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

PROV: TESLA MODEL S PLAID / CES: HETA NYHETER FRÅN TEKNIKMÄSSAN
TEST: ELCYKEL MED STIL / KRÖNIKA: SAABEN RÄDDADE TIBOR FRÅN IKEA

Nr 1 / 2023 / Pris: 89 kr / 99 NOK

  
EUROPA RUSTAR FÖR ELBILSBOOM 

  
TOYOTAS FRAMTIDSPLANER 

  
DET STORA LEASINGBRÅKET

Batterier

Reportage

Granskning

Nybils 
listan
Den kompletta 

guiden över alla 
rena elbilar på 

marknaden

 PRESTANDAMONSTER TESTADE

Tysk lyx mot 
kinesisk flärd

TIDSAM 2505-01

RETURVECKA 10

PROVKÖRNING  
SÅ BRA ÄR ”NYA” 
CITROËN ë-C4 X

Mercedes AMG EQE 53 vs Nio ET7



PROVKÖR UPPLEV.
EQE från Mercedes-EQ finns att uppleva hos oss på Veho Bil.  

Möt oss på eCar Expo i monter F:10 eller läs mer om vårt 
elektrifierade utbud på vehobil.se

STOCKHOLM-SMISTA
Smista Allé 42 •  Kungens Kurva
Tel: 08-410 30 400 • vehobil.se

ÖREBRO
Nastagatan 16 • Aspholmen
Tel: 019-30 50 00 • vehobil.se

KARLSTAD
Körkarlsvägen • Bergvik
Tel: 054-777 00 00 • vehobil.se

EQE strömförbrukning i kWh/100 km (blandad körning enligt WLTP): 15,9 – 18,7; koldioxidutsläpp i g/km (blandad körning): 0. Högre 
utrustningsnivå, större däckdimension och högre vikt kan ge högre förbrukning. Den certifierade elektriska förbrukningen avgörs generellt 
vid maximal AC laddningskapacitet genom att använda en Mode 3-kabel. Det är därför nödvändigt att fordon med ett HV-batteri laddas via 
en laddbox eller en AC laddningsstation med en Mode 3-kabel för att uppnå en kortare och mer effektiv laddning. Utrustning på bilen som 
visas kan skilja sig från vad som är tillgängligt. Med reservation för ändringar, justeringar och skrivfel.

Upptäck
Mercedes-EQ
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Teslas fartmonster 
imponerar med  

nästan allt
 

Vi följde med Toyota när  
de visade upp sin strategi  

för elbilar. Världens största 
bilmärke vill gasa och  

bromsa samtidigt. 

Den första rundan  
med Teslas uppdaterade  

Model S, som kallas Plaid,  
övertygar. Men ibland  
går Tesla för långt.   

Toyotas strategi  
– en omväg mot  

eldrift?
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LEDARE. FREDRIK SANDBERG

N
Jo – he kom till å gå!

Åsikter eller tips? Mejla fredrik@elbilen.org

ästa Facebook-inlägg 
som din arga farbror 
skickar till dig kom-
mer att ha rubriken 
”Bordssaltet är hotat 
– och det är elbilar-
nas fel”.

Att följa tang-
entbordskrigande 

”kritiker” av elbilar är 
som att slåss mot någon som tror att du 
är en ond drake, fast du egentligen bara 
vill köra utan utsläpp och diggar direkt 
vridmoment, tyst gång, små service-
krav etcetera.

Det måste vara något fel med din 
fina elbil! Det finns inte tillräckligt med 
litium! Inte heller kobolt!

Buttra norrbottningar med pessimis-
tisk livssyn brukar muttra: he kom it 
till å gå, när nymodigheter dyker upp. 
En fras jag brukar använda som enda 
motargument när jag hör samma märk-
liga påståenden om exempelvis giftiga 
batterier som dumpas i havet. Eller om 
el som kommer att ta slut.

Mig veterligen höjdes inga röster mot 
kylskåpen när de började erbjudas till 
försäljning – ”Det finns inte tillräckligt 
med ström till alla kylskåp!” var det 
ingen som yttrade. Inte heller sågs disk-
maskinerna hota hela vår elförsörjning. 
Och ingen klagade över metallerna i 
dess motorer. Ingen visste någonting om 
att kobolt – som bryts under vedervär-
diga förhållanden i Kongo – användes i 
reningen av bensin och diesel.

Man byggde ut elnätet och elför-
sörjningen för att kunna mata det nya 
framväxande moderna samhället. Man 
löste problem. Man resonerade logiskt.

Lycka till med det senare där ute. 
Men ge inte upp. Även om det kan kän-
nas tufft när tankesmedjor som Timbro 
menar att den intressantaste tekniken 
för att få ner co2-nivåerna är koldioxid-
dammsugare. Som kräver enorma 
mängder energi. Som inte är lönsam.

Men okej, det finns problem med 
elbilar och dess produktion.

Råvarufrågan är naturligtvis intres-
sant om vi tänker oss att vi ska bygga en 
miljard elbilar.

Men vilka råvaror kommer det att 
finnas i batterier år 2030?

Natrium, alltså salt, ser ut att bli ett 
viktigt komplement till litium. Jordskor-
pan består av 2,3 procent natrium. Det 
är mer än tusen gånger vanligare än 
litium. Och då är litium vanligt. Men, 
som sagt, låt oss se hur länge det tar 
innan någon får en kökstanke om att 
bordssaltet kommer att försvinna om vi 
kör elbil.

Vid sidan av denna spännande teknik 
kommer järnbaserade batterier på allt 
bredare front. Utan vare sig kobolt eller 
nickel. Om detta och alla gigantiska 
batteriplaner i Europa berättar vi i detta 
nummer.

Vi har också träffat Toyotas strateger 
och fått höra hur de ser på elbilar och 
företagets framtid.

Och så har vi naturligtvis testat och 
provat ett gäng nya bilar. 

Jag har fått mejl från flera läsare 
som tycker att vi inte ska skriva om de 
många lyxbilar som nu rullar ut. Ingen 
har råd att köpa dem ändå.

Det ligger en del i det. Men ny dyr 
teknik dyker ofta upp i de dyraste 
bilarna, och sipprar sedan ner 
till billigare modeller. Av den 
anledningen är de intressanta. 
Dessutom säger de mycket om 
var bilföretagen befinner sig med 
sin spjutspetsteknik. 

Jag tycker också att hela den 
här omställningen är lika intres-
santa som köprekommendatio-
ner. Därav våra fördjupningar. 
Om inte annat ger de kunskap att 
använda som moteld i diskussio-
ner med de som är bombsäkra på 
att he kom it till å gå. ✖

PRISSÄNKNING. 
Det var en tuff smäll för 
många när Tesla plötsligt 
kapar priserna med över 
100 000 kronor på sina  
bilar. Men välbehövligt. 
Fler kommer att haka på. 

APPAR. 
Att starta sin  

snabbladdnig via appar 
är ofta en seg historia. 

Betalningen fungerar uselt. 
Plug and charge kan inte 

komma snabbt nog.

  En ensam plugin-hybrid. 
Vart är Toyota på väg?
FOTO: CARL UNDÉHN



Energiförbrukning vid blandad körning från 16,6 – 19,6 kWh/100 km. C0₂-utsläpp från 0 g/km.

Funderar du på en ny bil? Varför inte titta närmare på Sveriges mest 
köpta elbil 2021 och 2022. Volkswagen ID.4 är rymlig med gott om 
plats för både familjen och packningen. Säkerheten är femstjärnig  
och räckvidden är lång. Låter det intressant? Välkommen att provköra 
Sveriges populäraste elbil hos en av våra återförsäljare.  

 

Tillsammans elektrifierar vi Sverige.

Volkswagen ID.4

Sveriges populäraste elbil. 



 RAPPORT FRÅN CES

et nya året riv-
startade med 
elektronikmäs-
san ces i Las 
Vegas i början 
av januari. 

Mässan, som tidigare främst 
handlat om nya tekniska pry-
lar som mobiltelefoner och 
tv-apparater, är sedan länge 
en tungviktare även för 
en bilbransch med alltmer 

D
tekniskt avancerade model-
ler. Fokus låg på eldrift och 
etablerade tillverkare som 
Volkswagen, bmw, Mercedes, 
Peugeot och Polestar var på 
plats. Men även uppstickare 
som nederländska Lightyear, 
samarbetet mellan Sony 
och Honda samt mängder 
av underleverantörer som 
presenterade teknik vi snart 
kan se i våra elbilar. ✖

En strömlinjeformad siluett ska göra ID 7   
till Volkswagens mest effektiva elbil. 

Framtidens 
elbilsteknik  
på Las Vegas- 
mässan ces
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AKTUELLT 

Volkswagens elbilar får en ny, mer sober inredning. 

ID 7 blir namnet på nästa modell i Volkswagens ID-satsning. 



  VOLKSWAGEN

ID 7 med 70 mils  
räckvidd och  
ny inredning 
Elsuvarnas dominans är  
på väg att utmanas. Nästa  
modell i Volkswagens 
id-satsning är en sedan som 
inför premiären i vår nu får 
namnet id 7. 

