Svenska Skistar, 
som hårdtestat den  
i sin verksamhet.

I våras levererades därför de första 
två exemplaren av Taiga Nomad till 
Skistars anläggning i Sälen för att testas 
i det dagliga arbetet. I normalfallet 
handlar det om 5–6 mils körning om 
dagen, upp och ner för berget, vilket 
måste klaras utan laddstopp. Skotrarna 
visade sig leva upp till kraven, och nu 
har företaget beställt ytterligare 50 
exemplar.

– Vi har testat dem i verksamheten 
och det har inte varit några problem. 
Vi lät en av våra tuffaste förare köra, 
och efter en normal, hård dag hade han 
fortfarande 25 procent kvar i batteriet, 
säger Fanny Sjödin.

Fanny Sjödin.
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Enligt Taiga Motors ska räckvid-
den heller inte försämras av kyla. 
Även om termometern dyker så 
djupt som till minus 20–30 grader 

ska användaren kunna räkna med 
att ett fulladdat batteri räcker för cirka 

tio mils körning. För en elbilsförare med 
erfarenhet av hur räckvidden försämras 
när det blir kallt ute låter det nästan för 
bra för att vara sant. Men en bidragande 
förklaring är att skotern glider lättare på 
kallare snö.

– Den presterar faktiskt bättre när 
det är 30 minusgrader ute eftersom 
motståndet blir mindre, säger Jaques 
Demont, säljchef på Taiga Motors.

Hur många kWh som batteriet rym-
mer deklarerar inte Taiga Motors. Och 
hur man löst värmeregleringen i det, 

något som förstås också är en nyckel-
faktor för räckvidden, vill man heller 
inte gärna dela med sig av.

– Det är ett patent som vi skyddar. 
Den teknologin är en av de viktigaste 
delarna i vår affär, jag kan inte riktigt 
avslöja det, säger Jaques Demont.

Att motståndet minskar i kallare 
snö är dock inte svårt att föreställa sig. 
Dagen vi testkör är det strålande sol och 
plusgrader, och trots att vi är ute tidigt 
på morgonen och testbanan är nypistad 
blir snön snart till tung sorbet.

Skotern har dock inga problem att 
ta sig fram. Precis som på alla eldrivna 
fordon är vridmomentet direkt. Kraf-
ten från elmotorn överförs direkt till 
drivmattan. Det ger inte bara en mäktig 

SNÖSKOTER. TAIGA NOMAD

 Enligt Taiga Motors Jaques 
Demont har cirka 40 procent 
av kunderna som intresserar 
sig för företagets eldrivna 
skotrar inte ägt en skoter  
tidigare. Tystnaden och  
friheten från avgaser ger en 
helt annan köruppupplevelse, 
som lockar nya användare, 
menar han.

Taiga Nomad
Taiga Nomad är världens 
första serietillverkade 
eldrivna snöskoter.  
Standardmodellen har  
90 hk, en räckvidd på  
upp till 100 km och väger 
341 kg.

Pris: 166 000 sek kr plus 
moms och importkostnader.
Deklarerad räckvidd:  
100 km.
AC-laddning: 6,6 kW.
Snabbladdning: Tillval.
Motoreffekt: 90/120 hk.
Vridmoment: 170 Nm.
Topphastighet: 105 km/h.
Dragvikt: 510 kg.

  SNABBFAKTA
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Jaques 
Demont. 

Taiga Nomad.



acceleration från stillastående till hög 
hastighet, utan också bättre kontroll i 
låga hastigheter.

– Behöver du flytta fram fem 
centimeter kan du lätt göra det, med 
kontroll. Med en konventionell bensin-
driven skoter blir det lätt ryckigt, vilket 
orsakar en del olyckor i låga hastighe-
ter, säger Robert Putnam som är affärs-
utvecklingschef på Taiga Motors och 
som ger oss en genomgång av maskinen 
innan det bär iväg.

Så, är det bara att gränsla maski-
nen och trycka på knappen och 
köra. Även om det inte finns 
något motorljud att tala om 
är färden inte knäpptyst 
– det är en del ljud från 
drivlinan och mattan som 
med sina kammar hakar 
fast i snön och skjuter ma-
skinen framåt. Men det går 
ändå inte att jämföra med en 
vanlig skoter som hörs komma 
på långt avstånd.

Nomad har två körlägen, Range och 
Sport, och man kan välja mellan två 
nivåer av regenerativ bromsverkan. 
Maxhastigheten är hela 105 kilometer 

i timmen. Riktigt så fort 
kör vi inte, men hastig-
heten vi kommer upp i 
och det direkta gensvaret 

är ändå tillräckligt för att 
kraften ska bli tydlig. Sam-

tidigt känns den drygt 300 
kilo tunga maskinen lyhörd.

Efter en tur på fjället glider jag tillba-
ka till startpunkten, stannar och blir ge-
nast påmind om att ”hit the kill switch” 

och lägga i parkeringsläge. När vi står 
stilla låter maskinen ingenting, och för 
den som är ovan är det lätt att glömma 
bort att den trots sin tystnad är körklar. 

Även Skistars Fanny Sjödin pekar på 
att det kan ta lite tid att vänja sig.

– Vi får tänka oss för så vi inte 
skrämmer våra gäster när vi kommer 
körandes, de är ju så tysta. Det är som 
när de första elbilarna kom, folk kan bli 
lite chockade innan de vant sig. ✖

 »Behöver du 
flytta fram 
fem centi-
meter kan 
du lätt göra 
det.« 

 Testmodellen har AC- 
uttag enligt den nordame-
rikanska standarden, men 
de som levereras till Sve-
rige kommer få CCS-uttag. 
Skotern kan laddas med 
6,6 kW AC, och att ladda 
från 0 till 100 procent ska 
då ta tre till fyra timmar. 
Det finns även möjlighet 
till snabbladdning. Då ska 
0-80 procent kunna fyllas 
på en halvtimma.

SNÖSKOTER. TAIGA NOMAD

 Elmotorns kraft överförs direkt till driv-
mattan. 
– Jämfört med en vanlig snöskoter finns det 
betydligt färre delar som rör sig och kan gå 
sönder, vilket ger lägre driftkostnader, säger 
Robert Putnam. 
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Robert  
Putnam.

Japp, det finns 
värme i handtagen.

Nomad har två körlägen, Range och 
Sport, och man kan välja på två  
nivåer av regenerativ bromsverkan. 



Skistar lägger order på ny svensk elskoter
Vidde Snow Mobility från 
Jörn utanför Skellefteå 
startades 2021 med  
siktet inställt på att 
bygga en eldriven  
snöskoter med lång 
livslängd och med  
hållbarhetstänk  
i varje steg.

enom samarbeten med 
andra svenska företag ska 
skotern bli en helt svensk 
maskin, och en förserie är 
tänkt att stå klar vintersä-
songen 2023-2024. Fabrik, 
testbana och kundcenter 

ska också etableras i Jörn, enligt pla-
nen. Med ombord finns ingenjörer från 
bolag som bland annat Afry, T-Engine-
ering och Swedespot.

I samverkan med Rise, Research 
Institutes of Sweden, ska man ta fram 
en cirkulär affärsmodell och en produkt 
som är vad man kallar framtidsadaptiv. 

Det innebär bland annat att den från 
början ska vara anpassad för att man 

G
ska kunna byta ut olika komponenter 
i den allteftersom nya behov uppstår. 
Inom den cirkulära affärsmodellen ska 
man både se till hållbarheten i produk-
tionen, användandet av skotern under 
dess livsängd, och ha en plan för åter-
vinning av material och komponenter. 

Först med att lägga en order på 50 
skotrar är Skistar, som planerar att byta 
ut hela sin skoterpark till eldrift på sikt. 
Tidigare har Skistar beställt 50 elskotrar 
från kanadensiska Taiga Motors. 

De 50 skotrarna från Vidde planeras 
kunna tas i drift på skidanläggningarna 
år 2025. 

Produktionen av Viddes första proto-
typ startar i januari 2023. ✖

TEXT LOTTA HEDIN 
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 VIDDE SNOW MOBILITY

SNÖSKOTER. VIDDE

A new family member.

Nästa generations laddbox
GARO Entity är en självklar lösning när 
det kommer till både säkerhet och 
användarvänlighet. En laddbox 
förberedd för framtidens krav och 
komplexa system.
garo.se



— 
Skräddarsytt hela vägen. 
Både på insidan och utsidan.

Terra AC laddbox ger uppkopplad laddning av hög kvalitet, för både 
hem och företag. Den har inbyggd kommunikation, inbyggda skydd 
och lastbalanseringsfunktioner, samt tillhörande app för smidig 
installation och användning. 

Terra AC finns i flera modeller och med många optioner så att den 
kan skräddarsys efter hemmets eller företagets behov. En nyhet är 
att det nu även går att designa fronten för att personifiera, stärka 
varumärket, eller smälta in mot fasaden. Välj bland färdiga varianter  
eller skapa din helt egna design!

abb.se/laddinfrastruktur



långresan

Volkswagens ID Buzz  
är egentligen ingenting 
nytt. Det finns andra 
eldrivna minibussar.  
Men kombinationen med 
räckvidd, snabbladdning 
och en storlek som  
gör den vettig både  
på mindre vägar och  
motorväg gör den till  
en imponerande bil. 

TEST
 VOLKSWAGEN 

TEXT LOTTA HEDIN  
OCH FREDRIK SANDBERG
FOTO PETER GUNNARS  
OCH OLA JACOBSEN 

 ID Buzz
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n så här stor bil, eller 
minibuss, har ju en del 
som talar emot sig när det 
kommer till energiför-
brukning. Den stora fron-
ten blir en vägg i högre 

hastigheter och en hel del luft kommer 
att behöva pressas. 

Frågan var om vi skulle kunna ta oss 
de mil som vi tycker en elbil ska klara i 
dag, nämligen 30 mil, innan vi behö-
ver ladda. När minusgraderna landar 
långt under nollan är det en annan 
sak. Men så länge det är plusgrader bör 
en elbil kunna köra 30 mil på svenska 
motorvägar innan det är dags att ladda. 
Annars riskerar man att behöva ladda 
i varje stad man passerar och då kan 
långkörningen bli en osedvanligt seg 
upplevelse. 

Buzz pressar på på motorvägen till 
Karlstad från Stockholm. Vi passerar 
Enköping, Västerås, Örebro och har ett 
nödstopp vi kan svänga in till om det 
skulle behövas. Men vi väljer att inte 
göra det, utan pressar vidare till Karl-
stad, trots att vi i höjd med Kristinehamn 
efter 27 mil börjar se en tämligen liten 
mängd energi i batteriet. Svettpärlorna 
börjar poppa ut i förarens panna. Det  
är backigt före Karlstad och uppförs-
backarna suger energi. 

Men det går. Vi rullar in på Ionity- 
stationen med 3 procent kvar av 
batteriet. Vilket hade räckt till en mil 
till. Det är alltså kantboll på de 30 milen 
en dag med 3,5 grader i temperatur, på 
motorväg. Det är utmärkt för en så pass 
stor bil, med ett batteri som är lika stort 
som i en id 4. 

När vi sedan pluggar in och börjar 
ladda visar den musklerna på riktigt. 
Inte i jämförelse med 800-voltsbilar från 
andra biltillverkare, men vi kommer 
upp i 190 kW, vilket är mer än specifika-
tionerna. Den spolar på bra i kylslaget 
väder och når 80 procent från 3 procent 
på 31 minuter. Från 10 till 80 procent 
tar det 29 minuter.

I jämförelse med i stort sett alla 
andra minibussar är det mycket bra, 
och placerar Buzz i en annan kategori. 
Den blir möjlig för storfamiljen som vill 
ta sig långa sträckor utan att behöva för 
många laddstopp. När laddstoppen blir 
så här kortvariga är det ännu bättre. 

Vi är alla imponerade över hur 
väl den presterar på motorvägen och 
även på mindre vägar. Den är både en 

minibuss och en personbil. Här finns 
mängder av lastutrymmen och kom-
fortabla sittplatser. Den 150 kW starka 
motorn bak ger bra respons även i högre 
hastigheter. 

Ett minus är att vi inte hittar ac i 
baksätet, men det ska enligt uppgift 
komma i senare modeller. Så även en 
sjusitsig variant. 

Men id Buzz har ju ett arv, den gamla 
hippiebussen som man kunde ta ut på 
camping. Hur funkar det? Vi beslöt oss 
för att prova. ✖

 »Vi är alla imponerade 
över hur väl den  
presterar på motor-
vägen och även på  
mindre vägar. Den  
är både en minibuss 
och en personbil.«

E

 230-voltsuttag är tillval. 
 60-40-säten.

TEST. VOLKSWAGEN ID BUZZ

Finfina lastutrymmen. 
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 Inga skenor, men  
justerbara säten.

 Ljuseffekter från dörrar.

 Rejäl, men klarar  
stadstrafiken bra. 
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tt åka på roadtrip i folka-
buss och stanna och sova 
där man har lust – vem har 
inte drömt om det? Med id 
Buzz väcks den drömmen 
till liv igen, inte minst av 

Volkswagens pr-folk som gärna tillhan-
dahåller härliga bilder som kan leda 
tankarna ditåt. 

Och även om den riktiga campingva-
rianten dröjer ytterligare ett par år finns 
redan nu en måttanpassad campingin-
sats att köpa till den befintliga Buzz- 
modellen, med inbyggd madrass och 
plats för vattendunk och gasolkök.

Någon sådant har vi dock inte till-

 Under extragolvet finns 
plats för packning - i lådor 
för att hålla ordning.

En natt i ID Buzz... zzzz
Fäll sätena, lägg in extragolvet och en madrass 
och lastutrymmet blir ett sovrum. Klart att man 
vill campa i VW ID Buzz! Men hur gott sover man? 
Årets snöigaste helg rullade vi ut sovsäcken,  
puffade till kuddarna och testade. 

 ELBILEN TESTAR

gång till – och det behövs inte heller. 
Fäller man baksätena och lägger i det 
medföljande extragolvet i bagageut-
rymmet får man en helt plan yta att 
rulla ut valfri madrass på. Innermåtten 
är 120 centimeter på bredden, så man 
får lätt plats två personer om man är 
beredd att ligga nära.

Planen var att göra en utflykt i 
Stockholms skärgård tillsammans med 
sonen. Vi skulle köra ett antal mil, sen 
ta bilfärja, sen köra en bit till och över-
natta där. Det må vara november men 
det är ju alltid fint att vakna vid havet, 
tänkte vi. Så kom snökaoset – den där 

A

Fäller man baksätena och lägger i det medföljande extragolvet  
i bagageutrymmetfår man en helt plan yta att rulla ut valfri madrass på. 
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helgen i slutet av november som lamslog 
stora delar av södra Sverige. Och vi 
hade bara sommardäck på Buzzen. Vi 
kom med andra ord ingenstans. Men att 
sova ensam parkerad under de alltmer 
snötyngda tallarna på tomten blev lite av 
ett äventyr det med. 

För med den egna sängen inom 
räckhåll ville sonen hellre lägga sig i 
den på kvällen än att pulsa ut till en 
nedkyld bil med kudden under armen 
tillsammans med sin mor. Och det kan 
ha varit ganska bra. Inte för att det hade 
blivit för trångt att vara två – utan för 
luftens skull.

Som vi tidigare skrivit om har id Buzz 
inget som motsvarar Teslas Camping-
mode – alltså en inställning som tillåter 
en att ha värme och luftkonditionering 
i gång under en längre tid när bilen står 
stilla. Den stänger automatiskt av sig ef-
ter 30 minuter, även om man sitter (eller 
har en tyngd placerad) i förarsätet.

id-bilarna har dock en programmer-
bar funktion för att förvärma bilen före 
avfärd, som så länge det finns tillräcklig 
laddning i batteriet funkar även om bi-
len inte är inkopplad till laddboxen. Det 

går att ställa in två klockslag då man 
vill att bilen ska värmas upp. Värmning-
en drar igång 20 minuter innan den 
ivägkörningstid man valt, och startar 
man inte bilen inom 20 minuter efter 
utsatt tid så slås värmen av igen.