Den beskrivs som 
Volkswagens hittills mest 
effektiva elbil och får en räck-
vidd på upp till 70 mil, enligt 
wltp. Från den rundade och 
släta fronten fortsätter ka-
rossen i en lång linje nästan 
hela vägen bak längst ut på 
bakluckan.

Även bilens längd på 
4,94 meter bidrar till sänkt 
luftmotstånd. Långt är också 
axelavståndet på 2,97 meter, 
20 centimeter mer än hos id 4. 
Med det finns också plats för 
större batteripaket än 77 kWh 
som i dag är de största som 
Volkswagen använder.

id 7 visar också en ny och 
mer sober interiör med head 
up-display som standard. I 
mitten hittas en större info-
tainmentskärm på 15 tum 
(tidigare som mest 12 tum) 
med ett nytt gränssnitt. 

Och ja, touchpanelerna 
ska nu vara belysta – något 
som hittills saknats hos 
id-modellerna. 

Bilen känner också av när 
du närmar dig och kan slå på 
luftkonditioneringen för att 
kyla eller värma bilen redan 
innan du öppnar dörren. 

Bilen som visades var  
också kamouflerad med 
40 lager elektrifierad lack. 
Genom det kan 22 delar av 
karossen lysa upp i olika 
färger till ett färgsprakande 
fyrverkeri. ✖

SONY OCH HONDA VISAR 
PROTOTYP PÅ FÖRSTA  
GEMENSAMMA ELBIL
Efter en del oklarheter kring om Sony verkligen 
var på väg att ge sig in i bilbranschen stod 
det förra året klart att elektronikjätten bildar 
ett gemensamt elbilsbolag med Honda.

I Las Vegas presenterades en första prototyp 
och bilarna ska säljas under märket Afeela. 

Med Hondas kunskaper kring bilar och Sonys 
erfarenhet av underhållning ska Afeela skapa en 
”ny livsstil för mobilitet” och en ”revolution 
av mobilitetssektorn”.

Bortsett från att den är fyrhjulsdriven och 
mäter 4,9 meter var det sparsmakat med tek-
niska detaljer. På insidan hittas en avskalad 
förarmiljö med ratt i yoke-stil. Ovanför den 
breder liggande skärmar ut sig över hela in-
strumentpanelen. Enligt Sony-Honda har målet 
varit att skapa en så enkel interiör som möjligt 
utan störande utsmyckningar och färger.

När det kommer till teknik ska det däremot 
inte sparas på krutet. Med augmented reality 
ska verkligheten smältas samman med digitala 
upplevelser. Bland annat för bättre navige-
ring. När det behövs. Bilen har 45 kameror och 
sensorer i karossen för självkörning upp till 
nivå 3. 

Prototypen ska bli en serietillverkad modell 
som väntas lanseras i USA 2025. ✖ 

  AFEELA

  Afeela blir  
namnet på Sonys 
och Hondas  
gemensamma  
elbilar. 

  Ratt i  
yoke-stil och 
skärmar över hela 
instrumentpanelen.
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Nyhetstips? Mejla carl@elbilen.se

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

LOTTA HEDIN (LH) 

Prototypen har en speciallack som 
kan lysa upp i olika färger. 



  BMW    

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

Med BMW:s teknikkoncept kan du gömma dig i en virtuell värld på inne i bilen. 

  Klassiska 
BMW-former med 
betydligt mindre  
grill än de  
senaste åren.

  Spartanskt  
eller stilrent? 
BMW:s senaste  
koncept skippar  
alla fysiska  
knappar.

BMW i Vision  
Dee visar digital 
teknik för nästa 
generations elbilar
2025 kommer BMW:s nästa 
generation elbilar med sam-
lingsnamnet Neue Klasse. 
Under ces hade de lovat visa 
mer av vad vi då kan vänta 
oss. I stället för en konkret 
kommande modell visades 
teknikkonceptet i Vision Dee 
med digitala tjänster bmw 
tänker sig i framtiden.

Till exempel en head 
up-display som projicerar en 
bild utmed hela vindrutan 
och för alla i bilen. Resultatet 
ska bli en ”blandad verklig-
het”, alltså augmented reality 
som förstärker verkligheten 
med digitala inslag.

Hur mycket av den varan 
du vill ha går att ställa in i 
fem steg med sensorer på 

instrumentpanelen som helt 
saknar fysiska knappar. Från 
navigeringsinformation till 
maxläget som är en virtuell 
värld. 

Själva bilen i sig beskrivs 
endast som ”eldriven”. Karos-
sens form hämtar inspiration 
från tidigare generationer av 
bmw. Inte minst i fronten där 
grillen är betydligt mindre 
än vad vi vant oss att se hos 
bmw i dag. Karossen är en 
vidareutveckling av tekniken 
hos konceptet bmw iX Flow 
som kunde byta mellan svart 
och vit färg. Modellen i Vision 
Dee är betydligt mer färgglad 
och kan nu växla mellan 32 
olika färger i karossen. ✖ CU

AKTUELLT. RAPPORT FRÅN CES

  Karossen kan 
växla mellan  
32 olika färger. 
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Nya Kia Niro EV.
Laddad med positiv energi.

Upptäck nya Kia Niro EV med distinkt design och en räckvidd på upp till 460 km. Interiören innefattar bland annat 
dubbla 10,25″-skärmar och Multi Mode Touch Display som gör det intuitivt att skifta funktioner med en enkel 
beröring. Nya Kia Niro finns även som hybrid och plug-in hybrid. Läs mer på kia.com

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



  PEUGEOT    

Säten uppbyggda av trianglar 
med oklar bekvämlighetsfaktor.  

Peugeot presenterar framtida  
designspråk med konceptet Inception
Till 2030 vill Peugeot bli 
ett ledande elbilsmärke i Eu-
ropa. Och vägen dit ska enligt 
tillverkaren till stor del nås 
genom ett nytt designspråk. 
Med den nya elbilsplattfor-
men stla öppnas nya möjlig-
heter som visades i konceptet 
Inception. 

Motorhuven är i princip 
obefintlig. Från fronten 
hela vägen till den spetsiga 
baken breder en sju kvadrat-
meter stor glaskupa ut sig. 
Under den en luftig interiör 
uppbyggd med triangeln som 
grundform. Sätena är ett 
sluttande plan med triangel-
formade sittdynor. Oklart 
hur bekvämt det är och resul-
tatet är en nästan liggande 
sittställning. 

Peugeot tar också begrep-
pet ”annorlunda ratt” till nya 
nivåer. Hos Inception har den 
formen av en tjock, rektang-
ulär platta med fyra runda 
öppningar för att greppa med 

tummarna. Eller kanske hålla 
en colaburk?

Inception använder elek-
tronisk styrning med steer by 
wire. Det ska ge mer exakt 
kontroll och mindre behov av 
att vrida runt ratten.

Hur mycket av designen 
som blir verklighet återstår 
att se. Tekniken hos stla- 
plattformen är däremot mer 
trolig att förverkligas. 

Som konceptets 800-volts-
system för snabb laddning. 
På fem minuter går det att 
ladda 15 mils räckvidd. Bat-
teriet är på 100 kWh och med 
en låg förbrukning på 1,25 
kWh per mil anges räckvid-
den till 80 mil. 

Trots den låga förbruk-
ningen ska de båda kompak-
ta elmotorerna på fram- och 
bakaxeln ge en gemensam 
effekt på 500 kW, eller 680 
hästkrafter. 0–100 km/h ska 
vara avklarat på under tre 
sekunder. ✖  CU

Peugeot Inception ska visa vilka 
designmöjligheter som kommer med 
en ren elbilsplattform. 

  Bakpartiet för tankarna 
till en tillspetsad version 
av Kia EV6 kryddat med  
de för Peugeot typiska 
bakljusen. 

AKTUELLT. RAPPORT FRÅN CES

  Om Teslas yoke-ratt inte 
käns ovanlig nog bjuder på 
Peugeots koncept på nästa 
nivå av “annorlunda ratt”. 
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  ZF bjuder på  
bildbevis med  
värmekamera. Men 
utan jacka värmer  
det nog bättre.
 
  Värmeledare har 
vävts in i bältet  
som inte är tjockare  
än vanliga, kalla  
bilbälten. 

  HET TEKNIK

Värmande  
säkerhetsbälte för längre 
räckvidd på vintern
Idén är egentligen så en-
kel att man frågar sig varför 
det inte redan är standard. 
Underleverantören zf har nu 
i alla fall presenterat den: det 
uppvärmda säkerhetsbältet.

Att det går åt en hel del 
energi från batteriet till att 
värma elbilen under vinter-
månaderna känner vi alla 
till. Med förlorad räckvidd 
som resultat.

Men att värma upp hela 
bilen med varm luft är knap-
past det mest effektiva bote-
medlet mot kyla. Framför allt 
då det kanske ofta bara sitter 
en person i bilen.

Stols- och rattvärme 
kan då vara ett snabbare 
och mer effektivt sätt att få 
upp kroppsvärmen. Eller 
säkerhetsbältet. I prototypen 
som zf visade vid ces har 
värmeledare vävts in i säker-
hetsbältet.