Det här gör att man kan sätta två 
tider under natten när man ligger och 
sover i bilen då fläkten drar igång och 
blåser varmluft under 40 minuter. I 
kombination med en varm sovsäck kan-
ske det kan räcka?

Men förutom att hålla värmen har 
klimatsystemet en annan viktig funktion 
att fylla – nämligen att fylla på med 
syre. Även om Buzzen är stor rymmer 
den en begränsad mängd luft, och har 
man ingen tillförsel av frisk luft så stiger 
koldioxid halten snabbt.  Frågan är hur 
snabbt.

För att hålla koll på det tar jag med 
mig en liten portabel koldioxidmätare, 
som skickar mätvärdena direkt till en 
app i mobilen. Den är kvar sedan vi för 
några år sedan testade hur mycket en-
ergi – och med det räckvidd – vi kunde 
spara genom att inte ventilera vår lång-
testbil Tesla Model 3 mer än nödvändigt 
vid körning.

Nu får den mäta halterna i Buzzen 
under natten.

Det är varmt och skönt i bilen när jag 
kryper ner, även om luftkonditionerigen 
och värmen slagit av i väntan på den 
första förinställda ivägkörningstiden. 
Men det dova dunsandet av stora snö-
sjok som släpper från grenarna ovanför 
bilen och faller ner på taket, varvat 
med blixtar och knallar från det oväder 
som drar över oss, gör det lite svårt att 

 »Innermåtten är 120 centimeter på 
bredden, så man får lätt plats två 
personer.«

 Det går att stänga av 
strålkastarna helt även 
när tändningen är på. 
 Två ivägkörningstider 

kan ställas in, och till de 
tiderna  förvärmer bilen 
kupén. Uppvärmningar-
na knaprade dock energi 
från batteriet - laddnivån 
minskade från 80 till 69 
procent över natten.
 Praktiskt fack för  
glasögonen.

Nödlösning istället för cam-
ping-mode.

TEST. VOLKSWAGEN ID BUZZ
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somna. Dessutom är det lite 
för spännande att ligga 
och titta på grafen över 
koldioxid som ritas upp i 

mobilen. Den stiger brant 
uppåt.

Kvart i ett hör jag att 
fläkten går på. Jag har legat 
vaken och funderat på om 
det kanske bara kommer vara 
luften här inne som återupp-
värms och recirkuleras, men 
de farhågorna stämmer som 
tur är inte. Koldioxidhalterna sjunker 
till nästan utomhusnivå och det känns 
härligt lätt att andas igen. Men sen är 
det ganska många timmar till nästa 
luftombyte. Att låta ett fönster stå öppet 
över natten känns inte som en bra idé 
i snöstormen. Jag tittar på koldioxid-
grafen och luften börjar kännas 
instängd.

Vid tretiden öppnar jag skjutdörren 
på vid gavel på läsidan av bilen. Jag 
vädrar ordentligt i några minuter. Sen 
går det bra att somna. Strax före fem 
noterar jag att värmen och ventilatio-
nen dragit igång igen, precis som jag 
ställt in. 

Och jag somnar om tills larmet 
ringer klockan sju. Då känns luften lite 

instängd igen och jag bestäm-
mer mig för att gå in och laga 
frukost till sonen.

Innan jag lämnar bilen kol-
lar jag hur mycket energi det 
dragit från batteriet att värma 
upp bilen, först en gång innan 
jag kröp ner i sovsäcken och 
sedan två gånger under 
natten. Jag kan konstatera att 
nivån minskat från 80 till 69 
procent.

Det blev en lite upphackad natt.  
Komforten var det dock inget fel på.  
Sovsäcken höll mig varm under de 
timmar som bilens uppvärmning var 
avstängd. Men det är inte så lätt att 
somna när luften börjar kännas in-
stängd. Nästa gång – när jag vet att den 
förinställda klimatiseringen fungerar 
och att det ändå finns god marginal 
innan koldioxidhalterna blir skadli-
ga – då blir det nog lättare att sova. 
Samtidigt – om vi skulle vara två som 
sov i bilen, hur instängd skulle luften 
kännas då? 

Det bästa vore förstås om Volkswa-
gen bara kunde fixa ett Camping-mode. 
Då kan jag nästan tänka mig att flytta 
ut i Buzzen permanent. ✖

Snösmocka i kombination med sommardäck 
gjorde att vi inte tog oss så långt. 

TEST. VOLKSWAGEN ID BUZZ

Koldioxidhalt  
i luften
 Frisk utomhusluft håller 
en koldioxidhalt på runt 
400 ppm. 
 I offentliga lokaler, 
skolor och arbetsplatser 
är rekommendationen att 
halterna inte ska överstiga 
1 000 ppm, och detsamma 
brukar anges för sovrum. 
Vid nivåer över det kan 
sömnen bli sämre, luften 
kännas instängd och man 
kan vakna med huvudvärk.
 Vid 20 000 ppm eller 
mer kan andningen börja 
bli oregelbunden, och vid 
50 000 ppm kan man bli 
medvetslös. 

  SNABBFAKTA

2700 ppm är en  
betydligt högre  
koldioxidhalt än vad 
som rekommenderas  
för sovrum. 
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KÖREGENSKAPER:  
 

Personbilslik att köra! 
Smidig och pigg. Hög  
sittposition ger lite  
distansierad vägkänsla, 
men balansen är bra  
trots storleken.

KOMFORT:  
Sköna säten och lyxigt  
spatiös. Baksätet är en 
dröm. Fjädringen sväljer 
vägens ojämnheter väl.

SÄKERHET:  
Ännu ej testad av Euro 
NCAP. Men andra ID-bilar 
har hittills fått toppbetyg.

FÖRBRUKNING:  
Helt okej för storleken.

AUTONOMI:  
Bra filhållningshjälp,  
utmärkt skyltavläsning  
och klassledande 
matrix-strålkastare.  
Mycket är dock tillval.

UTRUSTNING:  
Det mesta finns att köpa 
til, bland annat 230  
V-uttag. Vi saknar  
Camping-mode. 

UTRYMMEN:  
Enorma.

EKONOMI:  
Inget kap, men man får 
mycket för pengarna.  

RÄCKVIDD:  
Klarar trettio mil på  
motorväg i gråkalla  
november. 

LADDNING:  
Klart bäst i sin klass.  
Fyller 5-80 procent på  
en halvtimme. 

UTSEENDE: Fin kombo  
av framtid och dåtid.

Pris (från):                           
625 000 kr.
Batterikapacitet:              
77 kWh (netto).
Deklarerad  
räckvidd:  
422 km (WLTP).
Snabb-/ 
normalladdning: 
170/11 kW.
Drivning:  
Bakhjulsdriven.
Motoreffekt:  
150 kW.
Acc. 0-100 km/h:               
10,2 sek.
Yttermått, LxBxH:  
471x198x193 cm.
Bagageutrymme:   
1 121–2 205 liter.
Maxlast: 529 kg.   
Dragvikt:                      
1 000 kg.
Nybilsgaranti:                   
3 år.
Batterigaranti:  
8 år/16 000 mil

  
  Smidig och rolig 
att köra. 
 Bra komfort. 
  Bra räckvidd och 
snabbladdning.

 Ingen AC bak. 
  Inget Camping- 
mode. 

 I KORTHET

TOTALPOÄNG:

41/50

 Laddningen imponerar. Det är 3,5 grader och vi får 
bra effekt långt upp i procenten. Från 10 till 80 procent 
tog det 29 minuter. 
 
Laddtid: 5-80% 31 min, 10%–80% 29 min. 
Förbrukning och räckvidd: Temp +3,5 grader vid  
provkörningen. 
Officiell räckvidd: 422 km WLTP. 
Räckvidd vid provkörningen: 302 km, på motorväg. 
Förbrukning: 2,4 kWh per mil.