Tjockleken skiljer sig inte 
åt från konventionella bälten 
och ska kunna använda van-
liga upprullningsspolar.

I kombination med värme 
i stolen och ratten har zf 
räknat ut att deras nya säker-
hetsbälte kan öka räckvidden 
hos en elbil med upp till 15 
procent på vintern. ✖  CU

LIGHTYEAR SMYGVISAR  
NÄSTA VOLYMMODELL 
LIGHTYEAR 2
Med solceller i karossen, en extremt aero-
dynamisk form och energisnåla elmotorer vid 
varje hjul är Lightyear 0 från grunden skapad 
för effektivitet. Med ett förhållandevis litet 
batteri på 60 kWh är räckvidden ändå 62,5 mil 
enligt WLTP. 

Priset är däremot högt, 2,5 miljoner kronor. 
Men tekniken ska 2025 mynna ut i den mindre 
och billigare volymmodellen Lightyear 2.

Nu bjuder Lightyear på några bilder på den 
kommande bilen. Samtidigt meddelas att det 
tidigare riktpriset på 30 000 euro har stigit 
till 40 000 euro, omkring 440 000 kronor. 

Hur mycket mindre än den 5,08 meter långa 
Lightyear 0 som tvåan blir nämns inte. Men 
precis som sitt större syskon får den solceller 
i karossen. Lightyear 2 kan bli något mer hög-
byggd och enligt företaget ska den få markfri-
gång som en suv.

Jämfört med andra elbilar på marknaden ska 
Lightyear 2 bli bättre på i princip allt. Hälf-
ten mängd utsläpp sett till bilens hela levnad, 
lägre driftkostnader och tre gånger mindre 
behov att ladda.

Hur stort batteri de tänker sig i Lightyear 2 
avslöjas inte. Men räckvidden anges till 80 mil 
och kortare resor ska vara möjliga enbart med 
energi från solcellerna. Lightyear går så långt 
att de väljer att beskriva bilen som ”oberoende 
av elnätet”. ✖  CU

  LIGHTYEAR 

Med nästa modell lovar Lightyear både “markfrigång 
som en suv” och lågt luftmotstånd. 

Solceller i karossen ska ge tillräckligt med 
kräm för kortare resor utan att behöva ladda. 
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AKTUELLT. BILSALONGEN I PARIS

  MERCEDES    

Effekt på 350 kW och upp till  
30 snabbladdarer per station. 

Mercedes bygger eget laddnätverk  
– 10 000 snabbladdare till 2030
Att vara en del av samar-
betet Ionity verkar inte vara 
ett hinder för att bygga ett 
eget nätverk med snabblad-
dare. Det har både Audi och 
Porsche redan visat. Även de 
ingår i Ionity men har ändå 
valt att satsa på egna, mer 
lyxiga laddplatser. Nu ger sig 
Mercedes in på samma väg. 
Fram till 2030 ska de bygga 
över 10 000 snabbladdare i 
Europa, Nordamerika och 
Kina. Vid varje station ska 
det finnas mellan fyra och 
upp till 30 snabbladdare med 
en effekt på 350 kW.

– I våra ögon erbjuder 
Mercedes-Benz de bästa el-
bilarna på marknaden. Men 
för att påskynda övergången 
till elbilar måste vi se till att 
laddningsupplevelsen också 
håller jämna steg, säger 
Mercedes svenske chef Ola 
Källenius.

Till skillnad från Ionity 

ska de egna snabbladdarna 
inte hamna utmed motorvä-
gar utan främst i och kring 
städer. 

Mercedes snabbladdare 
kommer vara öppna för alla 
märken, men den som kör 
Mercedes ska ha förtur när 
det kommer till att reser-
vera en plats. Något som 
bilen också ska kunna göra 
automatiskt när du anger ett 
resmål och bilen beräknar 
var du måste ladda.

Nätverket ska först börja 
byggas ut i Nordamerika i 
samarbete med laddope-
ratörerna mn8 Energy och 
ChargePoint. Målet är att det 
där ska finnas 400 stationer 
med minst 2 500 snabbladda-
re till 2027.

För Europa och Sverige 
nämns ännu inga partners 
och inte heller något mål för 
utbyggnadstakten. ✖  CU

Förtur Mercedes. Det nya laddnätverket blir öppet för alla,  
men den som kör Merca ska få reservera plats först. 

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

 »FÖR ATT PÅSKYNDA  
ÖVERGÅNGEN TILL ELBILAR  
MÅSTE VI SE TILL ATT  
LADDNINGSUPPLEVELSEN OCKSÅ 
HÅLLER JÄMNA STEG.«
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  STARKT ÅR

  Porsche lovar supersnabb laddning, över 
600 hästar och extra rolig kurvtagning med 
eldrivna Macan. 

PORSCHE AVSLÖJAR MER  
OM ELDRIVNA MACAN
Porsches nästa elbil efter Taycan blir en  
eldriven version av suven Macan som släpps 
nästa år. Nu avslöjas mer om tekniken i bilen 
som kommer få ett stort batteri på 100 kWh. 
Hur lång räckvidden blir med det avslöjas inte.  
Porsche själva talar om en ”räckvidd lämplig 
för långa resor”. 

Med Taycan har vi vant oss att ladda snabbt 
tack vare bilens 800-voltssystem. Det får även 
Macan och med den nya plattformen PPE lovar 
Porsche en laddeffekt på över 270 kW. Att ladda 
från 5 till 80 procent ska ta mindre än 25 
minuter.

En intressant detalj som nu bekräftas är 
ryktet om att batteriet får vad som kallas 
”bankladdning”. Med det kan batteriet dela upp 
sig i två banker som laddas samtidigt när bilen 
kopplas in till en laddare med lägre effekt. Med 
resultatet att batteriet fylls snabbare än om 
det laddats som en enhet. 

Bilens elmotorer använder sig av halvledare 
med kiselkarbid. Det minskar värmeutveckling-
en vilket ska ge mer energieffektiva elmotorer. 
Då Porsche lyfter fram att PPE-plattformen är 
framtagen för både bak- och fyrhjulsdrift får vi 
anta att det planeras versioner av Macan med 
båda delarna. 

Den maximala effekten anges till 450 kW, 
eller 621 hästkrafter, och ett vridmoment på  
1 000 Nm. 

För lite extra körglädje i kurvorna erbjuder 
Porsche även en Performance-bakvagn. Där har 
elmotorn placerats längre bak för mer vikt på 
bakvagnen. Med dynamisk fördelning av kraf-
ten på bakaxeln och styrning på bakhjulen ska 
det gå extra bra – och förmodligen vara extra 
roligt – att gasa sig ur kurvorna. ✖ CU

  PORSCHE

Nytt rekord! 33  
procent elbilar 2022
När branschorganisationen 
Mobility Sweden samman-
fattade bilåret 2022 var det 
med rubriken ”Ett starkt år 
för elbilen”.

– Elektrifieringen är  
huvudspåret, sa Mattias 
Bergman som är vd för  
Mobility Sweden.

Och siffrorna talade sitt 
tydliga språk. Det 
totala antalet 
nyregistreringar 
minskade med 
4,3 procent 
jämfört med 
året innan. 
Men med en 
andel på 33 
procent av alla 
nyregistreringar 
slog elbilar i Sverige 
förra året nytt rekord. Med 
det har Sverige högst andel 
elbilar i nybilsregistreringen 
i hela eu. Sett till hela Euro-
pa är det endast Norge och 
Island som ligger före oss.

December var med 34 000 
bilar månaden med flest 
nyregistreringar totalt och 
då stod de rena elbilarna för 
51 procent.

Årets mest registrerade 
elbil var precis som förra året 
Volkswagen id 4 med 8 874 
exemplar. På andra plats 
hittas eldrivna Volvo xc40 
med 8 239 exemplar, vilket 
är en rejäl ökning från förra 
året då 1 111 exemplar av 
modellen registrerades.

Ökningen av elbilar 
har sedan mitten 

av 2021 drivits 
på av privat-
personer och 
då framför 
allt genom 
privatleasing. 

72 procent av 
privatleasing-

en förra året var 
elbilar.

Men det är en utveckling 
som enligt Mobility Sweden 
nu har ”tvärnitat” till följd av 
högre räntor och slopandet 
av klimatbonusen i novem-
ber.

För nästa år räknar Mo-
bility Sweden ändå med att 
40 procent av de nya bilarna 
kommer vara helt eldrivna 
modeller. ✖   CU

ID 4 –  årets mest sålda elbil 2022. 

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

av alla  
privatleasade  

bilar 2022  
var elbilar.

72%
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  NIO    

Nio Day: Två nya modeller, super-
snabbladdare och fler batteribyten
Sedan förra hösten finns 
Nio med sedanen et7 i Sveri-
ge. Fler modeller är på gång 
här och under eventet Nio 
Day visade tillverkaren vad vi 
kan vänta oss längre fram. 

Som en snabbladdare 
med en effekt på 500 kW 
och en ny generation av 
tillverkarens stationer för 
batteribyten. Varje station 
ska nu kunna genomföra upp 
till 408 batteribyten per dag, 
jämfört med som mest 312 
tidigare. 

Också två nya modeller 
visades. Den ena är en uppda-
terad version av elsuven es8, 
en modell som sedan 2021 
sålts i Norge men inte ingick i 
lanseringen här.

Nya es8 har fyrhjulsdrift, 
luftfjädring som standard 

och 653 hästkrafter. 0–100 
km/h är med det avkla-
rat på 4,1 sekunder. Med 
Lidar- radar och ytterligare 
33 kameror och sensorer 
i karossen är bilen delvis 
självkörande.

Den stora elsuven på 5,1 
meter blir en utmanare till 
Volvos senaste elbil ex90. 
Men Volvon har fördel vad 
gäller antal passagerare. 

Med uppdateringen 
försvinner möjligheten att få 
es8 som sjusitsig. Nu är det i 
stället sex platser som gäller 
i form av fyra fåtöljer och en 
flexibel bänk på tredje raden. 

Den andra nyheten var 
en coupeversion av elsuven 
el7, som då får namnet ec7. 
Under den sluttande taklinjen 
hittas alltså samma drivlina. 

Nio satsar framåt och presenterar två nya elsuvar. 

Aktiv spoiler bak ska hjälpa till att optimera 
drivningen med den bakre elmotorn hos EC7. 

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

Det betyder fyrhjulsdrift från 
en elmotor bak med en effekt 
på 300 kW och ytterligare en 
fram på 180 kW. Den totala 
effekten är 480 kW, eller 653 
hästkrafter. 

Luftmotståndet ska enligt 
Nio vara bäst i klassen och 
cd-värdet anges till 0,23. En-
ligt den kinesiska körcykeln 
har ec7 en räckvidd på upp 

till 94 mil. Förmodligen då 
med Nios kommande batteri-
paket på 150 kWh. 

ec7 klarar också 0–100 
km/h på 3,7 sekunder vilket 
gör den till den snabbaste av 
Nios modeller. 

Om de nya modellerna 
kommer till Sverige och vad 
priset blir har ännu inte med-
delats. ✖  CU
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  Nya EC7 klarar 0-100 km/h på 3,7 sekunder och 
därmed Nios snabbaste modell. 

  Uppdaterade ES8 får bland annat en ny slät front. 
Men framför allt ny teknik under karossen.

  Lidar på taket, sensorer och kameror i karossen 
gör ES8 delvis självkörande. 

  Med uppdateringen försvinner möjligheten att få 
ES8 med sju säten och blir nu en sexsitsig suv.

  TESLA

Tesla sänker  
priser med upp till  
150 000 kronor
Ökad regionalisering av 
leveranskedjor och mer ef-
fektiva tillverkningsprocesser 
gör att Tesla sänker priserna 
på Model 3 och Model Y. Och 
det rejält. 

Så går det till exempel nu 
att beställa en bakhjulsdri-
ven Model 3 från 519 990 
kronor. Det är 110 000 
kronor mindre än det tidi-
gare priset som började på 
629 990 kronor. Även för 
Model 3 Long Range och 
Performance sänks priserna 
kraftigt. Model 3 Long Range 
kostar nu från 609 990 kro-
nor och Model 3 Performan-
ce från 679 000 kronor.

För elsuven Model y är 
prissänkningen ännu större. 
Det nya priset för instegs-
versionen med bakhjulsdrift 
börjar nu på 539 990 kronor 
– 150 000 kronor lägre än  
tidigare. Det nya priset för 
Model y Long Range är 
629 990 och för Model y 
Performance från 729 990 
kronor.

Priserna för Model S 
och Model X, som efter ett 
uppehåll återigen började 
levereras till svenska kunder i 
slutet av förra året, är samma 
som tidigare. ✖   CU

Efter flera höjningar förra året sänks nu 
priserna kraftigt på Model 3 och Model Y. 

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

MODELL NYTT PRIS TIDIGARE PRIS MINSKNING

Model 3 RWD 519 990 kr 629 990 kr 110 000 kr

Model 3 Long Range 609 990 kr 707 990 kr 98 000 kr

Model 3 Performance 679 000 kr 749 990 kr 70 990 kr

Model Y RWD 539 990 kr 689 990 kr 150 000 kr

Model Y Long Range 629 990 kr 768 990 kr 139 000 kr

Model Y Performance 729 990 kr 808 990 kr 79 000 kr
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  VOLVO  

Minskad försäljning men kraftig  
ökning av elbilar för Volvo
Listan över förra årets 
mest populära elbilar toppa-
des återigen av Volkswagen 
id 4. På andra plats hittades 
en modell som tidigare legat 
betydligt längre ned: Volvo 
xc40.

När Volvo släppte siffror-
na över försäljningen 2022 
visar de också på ett rejält 
uppsving för andelen eldriv-
na bilar som nu uppgick till 
10,8 procent. 

Det kan jämföras med 
helåret 2021 då elbilar stod 
för endast 3,7 procent. 

Sedan dess har Volvo 
visserligen presenterat nya 

elsuven ex90. Men den går 
inte att köpa ännu.

Utbudet av elbilar var 
alltså förra året samma som 
året innan, nämligen xc40 
och syskonmodellen c40.

Totalt sålde Volvo 66 749 
helt eldrivna bilar under 
2022. Den med råge största 
marknaden för eldrivna xc40 
och c40 var Europa, där 
45 690 av de eldrivna mo-
dellerna såldes. Det innebär 
en ökning på 176 procent 
jämfört med försäljningen av 
eldrivna modeller i Europa 
2021.

Inför börsintroduktionen 
förra året lade Volvo fram 
ett ambitöst mål om att till 
mitten av decenniet sälja 
1,2 miljoner bilar om året – 
närapå en fördubbling av de 
698 693 bilar företaget sålde 
2021.

Men förra året gick i mot-
satt riktning när komponent-
brist och nedstängningar i 
Kina drabbade produktionen.

 Under 2022 sålde Volvo 
totalt sålde 615 121 bilar, 
vilket är en minskning med 
12 procent jämfört med 2021. 
✖  CU

  Försäljningen av  
eldrivna XC40 tog  
fart rejält förra året.
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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.
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Inte bara 

PROV
 TESLA 

TEXT FREDRIK SANDBERG
FOTO PETER GUNNARS 

 Model S Plaid



Tesla Model S Plaid har fått ett mer 
slimmat och muskulöst utseende.

/ 21elbilen.se

snabbast
Tesla Model S Plaid imponerar främst som premiumbil  

när vi tar den på en första tur. Det är den modernaste 
bil man kan hitta. Lite för modern på sina ställen. 



et är den snabbaste och 
säkraste bilen i världen. 
Det är vad Tesla själva 
hävdar i alla fall. De 
tre elmotorerna den är 
bestyckad med ger över 

1 000 hästkrafter upp till 320 km/h. 
0–100 går på 2,1 sekunder. 

Datorn i bilen är tillräckligt kraftfull 
för att kunna köra de senaste och tyngs-
ta spelen med 60 fps. 

Den har multipel bluetooth. 
Den har en 17-tumsskärm som är 

mer responsiv än den snabbaste datorn 
du kan köpa på valfri datorbutik. 

Men det är de sköna stolarna, isole-
ringen, materialen och luftfjädringen 
som jag först noterar och nickar förtjust 
över. Tesla har äntligen kommit över 
med en fot i premiumbilsligan. De tidi-
gare Model S har haft en viss konserv-
burkskänsla över sig (jag överdriver här 
för att få fram en poäng, mejla inte). 

Nu har Teslas flaggskepp Model S fått 
den isolering, fjädring och premium-
känsla den så länge behövt.  

Men så var det det där med ratten. 
När vi kör bilen har den den så kall-
lade yoke-modellen, som ser ut som 

en flygplansratt. Då, för bara några 
månader sedan, fanns inga alternativ. 
Den rektangulära yoke-styrningen eller 
inget. Den är irriterande på många sätt. 
Dels vad den signalerar. Tesla vill göra 
nytt, förändra, vara i framkant, röra om 
i grytan. Som det heter i Silicon Valley: 
disrupt things. Men man måste inte 
vara tvärtom och disrupta allting. Var-
för runda hjul? Låt oss göra fyrkantiga! 

Yoke-ratten är som att styra med en 
skärbräda. Det är oerhört fånigt. Nu har 
dock Tesla fallit till föga och erbjuder 
Model S med en vanlig hederlig rund 
ratt. Välj den. 

Vid sidan av det har den nya ratten 
knappstyrning som är underbart enkel 
och pedagogisk. Man skyfflar förbi 
sina val av musik och lägger enkelt in 
blinkers när man vill svänga. För oss 
som är vana vid Model 3:s blinkersspak 
är det här ett enormt lyft. För den som 
är van vid fungerande blinkersspakar 
är det inget lyft. Det blir trassligt med 
yoke-ratten när man svänger i rondel-
ler. Och det lär inte vara lättare med en 
rund ratt. 