Volkswagen ID Buzz 5% till 80% på 31 min

 LADDKURVA
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Rymligt men ändå ombonat. 

 Höjd: 193 cm  Markfrigång: 14,3 
cm (lastad)

 Maxlast: 529 kg
 Taklast: 100 kg
  Max släpvikt:  
1 000 kg

 BETYG

 Hjulbas: 299 cm
 Totallängd: 471 cm  Bredd: 198 cm

FAKTA

Volkswagen
ID Buzz

TEST. VOLKSWAGEN ID BUZZ
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Toyota 

I ett räckviddstest vi gjorde med 
åtta andra elbilar hamnade Toyotas 
första riktiga elbil bz4x på sista 
plats. Den ska ta sig 415 km enligt 
företaget, men vi var tvungna att 
ladda redan efter 21 mil. Det  
är synd – bz4x är en mycket  
kompetent bil som imponerar  
på flera punkter. 

TEST
 TOYOTA 

TEXT FREDRIK SANDBERG  
FOTO PETER GUNNARS 

 bz4x
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oyotas inträde på mark-
naden är något av en 
besvikelse. 

Vi startade i Stockholm 
och tog oss ut ur stan från 
norra utfarterna och satte 

av mot Karlstad. Väl ute ur Stockholm, 
efter cirka 30 km, ligger hastighetsgrän-
serna till största delen på 110 km/h och 
en bit av sträckan på 120 km/h.

Det är på svenska motorvägar som 
det blir utmanande för dagens elbilar 
och det är där de flesta befinner sig när 
de ska köra långt. 

Målet för resan var Karlstad, 30 mil 
bort. Vi hade fått indikationer från 
norska tester att räckvidden inte riktigt 
var vad Toyota uppett. Men den borde 
klara sig till Karlstad. Åtminstone till 
Kristinehamn, 27,5 mil bort.

Men den fyrhjulsdrivna versionen 
av Toyota bz4x som vi körde började 
tidigt visa tecken på att den inte hängde 
med. Redan i Örebro efter dryga 20 mil 
inser vi att den inte tar sig fram ens till 
Kristinehamn.

Det får bli ett laddstopp i Örebro. 
När vi pluggar in får vi äntligen se 

hur många batteriprocent vi har tillgo-

do. Den informationen syns inte i bilen, 
endast att vi hade 24 km räckvidd kvar. 
Vi har då tillryggalagt 221 km och har 
alltså 24 km kvar att köra, en räckvidd 
på 245 km. Det är 170 km kortare än 
angivna WLTP-siffran på 415 km för 
just den version av bz4x vi för dagen 
testar. Det är heller inte rejält kallt, 
temperaturen ligger på 3,5 grader och 
ingen nederbörd.

Toyota skriver i pressmaterialet de 
skickar med bilen att företaget är kända 
för att ha rejält tilltagen reservtank och 
att den filosofin följer med elbilarna. När 
bilen anger att det är 0 km kvar att köra 
ska det finnas ytterligare 8 procent kvar 
av batteriet, enligt Toyota.

Enligt färddatorn har bilen dragit 
2,7 kWh per mil när vi kommer fram 
till Örebro. Det ger en sammanlagd 
förbrukning på 59,67 kWh. Vi har kvar 
energi till ytterligare 24 km, vilket 
baserat på tidigare körning motsvarar 
6,48 kWh. Det skulle i så fall innebära 
att batteripacket innehåller 66,15 kWh. 
Men då står procentmätaren väldigt 
nära noll.

Men enligt Toyota ska det finnas yt-
terligare energi efter nollan i räckvidds-

Stadig bil, med lite 
stridsvagnskänsla. 

T  »När det kommer 
till snabbladd-
ningen presterar 
Toyotan initialt 
som snittelbilen. 
Till 80 procent 
tar det 34 minu-
ter. Men därefter 
sjunker laddef-
fekten till 7 kW.«
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TEST. TOYOTA BZ4X

beräknaren. Om man räknar med 8 
procent extra energi, från tomt, blir det 
71,9 kWh, vilket är snuddande nära den 
nettokapacitet på 71,4 kWh som Toyota 
tidigare kommunicerat till norska sajten 
Elbil 24 (se faktaruta). Nu säger Toyota 
att 71,4 kWh är bruttokapaciteten. Men 
ingenting om vad nettokapaciteten är. 
Det gör det hela mycket mystiskt, tro-
ligen är snittförbrukningen som bilen 
angett felaktig. 

När Elbil24 laddade upp bilen från 
tomt fick de i 60 kWh. Om man lägger 
på bufferten på 8 procent blir det då 
ytterligare … ja, hur räknas den buf-
ferten, på bruttokapaciteten? I sådana 
fall blir nettokapaciteten cirka 66 kWh. 
Vilket stämmer med våra siffror, men 
utan buffert.

Om vi tänker oss att vi satsat på att ta 
oss till Kristinehamn på de kilometer 
som var kvar i batteriet och hoppats på 
den stora bufferten som Toyota säger 
finns, så hade vi tagit oss 26,4 mil.

En kylig dag på motorväg bjuder 
alltså Toyota bz4x – om man ska tro att 
batteriet har en buffert på 8 procent när 
det är tomt – på 26,4 mils räckvidd före 
totalstopp. Mer rimligt är att ge bilen en 

räckvidd på motorväg på cirka 25 mil, 
för den våghalsige.

Varken det ena eller det andra hade 
räckt till Kristinehamn. Vi testade 
samtidigt sju andra elbilar, som alla tog 
sig dit. De flesta tog sig dessutom till 
Karlstad. Som jämförelse hade bmw i4 
e-Drive 40 med cirka 12,5 kWh större 
batteri än bz4x cirka 17 mil kvar i batte-
rierna när vi körde in i Karlstad efter 30 
mils körning. Alltså 47 mils räckvidd. 

Den är dock bakhjulsdriven, men 
fyrhjulsdrift är inte nödvändigtvis en 
räckviddsdödare, Porsche har exem-
pelvis längre räckvidd i sina fyrhjuls-
drivna versioner av Taycan. Även Tesla 
har tidigare haft längre räckvidd med 
fyrhjulsdrift.

Visst, vi körde i kyligt väder på mo-
torväg, men det hindrade inte exem-
pelvis Volkswagens id Buzz att ta sig 30 
mil. Med ett batteri som har en netto-
kapacitet på 77 kWh, cirka 10 kWh mer 
än i Toyotas bz4x. Buzz är en betydligt 
större bil.

När det kommer till snabbladdning-
en presterar Toyotan initialt som snittel-
bilen. Till 80 procent tar det 34 minuter. 
Men därefter sjunker laddeffekten till 

 »När vi pluggar 
in får vi äntligen 
se hur många 
batteriprocent 
vi har tillgodo. 
Den informa-
tionen syns inte 
i bilen, endast att 
vi hade 24 km 
räckvidd kvar.«

 Fina lastutrymmen.

 Stolarna kräver lite  
tillvänjning, men är  
därefter komfortabla.

 Skärmen skyms av ratten, 
som är tänkt att vara  
av yoke-modell, platt 
överdel. Vi kör dock en 
vanlig ratt.
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till 7 kW. Det går alltså inte att snabb-
ladda bilen mer än 80 procent, 
därefter blir det normalladdnings-
hastighet och till och med lägre än 

så (bilen får trefasladdning på 11 kW 
i Sverige). 

Det innebär att man har 80 procent 
att röra sig med ner till noll, vilket är 
21,5 mil innan det är dags att ladda 
igen. Vill man ha lite räckviddsbuffert 
och inte köra in på laddstationen med 
noll kan det till och med bli under 20 
mil i verklig körning.

Den andra testdagen är det två 
grader kallare ute (cirka 1 plusgrad) och 
då går snabbladdningen ännu sämre – 
för att inte säga uselt. Vid 40 procents 
laddnivå laddar bilen med en effekt på 
29 kW, som sedan dalar. När bilen har 
57 procent i batteriet har laddeffekten 
sjunkit till 19 kW. Och det är inte snabb-
laddningsstationen det är fel på – på 
platsen bredvid står en Audi e-tron och 
laddar med 144 kW.

Vid sidan av räckviddsproblematiken 
som vi gissar beror på högt luftmot-
stånd och att fyrhjulsdriften, som vi 
tyckte, är igång hela tiden, är Toyotas 
intåg på elbilsmarknaden en positiv 
upplevelse, med några saker som impo-
nerar stort. 

En sådan sak är filhållningsassisten-

ten. Den gav en verklig wow-känsla, ett 
”Halleluja moment”. När man körde upp 
på motorvägen, aktiverade autopiloten 
och sedan kunde släppa ratten var det 
som att åka tidsmaskin till framtiden. 
Toyotas autopilot kräver nämligen inte 
att du ska hålla i ratten. Den kollar 
i stället med kameror att du håller ögo-
nen på vägen. 

Så jag kunde släppa ratten, luta mig 
bakåt och låta bilen skjutsa mig 10 mil 
på motorvägen. Enda gångerna jag 
behövde ta över styrningen var när 
vi hann ikapp någon långtradare och 
behövde köra om.

Toyota bz4x känns stabil och tung på 
vägen, med en ovanlig förarplats som 
kräver tillvänjning. Fyrhjulsdriften ger 
stabilitet och hela bygget ger lite strids-
vagnskänsla. Men det är fin rullkomfort. 
Och utmärkt avstämd fjädring ger till-

sammans med generöst tilltagna stolar 
och en tyst kupé en väldigt komfortabel 
upplevlese. Baksätet är också spatiöst 
och trisamt. 

Så Toyota bz4x skulle vara den per-
fekta långfärdsbilen – om den bara hade 
någon räckvidd att tala om. Inte bara 
det; när vi testar den den i snöovädret vi 
hade i Stockholm så körde den genom 
oplogade vägar som om ingenting hade 
hänt. Fyrhjulsdriften må vara törstig, 
men den gör jobbet när det behövs. 

Dessutom känns den som en Toyota, 
den kommer att hålla länge. Den väl 
tilltagna bufferten på batteriet och 
dessutom buffert på buffert när man ska 
snabbladda gör nog den här bilen till 
den mest långlivade elbilen på mark-
naden. Återstår att se om den fram-
hjulsdrivna versionen med mindre däck 
klarar långtrippen bättre. ✖

 »Toyota bz4x skulle vara den 
perfekta långfärdsbilen – om 
den bara hade någon räckvidd 
att tala om.«

TEST. TOYOTA BZ4X

När temperaturen låg nära noll hade Toyotan det 
kämpigt vid snabbladdningsstationen. Här får vi en 
effekt på 21 kW när batteriet är lite drygt halvfullt. 
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Toyota bz4x sticker ut designmässigt. 

Fyrhjulsdriften klarar snön utan 
några som helst svårigheter. 

Vi plogar oss fram som om ingenting 
hade hänt. Imponerande. 

Hur mycket rymmer  
egentligen batteriet?
Toyota skyltar inte utåt med hur stor 
batteri kapacitet bilen har, utan uppger bara 
räckvidden (så gör till exempel även Tesla). 
Enligt Elbil24 ska Toyota dock först ha uppgett 
att batteriets bruttokapacitet är 74 kWh,  
och nettomängden energi 71,4 kWh. Därefter  
ändrade sig Toyota och sa att bruttokapacite-
ten är 71,4 kWh. När Elbil24 mätte mängden 
ström genom att ladda ur och ladda upp igen 
fick de det till att bilen rymmer 60 kWh  
användbar energi. 
Enligt våra mätningar har Toyota rätt från 
början. Bilen har en nettokapacitet på 71,4 
kWh, om man räknar in den extra buffert på 
8 procent som biltillverkaren uppger att bilen 
har kvar när mätaren visar noll. Men  
det förutsätter att det finns extra energi i 
batteriet även när batterimätaren på ladd-
ningsstationen säger 0 procent, vilket låter 
märkligt. Det troliga är att batteriet har 66 
kWh nettokapacitet och precis som Toyota säger 
71,4 kWh bruttokapacitet. Men det ger inte 
mycket till buffert. Inte vad vi kunde uppmäta.

  FAKTA
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KÖREGENSKAPER:  
 

Känns stabil och tajt  
på vägen. Fyrhjulsdriften 
ger stabiltet. 

KOMFORT:  
Utmärkt avstämd fjädring 
och generöst tilltagna 
stolar. Tyst. Alla får dock 
inte till körställningen, 
vissa får ratten i knät.

SÄKERHET:  
Fem stjärnor i Euro NCAP. 
Välutrustad med säkerhets-
system från basnivå.

FÖRBRUKNING:  
Omotiverat hög, även för 
en fyrhjulsdriven bil.

AUTONOMI:  
Ger begreppet en ny  
innebörd då man inte be-
höver hålla händerna på 
ratten, bara blicken på 
vägen. Imponerande.

UTRUSTNING:  
Generöst utrustad från 
start. Mer avancerade  
hjälpmedel finns som  
tillval. 

UTRYMMEN:  
Rymlig interiört med  
generöst baksäte. Bra 
packmöjligheter med 452 
liters bagageutrymme.

EKONOMI:  
För dyr med tanke på  
räckvidden. 

RÄCKVIDD:  
Drygt 20 mil på motorvägen  
imponerar inte.

LADDNING:  
Okej vid några plusgrader.
Riktigt illa när termome-
tern närmade sig nollan. 

UTSEENDE: Hög kvalitets-
känsla, men lite strids-
vagnsliknande.

Pris: Från 610 900 
kr.
Batterikap: 71,4 
kWh brutto
Deklarerad  
räckvidd: 415 km 
(WLTP).
Snabbladdning:  
150 kW.
Ombordl:  
Trefas 11 kW.
Drivning:  
Fyrhjulsdrift.
Max motoreffekt,  
vridmoment: 
160 kW, 337 Nm.
Acceleration 
0–100 km/h: 6,9 
sek.
Topphastighet:  
150 km/h.
Antal platser: 5.
Yttermått, LxBxH: 
469x186x165 cm.
Bagageutr.: 452 l.
Dragvikt: 750 kg.
Nybilsgaranti:  
5 år/10 000 mil.
Batterigaranti:  
upp till 10 år.

  
  Gedigen och  
välbyggd. 
  Imponerande  
autonomi. 

  Fina köregen-
skaper.

  Hög energiförbruk-
ning ger begrän-
sad räckvidd. 

  Snabbladdar  
dåligt i kyla.

 I KORTHET

TOTALPOÄNG:

37/50

 Temperaturen låg kring 3 plusgrader vid laddningen. 
När vi laddade dagen efter var det några grader  
kyligare och prestandan blev betydligt sämre.
 
Förbrukning och räckvidd: Temp +3,5 grader vid  
provkörningen. 
Officiell räckvidd: 415 km WLTP. 
Räckvidd vid provkörningen: 250 km (estimat), men 220 
kilometer innan laddning blev nödvändig. 10 procent kvar 
av batteriet efter 220 km.
Förbrukning under testet: 2,7 kWh/mil.

Toyota bz4x Från 10 till 80 % på 34 minuter

 LADDKURVA
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Vi räknade till 
47 knappar.  

 Höjd: 165 cm  Markfrigång: 17,7 cm   Maxlast:  
410-490 kg

 Taklast: 75 kg
  Max släpvikt:  
750 kg

 BETYG

 Hjulbas: 285 cm
 Totallängd: 469 cm   Bredd: 186 cm 

(utan speglar)

FAKTA

Toyota
bz4x AWD

 +3 grader  +1 grad
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TEST. TOYOTA BZ4X

 »NÄR TANKEN 
LYSER KAN DU 
KÖRA 5–6 MIL 
TILL. DET ÄR 
EN DJUP, DJUP 
FILOSOFI HOS 
TOYOTA.«

till Erik Gustafsson, 
Senior Specialist  
Toyota Product  
Communication

7 FRÅGOR

Vad är Toyotas huvudförklaring  
till att räckvidden hos bZ4X  
skiljer så mycket i realiteten  
mot WLTP-siffrorna?