En annan spak som har försvunnit 
är växelväljaren. I stället måste man till 

Yikes för yoke-ratt.

D

 Ännu mer strömlinjeformad 
och ett mer muskulöst uttryck. 

 »Yoke-ratten är 
som att styra med 
en skärbräda. Det 
är oerhört fånigt.«
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skärmen och dra vilket håll man ska. 
Men bilen kan själv lista ut om man vill 
bakåt eller framåt. Heter det. Det kan 
den inte alls. Den är oprecis och visar 
fel riktning. Den är lika automa-
tisk som vindrutetorkarna på 
Model 3. Inte alls. 

Även här har Tesla 
skjutit över målet. Jag vill 
ha spakar. De fungerar 
bättre än touch-skärmen 
eller knappar på ratten. 

Men det får man ändå 
säga är randanmärkning-
ar. Klart att man kommer att 
vänja sig vid det. Och den automa-
tiska igenkänningen om du vill backa 
eller köra framåt kanske blir bättre med 
tiden. 

Förarmiljön är hursomhelst den ab-
solut modernaste man kan sitta i. Den 
17 tum stora skärmen går att vinkla. 
Luftutblåset är dolt på samma sätt som  
i Model 3 och Y. 

På vägen är Model S en fröjd. Den är 
tyst, följsam, vettigt chassi, bra fjädring 
som sväljer det mesta. 

Efter att ha kört motorväg mot Upp-

sala kommer jag på att det ju faktiskt 
är den snabbaste bilen man kan köpa 
i dag. I alla fall en av de snabbaste. Jag 
har inte koll på vad Koenigseggs kärror 

gör numera. Som femsitsig sedan 
är den då definitivt snabbast. 

När Model S kom var 
den tio år före sin tid. Det 
var en av de viktigaste 
bilarna i bilens historia. 
Den förändrade industrin 
i grunden. Även om det 
inte lät så då från övriga 
biltillverkare. Men den 

herrejösses-prestanda som då 
var ny, den var omvälvande och vi-

sade att elbilar var roligare än bilar med 
förbränningsmotorer. I alla fall snabb-
are, och sådant är viktigt för imagen. 
När jag så där tio år senare har kört en 
uppsjö av elbilar, och vant mig vid det 
direkta vridmomentet och superaccele-
ration, är det inte riktigt samma sak. 

Men visst, det ska testas. Problemet 
är bara att jag inte får till det. Det är för 
blött, för slaskigt, för halt. Den får inte 
grepp och det är ingen idé att lägga i 
läget där den förvärmer batterierna och 

 »Model S var en 
av de viktigaste 
bilarna i bilens 
historia. Den  
förändrade  
industrin i  
grunden.«

 Fina lastutrymmen.

 Hög benvinkel bak. Men 
bra utrymme för långa 
personer. 180 cm får bra 
plats.

 Plaid-märket visar att 
det inte blir snabbare än 
så här. Än så länge. Plaid 
refererar till en hastighet 
som nämns i filmen Det 
våras för rymden. 

Klassiska Teslabrasan är 
naturligtvis på plats.

PROV. TESLA MODEL S PLAID
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PROVKÖRNING. AUDI E-TRON

Pris: 1 549 990 kr. 
Privatleasing i.u kr/mån.
Drivlina: Tre elmotorer, 
fyrhjulsdrift.
Effekt: 1 020 hk. 
Vridmoment: 1420 Nm.
Acceleration 0-100:  
2,1 sek.
Toppfart: 322 km/tim.
Batteristorlek: 95 kWh, 
netto enligt EV-database, 
Tesla uppger inte kapaci-
teten.
Räckvidd: 600 km.
Snabbladdning: 250 kW.
Normalladdning: 11 kW.
Längd/bredd/höjd: 
5021/2189/1431 mm.
Vikt: 2162 kg.
Bagageutrymme: 709 liter 
+ frunk på 89 liter.
Dragvikt: 1 600 kg.

 I KORTHET

tar sats för att krama ur all kraft ur  
motorerna och skicka iväg farkosten 
till 100 km/h på 2,1 sekunder. 

Men visst är den rapp. Bisarrt 
snabb.

Baksätet är fortsatt okej, men inte 
lika komfortabelt som i många andra 
premiumbilar. Litet lårstöd och hög 
benvinkel blir det. Men längre personer 
kan sitta upprätt. 

Lastkapaciteten är bra, man kan 
fälla baksätet med en knapp i baga-
geutrymmet. Dessutom får Model S dra 
1 600 kilo. 

Även om jag tycker att Tesla går lite 
vilse i sin vilja att digitalisera allting är 
Model S en rasande bra bil. Och den im-
ponerar på flera plan. Att luftmotståndet 
ligger på Cd 0,208 är imponerande. Det 
bäddar för låg förbrukning. Men den vä-
ger också bara 2 162 kilo, vilket är 423 
kilo mindre än Mercedes eqs! Tesla har 

lyckats kapa 40 kilo från tidigare versio-
ner. En verklig bedrift, särskilt när man 
tänker på hur mycket mer isolering som 
den måste ha för att få till den numera  
tysta kupén. 

I nästa nummer ska vi ta ut den för ett 
förbrukningstest och verkligen avgöra 
om Tesla har nått tysk premiumnivå. 
Häng med då. ✖

 »Men den väger 
också bara 2 162 
kilo, vilket är 423 
kilo mindre än  
Mercedes EQS!«

 Vindrutetorkarna styrs med ratt 
på ratten. 

 Liten skärm med stor underhållning i 
baksätet. 

Fartmonster.

FAKTA

Tesla  
Model S  
Plaid

  
 Kvalitetskänsla.
 Prestanda.

 Yoke-ratt. Går dock  
att välja bort numera.
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PROV. TESLA MODEL S PLAID

Tekniken bakom nya Plaid-motorn
Teslas nya Model S och X Plaid har fått extrem  
prestanda tack vare deras nya elmotorer med kolfiber- 
klädda rotorer. Men vad exakt är det som är nytt med 
dessa elmotorer och vilka fördelar har de?

esla Model S Plaid har 
tre elmotorer. Framhju-
len drivs av en motor på 
framaxeln. Bakhjulen 
har fått var sin separat 
elmotor så att bilens 
elektronik kan driva dem 

helt oberoende av varandra, så kallad 
”torque vectoring”. Bilen kan då rotera 
vänster och höger bakhjul med olika 
hastighet och med olika mycket kraft i 
till exempel snäva svängar.

Motorerna levererar 1 020 hästkraf-
ter (760 kW) som kan accelerera Tesla 
Model S Plaid 0–100 km/h på otroliga 
2,1 sekunder. Toppfarten är 322 km/h. 
Utan växellåda.

För att kunna uppnå dessa extrema 
specifikationer har Tesla klätt rotorerna 
i bilarnas elmotorer med kolfiber. En 
slags kolfiberstrumpa som vävs utanpå 
rotorn av specialmaskiner utvecklade 
av Tesla och som håller ihop den även 
vid extremt höga varvtal.

Elmotorer består av två delar: en  
rotor i mitten – namnet kommer av att 
den roterar – och en stillastående så 
kallad stator runt om den.

Rotorn i många av Teslas tidigare 
motorer bestod av en metallcylinder 
med starka neodymmagneter som ki-
lades in i V-formade hål i den. I statorn 
runt den satt starka elektromagneter i 
form av kopparspolar som genererade 
magnetfält som fick rotorn att snurra.

Rotorn hölls ihop av ett starkt stålhöl-
je som hindrade den från att utvidgas, 
dels av värmen som alstras när motorn 
körs och framför allt av de höga g-kraf-
terna som uppstår när rotorn roterar 
flera tusen varv i minuten. Statorn sitter 
bara någon millimeter ifrån rotorn som 
aldrig får expandera så mycket att den 
skrapar emot, annars kan hela elmotorn 
skära ihop eller i värsta fall till och med 
splittras.

T

När Tesla bytte stålhöljet runt rotorn 
mot kolfiber vann de flera fördelar. Kol-
fiber är ett extremt styvt material som 
varken expanderar av värme eller under 
belastning. Till skillnad från stål behåller 
den exakt samma mått oavsett tempe-
ratur och mekanisk belastning. Rotorn 
behåller därför samma yttermått obero-
ende av temperatur och varvtal. Rotorn 
försöker expandera när den snurrar men 
kolfiberhöljet runt den blir som en ex-
tremt kraftig korsett som klämmer ihop 
den. Påfrestningarna på kolfibern runt 
rotorn blir enorma vid varvtal uppemot 
20 000 varv per minut.

Kolfibern eliminerar dessutom vir-
velströmmarna. I traditionella elmotorer 
med stålhölje runt rotorn stör stålet mo-
torns magnetfält. I och med att metall 
leder elektricitet uppstår det så kallade 
virvelströmmar i stålhöljet, framför allt 
vid höga varvtal. De starka magnetfäl-
ten från spolarna i statorn genererar 
ström i metallhöljet. Virvelströmmarna 
genererar i sin tur nya magnetfält som 
motverkar motorns rotation.