–  Räckvidden påverkas av mycket. 
WLTP mäts med lättrullande däck 
specialutvecklade för bZ4X. När man 
sätter på vinterdäck så ser vi redan nu 
en väldigt stor avvikelse i räckvidden. 

Vad snackar vi då, 10 procents 
skillnad?

– Jag kan inte säga procent. Vi gör 
analyser nu och de är inte klara, men  
vi tittar på det.

Men däcken kan inte vara hela 
förklaringen?

– Vi har valt att ha en luftkonditio-
nering med eko- och normalläge där vi 
prioriterar värme. I normalläge ska det 
komma jättemycket värme jätte snabbt 
vilket såklart tar energi och räckvidd. 
Där får vi en ganska stor skillnad i 
ekoläget. 

– Sen har vi olika körlägen där 
normalläget är optimerat för snabb gas-
respons. Det är också något där vi ser en 
förvånansvärt stor skillnad i våra tidiga 
analyser. Även om föraren tror att man 
kör likadant så kan man spara ganska 
många mil genom att köra på ekoläget. 

Ett frågetecken är hur mycket  
av batteriet på 71,4 kWh som 
verkligen används, alltså dess 
nettokapacitet.

– Den kanske viktigaste faktorn är 
hur vi använder batteriet. När det står 
0 på mätaren betyder det inte att bilen 
stannar utan det finns alltid en buffert. 
Den är 9 procent – minst. För 9 procent 
är ett dynamiskt värde som varierar 
beroende på batteriets temperatur. Och 
på topp finns en obrukbar buffert för att 
skydda batteriet. Vad nettokapaciteten 
är säger vi inte, men det är den som ger 
wltp-räckvidden. 

– Det vi ser i våra analyser är att vi 
kanske har en större buffert, alltså den 
dolda räckvidden under 9 procent. Den 
finns för ”Peace of Mind”, att kunden 
inte ska få panik utan känna att man 
kan komma till en laddstation. Och bi-
len levererar full kraft ned till 2 procent 
då den begränsas. 

En stor buffert är ett sätt att 
ingjuta säkerhet. Ett annat sätt 
är att tydligt kommunicera hur 
lång räckvidd som faktiskt finns 
kvar. 

– Rätt eller fel, det här är en sak vi 
analyserar, och vi lyssnar på kunden 
som vi alltid sätter i första rummet. 
Finns det en stark efterfrågan att ändra 
på det så tittar vi på hur man kan visua-
lisera räckvidden på ett bättre sätt. 

– Det här är en filosofi från Japan 
för att möta alla typer av 
elbilskunder. Men kan vi se att 
europeiska kunder vill ha det 
på ett annat sätt så är vi inte 
främmande för att ändra det. 

Problemet är att kunden 
inte vet hur mycket som 
faktiskt finns kvar vid 0 
kilometer. 

– Vi har samma sak i våra 
hybrider. När tanken lyser kan 
du köra 5–6 mil till. Så det är 
en djup, djup filosofi hos Toy-
ota. Men vi inser att vi ska bli 
bättre på att kommunicera det. 

Varför så hemlighetsfulla 
med nettokapaciteten?

– Två skäl: dels att bufferten 
är dynamisk, så det går inte att 
säga en siffra. Det andra är att 
vi inte vill säga det för att det 
är hemligt; vi bygger våra egna 
batterier och vill inte ge iväg 
den uppgiften. ✖

 

 »Det är en filosofi från Japan«
 TOYOTA OM HUR DE REDOVISAR RÄCKVIDDEN:

Den korta räckvidden från vår långkörning med bZ4X tas på 
allvar av Toyota som tillsatt en egen utredning kring saken. 
Vi ser med spänning fram emot resultaten av den. Men redan 
nu kunde vi ställa några frågor till Fredrik Gustafsson,  
Senior Specialist Toyota Product Communication, hos Toyota. 
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ELBIL SVERIGE. NYHETER

Vid båda tillfällena var Elbil Sverige 
representerade med ett antal elbilar och 
även de lokala bilfirmorna visade upp 
sina elbilar. 

Intresset var stort från allmänheten 
och frågorna tog aldrig slut. Det märks 
att nästan alla funderar på elbil som ett 
tydligt alternativ även om många också 
är tveksamma till att ta steget till ett ny 
tänk kring sin körning och drivmedel. 

Arvika fordonsmuseum har en av 
Sveriges finaste samlingar av klassiska 
bilar inklusive en tidig elbilsmodell. 
Mycket väl värt ett besök, och museet 
har även ett trevligt kafé. 

Artikelförfattarens hund Rojan som 
är välkänd i elbilssammanhang gjorde 
vid dessa två mässor ett eget test över 

Höstens elbilsmässor i  
Kristinehamn och Arvika

hur hundvänliga elbilarna är. Det visa-
de sig att det ur hundperspektiv finns 
en hel del brister. För små, för djupa 
och för mörka bagageutrymmen som 
hundar inte tycker om. 

Många biltillverkare har inte ens 
fabriksutprovade hundgaller att erbjuda 
för god säkerhet utan man hänvisar till 
olika ej krocktestade hundgaller från 
någon tredjepartstillverkare. 

”Ej godkänt”, säger hunden Rojan 
som för övrigt är en 13 år gammal 
Welsh Springer Spaniel-tik som bara 
åker i elbil (med riktiga originalhund-
galler). Rojan har åkt 13 000 mil i elbil, 
så hon vet vad hon talar (eller skäller) 
om. ✖� Sam Wernius och Rojan

Elbil Sverige Distrikt Värmland har haft en bra början på 
hösten. Lördagen den 17 september anordnades av energi-
rådgivarna en elbilsmässa i Kristinehamn och lördagen den  
24 september anordnade Arvika Fordonsmuseum en i Arvika. 

Arvika fordonsmuseum. 

Rojan provsitter elbil. 

Södra torget i Kristinehamn. 
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NYHETER

En riktig 
laddsoppa 
Att betala för sin ladd-
ning – hur svårt kan det 
vara? Vi i Elbil Sverige 
driver följande linje:   
1. Plug and Charge.  
I väntan på detta:  
2. Kreditkort. 3. Öppet 
API, så du kan ladda med 
din favoritapp. 

Alla elbilsägare väntar 
på att Plug and Charge-
standarden som kortar 
laddtiden betydligt ska in-
föras. Det har skrivits och 
pratats om detta från Elbil 
Sveriges sida under en 
lång tid. Elektrifierings
kommissionen har dialog 
med bilbranschen, men allt 
går mycket långsamt. Skriv 
gärna om era erfarenheter 
till mig för att hjälpa till 
att trycka på.

Tesla har använt Plug and 
Charge sedan de lansera-
des och Ionityladdarna har 
infört Plug and Charge för 
vissa elbilsmärken. Kan 
Tesla och Ionity så borde 
övriga bilmärken och ladd-
företag även klara av det. 
Elbilsbilisterna i Sverige 
och Norge ogillar denna 
laddsoppa.

  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



Ladda för nya vyer.
Med våra elcyklar kommer du fram snabbt och smidigt, får 
motion, miljön gör tummen upp och du kommer att spara många 
tusenlappar i månaden. Vill du veta mer?

Välkommen att öppna dina vyer i vår elcykelbutik på Gamla Brogatan 
15 i Stockholm. Och uppger du koden EL10 i kassan, så får du 
dessutom 10 % rabatt* på ditt köp.

*Gäller t.o.m. den 31/5 - 2023 på produkter till ordinarie pris.
Rabattkoden gäller även på ewheels.se.



MARKNADSÖVERSIKT

 

Märke  Aiways  
U5 

Audi e-tron  
S/55/50 Quattro 

Audi Q4 e-tron/Q4 
e-tron Sportback 

Audi 
e-tron GT/RS GT 

BMW 
i7 xDrive60  

BMW i4  
eDrive40/M50 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Märke  Citroen  
e-Berlingo 

Citroën 
ë-C4

Citroen  
ë -Spacetourer

Cupra
 Born 58 kWh

DS3 Crossback 
e-Tense 

Fiat 
500e 

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

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

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

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

Drivning Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Bakhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven

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

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

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

Bagageutrymme (liter) 983 380 989 385 350 185

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

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

       MARKNADSÖVERSIKT

RENA ELBILAR 
Personbilar

RENA ELBILAR 
Personbilar

Tesla  
Model Y. 
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Först!

Vi var först i landet med att  

enbart sälja el med landets  

tuffaste miljömärkning  

– Bra Miljöval.

Vill du också vara miljöpionjär? 

falkenberg-energi.se 

0346-88 67 00
Märke  

BMW 
iX XDRIVE 40/50 

iX M60 
BMW
 iX3 

Pris (från) 700 000 kr

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

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

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

Drivning Fyrhjulsdriven Bakhjulsdriven

Motoreffekt 240/385/455 kW 210 kW

Acc. 0–100 km/h 6,1-3,8 sek 6,8 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 495x223x169 472x189x167

Bagageutrymme (liter) 500 510

Dragvikt (kg) 2 500 750

Nybilsgaranti* 2 år 2 år

Märke  Ford
 Mustang Mach E

Honda  
e 

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

Batterikapacitet 70/91 kWh 35,5 kWh

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

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

Drivning Bak-/fyrhjulsdriven Bakhjulsdriven

Motoreffekt 198–358 kW 100/113 kW

Acc. 0–100 km/h 6,2-4,4 sek 9/8,3 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 471x188x163 389x175x151

Bagageutrymme (liter) 322+frunk l00 171

Dragvikt (kg) 750 Ej dragkrok

Nybilsgaranti* 5 år 5 år/10 000 mil

Märke  Hyundai 
Ioniq 5 

Hyundai 
Kona Electric 

 Jaguar i-Pace  
EV400

Kia  
Niro EV

Kia  
e-Soul 

Kia  
EV 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LÄS ALLA VÅRA DAGLIGA NYHETER PÅ:

elbilen.se
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RENA ELBILAR 
Personbilar

RENA ELBILAR 
Personbilar

RENA ELBILAR 
Personbilar

1 047 300-1 448 900 kr
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MARKNADSÖVERSIKT

Märke  Mercedes  
EQS 

Mercedes  
EQV standard /

lång
MG  

Marvel  R
MG  

ZS EV 
MG  
5 

Mini Cooper   
SE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Märke  Lexus  
UX 300E 

 Mazda  
MX-30 

 Maxus  
Euniq 5 MPV

 Mercedes  
EQA 

 Mercedes  
EQB 

Mercedes  
EQE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Märke  Nissan
Leaf Nissan Ariya Opel  

Corsa-e
Opel  
Mokka 

Opel  
Combo-e life 

Opel  
Zafira-e life 

Pris (från) 371 100/452 000 kr 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
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www.ecnordic.se  
telefon +4687614930 
e-post info@ecnordic.se

E L B I L S L A D D N I N G  •  B A T T E R I E R  •  S O L C E L L E R

ELBILSLADDNING
För BRF, Villaägare, 
Företag och Offentliga 
platser.
Våra elbilsladdare följer europastan-
dard Typ 2 mode 3, är säkra samt 
etiskt och hållbart tillverkade. Laddare 
från 3,6-150 kW effekt med enkla 
eller dubbla uttag.

Vi använder avancerade beräk-
ningsprogram och hjälper till med 
konsultation samt är med er från start 
till slutförande och uppföljning.

En prisvärd och slitstark laddbox i ett 
eller två uttag, med eller utan ocpp.

Annons Elbilsladdare för BRF-er, Villaägare, företag och offentliga miljöer.-184x120 210628 ÄNDRING.indd   1Annons Elbilsladdare för BRF-er, Villaägare, företag och offentliga miljöer.-184x120 210628 ÄNDRING.indd   1 2021-06-29   15:23:442021-06-29   15:23:44
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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  110/11 kW 100/7,6–11 kW

Drivning Bakhjulsdriven Uppgift saknas Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven Framhjulsdriven

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

Lastvolym Upp till 15,1 m3 9,7 m3/ m3 11 m3 6 m3/6,6 m3 upp till 4,4  m3 5,8/6,6 m3

Maxlast (kg) 800 1 250 950/795 1 015/990 730 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  3 år/10 000 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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479 900 kr**(kampanj)
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ed en mitt-
motor som kan 
leverera ett 
vridmoment på 
hela 120 Nm är 
Rawbikes låd-

cykel bland de absolut kraft-
fullaste. Även om ekipaget 
är tungt är det inget problem 
att hänga med i trafiken. Det 
är heller inget problem att ta 
sig upp för branta backar. 

Men prislappen är av det 
kraftfullare slaget – närmare 
40 000 kronor. Men man 
får en välbyggd cykel med 
genomtänkta och praktiska 
detaljer.

Cykeln är hela 227 
centimeter lång, vilket gör 
vändradien ganska stor. 
Många trehjulingar kan kän-
nas instabila i kurvorna. Den 
känslan finns inte här. ✖

MOTOR 
 

Mittmotorn från kinesiska 
Ananda levererar en max-
effekt på 250 watt och 
har ett vridmoment på hela 
120 Nm. Man behöver inte 
anstränga benmusklerna 
särskilt mycket ens i  
kraftigt motlut. 

Det finns fem assistlä-
gen, och rätt kombinerade 
med de sju växlarna blir 
färden mjuk och smidig 
oavsett trafiksituation.

Batteriet på 672 Wh är 
placerat under den ena 

sittbänken i lastlådan.  
Det är väl tilltaget.  
Tillverkaren uppskattar 
räckvidden till 5–6 mil.

BYGGKVALITET 
 

Rawbike E-cargo känns 
mycket välbyggd, med 
genomtänkta detaljer som 
underlättar användningen. 
Till dem hör smarta  
fotsteg att kliva på för 
barn som klättrar i och  
ur lådan. Den gedigna 
trälådan har plats för  
fyra barn och klarar en 
totalvikt på 80 kilo.

Den har inkapslad nav-
växel vilket är en bra idé 
om den ska tjäna som 
arbetshäst för familjen i 
alla väder. Ram, hjul och 
andra komponenter håller 
också hög kvalitet.
 

UTRUSTNING 
 

Batteri från Samsung, 672 
Wh. Hydrauliska skivbrom-
sar och handbroms. 20” 
hjul fram, 24” bak. Däck 
från Schwalbe. Sadel med 
dämpning i sadelstången.
Lyse fram och bak som får 
ström av huvudbatteriet.
Inkapslade navväxlar i 7 
steg från Shimano Nexus.
Pakethållare bak ingår, 
klarar en last på 25 kg.
Inget lås. 

Starkaste  
lådcykeln i stan

CYKELTEST. RAWBIKE E-CARGO

TOTALPOÄNG:

21/25

CYKELKÄNSLA 
 

65 kilo lastcykel är inget 
man med lätthet trampar 
iväg med utan motorassist.

Som tur är finns den 
mittmonterade motorn,  
som ger mjuk och följsam  
assistans. Pedalerna  
svarar lyhört på hur mycket 
kraft man lägger på dem. 

Extra mjuk blir fram-
farten om man ser till att 
jobba med de sju växlarna. 
Sittpositionen är bekvämt 
upprätt. Allt detta bidrar 
till en härlig cykelkänsla;  
det är roligt att känna 
sig så lätt med en så stor 
cykel. 

PRISVÄRDE

Priset på 39 500 kronor  
är i saftigaste laget,  
å andra sidan får man 
mycket för pengarna. 

UTSEENDE/DESIGN
Klassisk och modern  
på samma gång. Den  
fernissade trälådan i  
kombination med den  
robusta svarta ramen ger 
ett stilrent intryck.

Pris: Cirka 39 500 kr.
Vikt: 65 kg inkl  
batteri.
Motor: Ananda  
(mittmotor) 250 W, 
120 Nm.
Batterikapacitet:  
672 Wh.
Testcykeln från: 
Bonne Mécanique.

  
 Stort batteri.
  Stark motor med  
högt vridmoment.