Kolfiber är däremot en dålig elektrisk 
ledare, speciellt vinkelrätt mot fibrerna. 
Det uppstår därför inga virvelströmmar, 
magneterna inuti rotorn kan samarbeta 
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 KOLFIBERKLÄDDA ROTORER

 Tesla har utvecklat egen teknologi  
för att klä rotorn i motorerna med 
kolfiber. Till skillnad från andra 
elmotorer kan Plaid-motorn med 
kolfiberklädd rotor leverera full 
kraft även vid extremt höga varvtal.

med elektromagneterna i statorn utan 
störningar.

Tesla verkar dessutom ha lyckats 
höja motorernas effekt genom att 
montera större magneter i rotorn och 
höja strömstyrkan i kopparspolarna 
i statorn. Högre strömstyrka medför 
dock mer värme, därför har Tesla även 
byggt om Plaid-bilarnas kylsystem med 
effektivare värmepumpar och dubbelt 
så stora kylare som förut.

Många känner till att elmotorer kan 
leverera höga vridmoment redan från 
start, på låga varvtal. Det är kanske 
mindre känt att de börjar tappa kraft 
på höga varvtal, runt tiotusen varv per 
minut. Med sin kolfiberklädda rotor har 
Tesla lyckats få till en nästan helt plan 
kraftkurva. Inte ens vid extremt höga 
varvtal tappar elmotorn kraft. Med kol-
fiberhöljet kan rotorn rotera med högre 
varvtal och slipper även problemen 
med virvelströmmar som brukar sänka 
elmotorers uteffekt då. Bilens motorer 
kan därför leverera tusen hästkrafter 
även när de roterar med 23 000 varv per 
minut, vilket motsvarar maxhastigheten 
på 322 km/h.

Tesla har varit ganska hemlighets-
fulla om den nya motorn, som de kallar 
”den mest avancerade elmotorn i värl-
den”. När Elon Musk till exempel tillfrå-
gades hur de lyckades applicera kolfiber 
som brukar härda vid runt 100–130 
grader ovanpå neodymmagneter som 
tappar styrka om de hettas upp över 80 
grader svarade han bara ”Vi måste få 
behålla lite hemligheter!”.

Tack och lov har experter som Sandy 
Munro plockat isär motorerna och visat 
upp dem på Youtube. Det är tack vare 
dem vi har fått en inblick i det tekniska 
underverk Teslas nya kolfiberklädda 
elmotorer är.

Även företagets kommande super-
sportbil Roadster kommer använda sig 
av samma teknologi. ”Vi har några idé-
er för att öka vridmomentet och max-
varvtalet ytterligare för nya Roadster”, 
skrev Elon Musk i en tweet. ”Definitivt 
kul och spännande ingenjörskonst 
framöver!” ✖
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Toyota satsar     stort .... snart!

Det är dubbla budskap kring Toyotas strategi  
för elbilar. Ambitiösa försäljningsmål och  
världsledande batteriforskning. Men också  
fortsatt fokus på hybrider. Elbilen försökte  
få insikt i saken vid Toyota Kenshiki Forum.  
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 RAPPORT FRÅN KENSHIKI FORUM

TOYOTA. STORSATSNING PÅ ELBILAR
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Toyota satsar     stort .... snart!

TOYOTA. STORSATSNING PÅ ELBILAR

Med solceller i taket, en genomarbetad inredning 
och kilformad kaross skulle nya Prius kunna utmana 
Tesla Model 3. Om den hade varit eldriven.  
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Det låter som fler elbilar, eller hur? 
Både ja och nej. 

På plats fanns höjdare hos Toyota 
från Japan, usa och Europa. En bred 
uppställning för att ge just ”insikt”  
om tillverkarens planer för både den 
närmaste tiden och 15 år framåt. Och 
de innefattar inte bara bilar. 

Med skapandet av framtidsstaden 
”Woven City” vid berget Fuji vill Toyota 
visa hur grön energi, uppkopplade 
byggnader och nya mobilitetslösningar 
ser ut i verkligheten. Redan nu bor där 
omkring 100 personer och snart ska 
befolkningen uppgå till 10 000.  

Men främst handlade det såklart om 
bilar. Konceptet bZ Compact Electric suv 
visades upp, en mindre och lite sporti-
gare suv med planerad lansering 2025. 
Och från lyxmärket Lexus, som ska leda 
omställningen till eldrift inom koncer-
nen, visades nya elsuven rz 450e och 
nyheten att märket släpper en mindre 
kompaktsuv nästa år. 

et tog ett tag. Men i 
slutet av 2021 kom 
till slut Toyotas 
satsning på elbilar. 
På papperet är det en 
av de mest ambitiösa 
strategierna i bran-
schen. 30 nya elbilar 
till 2030. Samma 

år vill koncernen, där 
också Lexus ingår, sälja tre och en halv 
miljon elbilar om året. 2050 ska hela 
koncernen vara klimatneutral, för verk-
samheten i Europa gäller redan 2040. 

Tre och en halv miljon elbilar om 
sju år alltså. I dag finns endast elsuvar-
na ux 300e från Lexus och bZ4X från 
Toyota i programmet. Den senare fick 
också en inte helt lyckad start. Kort 
efter säljstarten fick 2 700 bilar återkal-
las. Orsaken var ett konstruktionsfel 
som gjorde att hjulen kunde lossna vid 
kraftig inbromsning i en kurva.

Med det åtgärdat drog tillverkning-
en i gång igen under förra hösten. 

D
Men med vintern kom nästa problem. 
Under vår långkörning med åtta elbilar 
i december presterade bZ4X betydligt 
sämre än de andra. Av de utlovade 415 
kilometernas räckvidd enligt wtlp 
lyckades vi bara ta oss 235. Trots milda 
temperaturer på 3,5 grader. 

Så hur går det nu vidare med Toyotas 
elbilar? För att ge svar på det bjöd Toy-
ota i slutet av förra året in till Kinshiki 
Forum i Bryssel. Kinshiki betyder ”insikt” 
på japanska och temat var vägen mot 
koldioxidneutralitet. 

 »På papperet är det 
en av de mest ambi-
tiösa strategierna i 
branschen.«

TOYOTA. STORSATSNING PÅ ELBILAR

Framtidsstaden ”Woven City” vid berget Fuji visar hur grön energi,  
uppkopplade byggnader och nya mobilitetslösningar ser ut i verkligheten. 
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Längre fram i tiden och mer 
spektakulär var studien Lexus 
Electrified Sport som är en lika 
delar futuristisk som klassisk 
sportvagn. 0–100 km/h ska 
gå på omkring två sekunder 
och räckvidden anges vara 
70 mil. När vi får se bilen på 
vägen nämndes inte. Men 
Lexus tekniske chef Takashi 
Watanabe lovade att den ska 
sättas i produktion. Eventuellt  
med en manuell växellåda för en  
mer klassisk körkänsla.

Med vätgasbilen Mirai är Toyota en 
av få som erbjuder en personbil med 
bränsleceller. Mirai var det tyst om, men 
satsningen på bränsleceller är fortsatt en 
central del för Toyota. 

– Vätgasens möjligheter sträcker sig 
längre än till enbart fordon och vi ser 
ett ökat marknadsintresse inom alla 
former av transporter, sa Europachefen 
Matt Harrison. 

/ 20

 »Vätgasens möjligheter sträcker sig 
längre än till enbart fordon och vi 
ser ett ökat marknadsintresse inom 
alla former av transporter.«

Lexus lovar att konceptet Electrified Sport blir 
verklighet – eventuellt med manuell växellåda. 

Europachefen Matt Harrison  
understryker Toytas engagemang 
för elbilar. Men fokuserar  
främst på hybrider. 

Ensam kvar. 

Takashi Watanabe. 
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Toyota testar också användning 
av vätgas i modifierade förbrän-
ningsmotorer. Prototyper av 
racingbilar har redan byggts 

och enligt japanska ingenjörer på 
plats är tekniken ”utvecklad till 40 

procent”. 

Stort fokus låg också på den nya 
generationen av hybridklassikern Prius. 
Den har nu fått ett mindre annorlun-
da utseende. Med solceller i taket, en 
genomarbetad inredning och enkel 
kilformad kaross väcker den habegär. 
Med en helt elektrisk drivlina skulle nya 
Prius kunna bli utmanare av rang till 
Tesla Model 3. 

På frågan om den kan komma som 
eldriven svarar Toyotas representanter 
”man vet aldrig” med ett leende. ”Men 
gör det då, för sjutton!” vill man säga. 

För svenska kunder är modellen ändå 
inte aktuell alls då Toyota valt att inte ta 
in den här. 

Intressant är också ryktet om att 
Toyota är mitt uppe i att ändra delar av 
strategin kring elbilar. Dagens elbils-
plattform e-tnga, som i grunden bygger 
på modeller med förbränningsmotorer, 
innebär vissa kompromisser. Inte minst 
jämfört med Tesla som ju bekant endast 
tillverkar eldrivna bilar. 

Men hos volymtillverkaren Toyota 
skaver Tesla som en sten i skon framför 
allt för att de är mer effektiva i tillverk-
ningen. Just det ska vara en anledning 
till att vissa av de utlovade eldrivna 
modellerna åkt tillbaka till ritbordet. 

Men det var inget som vi fick  
full insikt i vid Kenshiki Forum. 

 »Toyota kommer vara redo att uppnå 100 procent koldioxid-
neutralitet för alla nya fordon i Västeuropa till 2035.«

Lite mindre, lite sportigare. Toyotas nästa elsuv 
kommer 2024 och väntas få namnet bZ3X.

TOYOTA. STORSATSNING PÅ ELBILAR

En vecka efter eventet gick pressmed-
delanden ut från Kenshiki Forum med 
ett tydligt budskap om satsningar på 
eldrift. 

Elsuven bZ4X ska fram till 2026 få 
sällskap av ytterligare fem elbilar för 
den europeiska marknaden. Till 2025 
ska 10 procent av försäljningen i Europa 
vara elbilar för att stiga till 50 procent 
2030. 

– Efter 2030 förväntar vi oss att 
efterfrågan på zev (Zero Emission  
Vehicle, reds anm) kommer att acce-
lerera ytterligare, och Toyota kommer 
då vara redo att uppnå 100 procent 
koldiox idneutralitet för alla nya fordon  
i Västeuropa till 2035, meddelade  
Europachefen Matt Harrison. 

Det, menade han, ”indikerar vårt 
tydliga engagemang för batteridrivna 
fordon”. 
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PORSCHES ELEKTRIFIERADE FRAMTID

Med tanke på att eu har beslutat om 
att endast tillåta försäljning av utsläpps-
fria nya bilar från 2035 har Toyota 
heller inget annat val. 

Och på plats vid Kenshiki Forum lät 
engagemanget för helt eldrivna bilar 
något mer ljummet. I stället upprepades 
samma sak om och om igen som ett 
mantra: Koldioxid är fienden, inte en 
viss drivlina. 

– I årtiondet som ligger framför oss 
tror vi det är viktigt att erbjuda lösning-
ar med låga utsläpp till alla våra kunder 
så att ingen lämnas kvar. Vi kommer 
därför behålla vår strategi att distri-
buera så många olika teknologier som 
möjligt med fler hybrid- och laddhybrid-
modeller, sa Matt Harrison. 

Han underströk att hybridtekniken 
förblir viktig för Toyota och lade lite 

oväntat till att det gällde 
framför allt Europa. 
Var det inte här Toyota 
ville satsa mer på eldrift 
fram till 2026, eller?

Men det är fortfaran-
de de vanliga, på Toyotas 
språk ”självladdande”, 
hybriderna som ska spela hu-
vudrollen. På plats för att förklara 
varför var Gill Pratt som är chefsforska-
re hos Toyota. 

Gill Pratt är också något av en chefs-
ideolog för Toyotas strategi kring elbilar. 
Hans argument, som framförs med 
matematiska beräkningar och pondusen 
hos en amerikansk universitetsprofes-
sor, ska både förklara och rättfärdiga 
Toyotas beslut. 

Under Kenshiki Forum bjöd han 

 »Vi kommer distribuera så många olika 
teknologier som möjligt med fler  
hybrid- och laddhybridmodeller.«

därför på en föreläsning baserad på 
mantrat ”koldioxid är fienden, inte en 
viss drivlina”. Sammanfattningsvis var 
det en ganska dyster bild han bjöd på. 

– Låt oss börja med den nyktra 
verkligheten kring vissa material 

som behövs för att tillverka 
battericeller. Litiumpriser 

har slagit nya rekord med 
över 50 000 dollar per ton, 
inledde han. 

Att priset på litium har 
stigit kraftigt det senaste 
året stämmer. Efterfrågan 

har ökat och investering-
arna i ny utvinning har inte 

vuxit i samma takt. Men det är 
på väg att ändras. Nya liti-

umraffinaderier är på gång i flera delar 
av världen, även Europa. Och i usa har 
Tesla börjat söka folk till en egen an-
läggning för framställning av litium. 

En riktigt så dyster nära framtid för 
batteribranschen som Gill Pratt ser hål-
ler därför nog inte alla med om. Framför 
allt inte de som nu likt svenska North-
volt ser en ny industri kring batterier 
och grön energi växa fram. 

Gill Pratt. 

 Om böjda skärmar och resten av inredningen i konceptet bZ Compact SUV blir verklighet återstår att se.
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Och trots att priserna på batterier 
förra året steg något för första gången 
på många år märktes ingen minskning 
av efterfrågan. Tvärtom, för elbilar öka-
de den till över 600 GWh – en fördubb-
ling jämfört med året innan. 

Men att vi i dagsläget inte har oänd-
lig tillgång till batterimaterial har han 
rätt i. Bristande laddinfrastruktur på 
många platser går heller inte att blunda 
för. Så hur ska vi då göra för att minska 
utsläppen ”så mycket som möjligt och så 
snart som möjligt”?

– Tja, svaret är att vi måste fördela 
den begränsade mängd battericeller 
som finns där de gör mest nytta. Det är 
i elbilar där det är mest lämpligt, men 
också i en variation av andra elektrifie-
rade drivlinor där det lämpar sig bäst, 
sa Gill Pratt och visade en matematisk 
modell baserad på 100 bilar. 

– Det genomsnittliga utsläppet under 
deras livstid är 250 gram koldioxid per 
kilometer. Låt oss ta 100 kWh litium-
battericeller och leka med tanken att 
använda dem på tre olika sätt.

Vi hoppar över alla detaljer i föreläs-
ningen och går i stället direkt på slutre-
sultatet. Som väntat visar det att Toyota 
har rätt. Hellre än att bygga en elbil med 
ett batteri på 100 kWh eller sex ladd-
hybrider med att batteri på 18 kWh gör 
cellerna enligt Gill Pratt mest nytta i 90 
hybridbilar med batterier på 1,1 kWh.  

Då minskar nämligen det genom-

Eller ja, helt stämmer det inte. Toyo-
ta har ju aldrig varit en tillverkare som 
slår sig för bröstet och skryter. Försik-
tigt, lite anonymt men med riktigt bra 
kvalitet är mer av Toyotas melodi. 

Så naturligtvis sitter de inte med 
händerna i kors och bara ser på när 
andra utvecklar elbilar. 

Också hos Toyota pågår intensiv 
forskning och utveckling. Inte minst 
kring batterier och tekniken med 
solidstate-batterier. Där är Toyota det 
företag i världen som har flest patent. 

1 331 stycken – långt före tvåan 
Panasonic med 445 patent. 

Solid-state-batterier med fast i stället 
för flytande elektrolyt väntas kunna 
revolutionera elbilarna med längre 
räckvidd och snabbare laddning. Men 
ännu har ingen tillverkare lyckats med 
volymtillverkningen. 

När Gill Pratt förra året meddelade 
att Toyota lanserar sin första bil med 
solid-state-batterier 2025 fick det därför 
stor uppmärksamhet. Då först i en hy-
brid, för att testa tekniken. 

När jag nu frågar Gill Pratt om det 
fortfarande är tidsplanen är svaret 
oväntat.

– Jag vet faktiskt inte. Och planen är 
inte nödvändigtvis en produktionsbil 
utan mer storskaliga tester. Men jag vet 
inte, sedan jag sa det har jag inte kollat, 
säger han. 

Att batterier och forskning kring det 
är viktigt hos Toyota ska heller ingen 
tvivla på. 

 – Jag vill vara tydlig: Toyota är fast 
beslutna om att satsa på batterielek-
triska fordon. Elbilar kommer spela en 
viktig roll för att hjälpa oss att nå koldi-
oxidneutraliet, säger Gill Pratt. 

Men:
– Andra elektrifierade drivlinor är 

också nödvändiga, lägger han till. 
Det är helt enkelt en fördelningsfrå-

ga, menar Toyota. I Europa i alla fall 
fram till 2035. Senast då måste Toyota 
och alla andra tillverkare vara helt 
eldrivna. ✖

snittliga utsläppet för de 100 bilarna 
som mest och landar på 205 gram koldi-
oxid per kilometer. 

Återigen mantrat: koldioxid är 
fienden, inte en viss drivlina. Att en helt 
eldriven bil ändå är ett bättre val för att 
komma åt fienden koldioxid sticker Gill 
Pratt och Toyota visserligen inte under 
stolen med. 

Norge, med väl utbyggd laddinfra-
struktur och god tillgång på grön el, lyfts 
fram som en marknad där 100 procent 
eldrift är rätt val redan nu. 

Men på övriga håll i världen, i Syd-
amerika, Afrika och Asien där Toyota 
har stor närvaro, ser det annorlunda ut. 
I alla fall under de närmaste 15 åren, 
enligt Toyotas beräkningar. Och i närtid 
även i Europa där hybrider med och 
utan sladd väntas stå för 80 procent av 
försäljningen år 2025. 

Kanske närmar vi oss här kärnan i 
Toyotas strategi kring elbilar. Och kan-
ske är de också smarta. 

För med handen på hjärtat: Är det 
någon som på allvar trott att Toyota, 
världens största biltillverkare, helt  
skulle missa elbilarna? 