  Flera bra och  
genomtänkta detaljer.

 Känns stabil.

 Dyr.
 Stor vändradie.

 I KORTHET

FAKTA

Rawbike   
E-cargo 

Rawbikes lådcykel E-cargo har rejält 
med vridmoment och tuggar sig lätt 
uppför även riktigt branta backar. Den 
långa cykeln vänder inte på en femöring, 
men känns både stabil och välbyggd.

Den fernissade trälådan 
i kombination med den 
robusta svarta ramen 
ger ett stilrent intryck. 

TEXT & FOTO LOTTA HEDIN

M
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KRÖNIKA. TIBOR BLOMHÄLL

J
Recharge? Hur?

Åsikter eller tips? Mejla tibor@elbilen.org

ag är så oändligt trött 
på att fortfarande 
år 2022 klaga om 
snabbladdare som 
inte fungerar. Men 
tyvärr.

Härom veckan 
skulle jag försöka 
ladda vår Kia Soul 

vid McDonald’s utanför 
Västerås. Recharge har byggt en stor fin 
laddstation där med hela åtta snabblad-
dare. De hade till och med satt upp en 
kortterminal bredvid där man kunde 
betala med betalkort. Prydligt och fint.

Naturligtvis regnade det. Varför är 
det alltid när det är kallt, mörkt eller 
regnigt som grejer krånglar? Jag körde 
fram till stolpen längst till höger när-
mast kortterminalen, klev ut i regnet 
och pluggade in bilen. Gick fram till 
den gemensamma kortläsaren de åtta 
laddarna delade på.

Välj stolpe, uppmanade dess skärm 
mig och visade en bild på åtta prydligt 
numrerade stolpar. De fysiska stolparna 
saknade dock motsvarande numrering. 
Tur att jag stod vid den längst till höger 
så jag kunde välja nummer 8 utan att 
behöva kisa med ögonen och räkna 
stolpar med fingret.

Nu uppmanades jag blippa mitt 
betalkort och skärmen berättade att 
600(!) kronor skulle reserveras på mitt 
konto som jag får tillbaka först efter 
avslutad laddning. Nåja, tur man inte är 
fattig. Jag kommer ändå ha råd med en 
Big Mac. Nu kan du börja ladda! påstod 
skärmen. 

Laddstolpen vid bilen höll dock 
inte med. Identifiera dig med app eller 
laddbricka, stod det på dess skärm. Var 
det inte just det man skulle slippa med 
kort? Med en djup suck halade jag fram 
mobilen och försökte stående i ösregnet 
installera Recharges app.

Recharge har ingen app.
Jag såg en annan person stå där i 

regnet, vid stolpe 5 ungefär, och fiddla 
med sin mobil. Jag gick fram till honom 
och frågade om han hittat Recharges 
app. Nej, men han hade hört att Easy-
Park skulle funka – fast det gjorde inte 
den heller.

Jag rafsade runt i handskfacket och 
hittade några laddbrickor från olika 
leverantörer. Prövade alla, men ingen 
dög åt laddaren.

Jag gick tillbaka till betalterminalen 
och gjorde ett nytt försök. Blippade 
mitt kort igen så det reserverades 600 
kronor till (!!!) och skärmen lovade mig 
återigen att nu, nu skulle laddningen gå 
igång. Men laddstolpen höll fortfarande 
inte med.

Allt mer genomblöt hittade jag tele-
fonnumret till supporten på laddaren. 
Sur och genomsur berättade jag att stol-
pen har hittills kostat mig 1 200 spänn 
men att jag fortfarande inte hade fått 
några elektroner. Trevliga tjejen i andra 
änden av linjen bad om ursäkt och slog 
igång laddningen på distans.

Efter en halvtimmes hamburger- 
frosseri återvände vi till laddaren. Som 
nu istället vägrade avsluta laddningen. 
Bad om app eller laddbricka. Kortter-
minalen visade felmeddelande när jag 
försökte avsluta laddningen därifrån. 
Fick återigen ringa supporten som bröt 
strömmen och betalade tillbaka mina 
pengar (fick dem på kontot nästa dag).

Kära Recharge, och tyvärr även alla 
andra laddoperatörer: Så här kan vi inte 
ha det! Hur ska gemene man förmås 
byta till elbil om det fungerar så här 
eländigt att ladda?

Är det för mycket begärt att när 
laddstolpen ber om app eller laddbricka 
så listar den vilka appar och laddbrickor 
som gäller där?

Är det för mycket begärt att ta betalt 
först när laddningen är slut? Utan att re-
servera belopp motsvarande tretton Big 
Mac ett helt dygn? Kunden blippar ändå 

TIBOR BLOMHÄLL  
kör en Tesla Model 3. 
Familjens andrabil 
är en Kia Soul EV.  
Till vardags är han  

utvecklingschef på ett  
it-bolag, och i stället  
för fritid driver han  

elbilsklubben Tesla Club 
Sweden. Han bor i villa 
i en Stockholmsförort.

kortet igen för att avsluta laddning. Då 
kan man ta betalt.

Är det för mycket begärt att före-
tagen testar sina lösningar? Då skulle 
de hitta alla de triviala felen, som att 
stolparna inte är numrerade, kunder 
inte fattar vilka appar de ska använda 
– och att sk***n över huvud taget inte 
fungerar.

Och är det för mycket begärt med 
ett tak över laddarna så man slipper bli 
genomblöt? ✖

��Lättare sagt än gjort. 





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

MISSA INTE ELBILENS STORA TESTSPECIAL! 
 

30 biltester och 
Årets Elbil koras

Du kanske har hört talas om att vi snart 
kan tanka elbilen med vätgas? Och 
att det då bara kommer vatten ur 
avgasröret? Här är metallplattan 
som gör det möjligt.

Vi tar det från början. För att omvandla 
vätgas till elektricitet behöver man 
en bränslecell. I cellen sker en kemisk 
reaktion mellan vätgas och syre och ut 
kommer elektricitet, värme och vatten. 
Och vips har man ett elfordon som 
man tankar istället för att ladda.

MEN LADDBARA BATTERIER ÄR VÄL BRA?
Moderna batterier fungerar utmärkt. 
Men vill man få ut mycket energi blir 
dom lätt stora och tunga. Och så tar 
dom ju tid att ladda. Bränsleceller är
kraftfulla, tar liten plats och tankas på 
några minuter.

VAR ANVÄNDS BRÄNSLECELLER?
Idag används bränsleceller 
i allt från personbilar till 
stora tunga lastbilar. 
Tåg, gaffeltruckar, 
båtar och bussar är 
andra fordon som 
passar utmärkt 
för vätgasdrift.

HUR FUNGERAR EN BRÄNSLECELL?
En bränslecell innehåller en massa 
speciella fl ödes plattor där man trycker 
in vätgas från ett håll och syre från 
ett annat. Plattorna börjar då fungera 
som små minibatterier och genom 
att koppla ihop dom får man ut rejält 
med energi.

INTE VILKA PLATTOR SOM HELST
Våra fl ödesplattor tillverkas av metall 
som endast är en tiondels millimeter 
tjock. Varje platta formas med långa 
fi ffi ga kanaler för att bränslecellen skall 
fungera så bra som möjligt. 

Det här är vi på Cell Impact experter 
på. Vi har en speciellt 
effektiv metod för 
att göra väldigt bra 
fl ödesplattor i stora 
volymer. Och det blir 
lätt många plattor 
eftersom en enda 
bränslecell kan inne-
hålla 500 stycken!

MILJÖVÄNLIG ENERGI
Våra kunder är framtidsföretag 
som satsar stenhårt på elektrifi ering, 
nollutsläpp och minskat beroende 
av fossila bränslen.

Vi är övertygande om att vätgas 
är en del av framtiden. Vad tror du?

cellimpact.com

H2
H2O

O2

Vätgas (H2)

Värme

El

Vatten (H2O)

Syre (O2)

Vadå 
flödesplatta?

NÄSTA NUMMER. I ELBILEN 1/2023

NÄSTA NUMMER

Testspecial 
2022 
Ute 22/12

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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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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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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