Det ser helt enkelt ut som att de låter 
andra bredda marknaden, investera i 
laddinfrastruktur samt ta tidiga och 
därmed kostnadsintensiva beslut.

Toyota själva har nämligen inga 
ambitioner om att gå i bräschen för 
övergången till eldrift. 

 »Vi måste fördela den begränsade 
mängd battericeller som finns där 
de gör mest nytta.«

 Nya Prius är fortfarande 
en hybrid – och kommer inte 
säljas i Sverige. 
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nder vårt räckviddstest 
av åtta elbilar förra året 
hade Toyota bZ4X störst 
problem att hänga med. 
Den fyrhjulsdrivna ver-
sionen vi körde har enligt 

WLTP en räckvidd på 415 kilometer. 
Under motorvägskörning i mild vinter-
temperatur på 3,5 grader kom vi 235 
kilometer.

Nu lovar Toyota ändringar av mjuk-
varan av bilen. 

– Produktuppdateringarna är tänkta 
att förbättra informationen till kun-
derna så att de bättre kan utnyttja den 
faktiska räckvidden, säger Christian 
Hallin som är informationschef hos 
Toyota i Sverige.

En orsak till den korta räckvidden är 
enligt Toyota att batteriet hos bZ4X har 
en stor buffert. Det är dels för att skona 
batteriet, dels en ”reservtank”. När 
räckvidden visar noll kilometer ska det 
fortfarande vara möjligt att ta sig till en 
laddare. 

Problemet är att föraren inte vet 
vilket spelrum som finns då batteriets 
kapacitet inte visas i procent. Något 
som nu kan vara på väg att ändras – 
kanske.

– Vi lyssnar dock på den feedback 
som kommit från våra kunder och 
överväger nu att lägga till återstående 
batterikapacitet i procent, säger Chris-
tian Hallin.

Idag kapas också tio procent av 
räckvidden när klimatanläggningen 

används. Det är enligt Toyota ett ”worst 
case scenario” för hur mycket energi 
som kan gå åt.

– Det betyder att påverkan på 
faktisk räckvidd kan vara lägre än det 
som anges i instrumenteringen efter-
som det mest konservativa scenariot 
används vid beräkning av återstående 
räckvidd. 

– Efter feedback från våra kunder 
vill vi förbättra beräkningen så att den 
är mer i linje med de faktiska förhål-
landena, säger Christian Hallin. 

Under vårt räckviddstest hade vi 
också problem med laddningen. Under 
testets andra dag laddade bilen med 29 
kW vid 40 procents laddnivå. Vid 57 
procent var effekten endast 19 kW.

– För att skydda batteriet och behål-
la dess prestanda över tid begränsas 
idag den maximala laddningseffekten 
efter två DC-laddningar (10–80%) 
under en 24h-period. Det innebär 
att laddningsprestandan kan minska 
vid en tredje DC-laddning under en 
24h-period, säger Christian Hallin. 

Toyota tittar nu på hur de ska kunna 
göra det möjligt att snabbladda flera 
gånger under ett dygn och samtidigt 
skydda batteriet. Toyota har en generös 
batterigaranti på 100 000 mil och att 
batteriet ska ha kvar 70 procents kapa-
citet efter tio år. 

Uppdateringarna ska komma till 
både befintliga och nya bilar. Men när 
de kommer är ännu oklart. ✖

Det blev Volkswagen  
ID Buzz som förra året 
plockade hem priset 
som Årets Elbil från 
tidningen Elbilen. Under 
långkörningen av de åtta 
finalisterna i november 
förra året var det  
däremot en annan  
modell som stack ut 
mest: Toyota bZ4X 
som fick märkligt kort 
räckvidd. 

Toyota lovar 
ändringar 
hos bZ4X

  EFTER MISSLYCKADE  
RÄCKVIDDSTESTET

 »TOYOTAS  
FÖRKLARING ÄR 
ATT DE HAR GETT 
BATTERIET EN  
STOR BUFFERT.«

TEXT CARL UNDÉHN 
FOTO PETER GUNNARS

U

Under Elbilens långkörning i november kom vi 235 kilometer med  
Toyota bZ4X – 180 kilometer kortare än vad som anges enligt WLTP. 

TOYOTA. STORSATSNING PÅ ELBILAR
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Kan få det 
tufft i Sverige

PROV
 CITROËN 

TEXT: LOTTA HEDIN
FOTO: CITROËN 

 ë-C4 X
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Citroën trotsar suvtrenden och har skapat en egen 
blandrasbil. Och visst är det kul med annorlunda,  
men någon storsäljare på svenska marknaden lär  

ë-C4 X inte bli - om man inte sänker priset rejält.
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amnet kan lätt leda en till 
att tro att ë-C4 X skulle 
vara en fyrhjulsdriven 
version av Citroëns eldriv-
na ë-C4, som lanserades 
2020. Men det är fel. 

X:et i det här sammanhanget re-
presenterar inte fyrhjulsdrift utan en 
designmässig ”crossroad”– en korsning 
mellan sedan, suv och fastback, som 
Citroën själva beskriver det. Konkret 
innebär det en fyradörrarsbil med se-
dan-baklucka, som blivit 24 centimeter 
längre än ë-C4. Det gör att den rymmer 
130 liter mer bagage, totalt 510 liter. 

Förutom längden är yttermåtten 
identiska med föregångarens, och 
under plåten har ë-C4 X precis samma 
drivlina som ë-C4, med ett batteripack 
på 50 kWh och en motor på 100 kW 
som driver på framhjulen. Det är samma 
drivlina som även delas med koncern-
syskonen Peugeot e-208 och e-2008 och 
Opel Corsa-e och Mokka-e. 

Vänta nu, kanske du som hänger 
med i elbilsnyheterna säger. Skulle 
inte de där bilarna få längre räckvidd, 
och en ny effektivare motor med något 
högre effekt? Jo, det stämmer. De nya 

motorerna ska byggas i stor skala i 
franska Trémery. Tillsammans med ett 
nytt batteripack med något fler kilowat-
timmar ska det ge lite längre räckvidd 
åt bland annat Peugeot 208-e och Opel 
Mokka, med start i år. 

Man kan ifrågasätta planeringen, 
men nya ë-C4 X har inte hunnit utrustas 
med de nyheterna. 

– De kommer senare, säger Citroëns 
representanter när vi frågar, utan att 
kunna ge svar på när.

Tills vidare är det alltså samma 
drivlina som vi sett tidigare, som på 
papperet ska ge ë-C4 X en räckvidd på 
360 km enligt wltp.

Den första provkörningen äger rum i 
Madrid, bara ett stenkast från fabriken 
där både ë-C4 och ë-C4 X tillverkas.

Vi börjar med stadskörning, att leta 
oss ut ur stadens hektiska kärna och 
vidare ut på motorvägen, för att sedan 
fortsätta upp i bergen på slingriga 
landsvägar.

När vi testade ë-C4 när den var ny 
konstaterade vi att dess största plus var 
smidigheten i stadstrafik i kombination 
med komforten. X-versionen är också 
riktigt trevlig att köra i stan. Den är 

Ë-C4 X kommer i tre olika utrusningsnivåer. Adaptiv farthållare ingår först  
i andra nivån, och för filhållningsassist ska ingå får man välja den högsta. 

N  »Sedan gammalt 
håller Citroën 
sitt fjädrings-
system högt. 
Enligt den egna 
beskrivningen 
ger det bilen  
en ›flygande  
matta-effekt‹.«
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oerhört mjuk och lättsvängd, och trots 
att den vuxit på längden är det samma 
behändiga svängradie – hjulbasen är ju 
densamma. 

Sedan gammalt håller Citroën sitt 
fjädringssystem högt. Enligt den egna 
beskrivningen ger det bilen en ”flygande 
matta-effekt”, där förare och passagera-
re ska sväva fram opåverkade av vägens 
ojämnheter. Väljer man den högsta ut-
rustningsnivån får man också stolar som 
utrustats med extra tjock och dämpande 
skumgummi. 

Som förare sitter man också riktigt 
bekvämt. Särskilt i stadstrafik och på 
motorvägen, där man flyter fram mjukt 
och avslappnat. Även på lite sämre 
landsvägar och grusvägar är färden be-
haglig, och sätena sväljer en hel del av 
skakningarna så att de inte fortplantar 
sig i kroppen.

Mjukheten har dock ett pris, som blir 
tydligt när vi trycker lite på gasen på de 
slingriga bergsvägarna. Någon tajt väg-
kontakt kan man inte säga att man får i 
den här bilen, och det blir lite krängigt i 
kurvorna. Man får inte heller riktigt det 
gensvar i styrningen som man kan önska 

sig, och det känns inte alltid helt tydligt 
var man har bilen på den vindlande 
vägen.

På plussidan ska nämnas att info-
tainmentsystemet uppdaterats och 
blivit avsevärt bättre. Det är tur – för 
det var ett riktigt bottennapp när vi 
testade ë-C4. 

I denna nya version går det nu ut-
märkt att ansluta Apple Carplay trådlöst 
(det gick inte i den gamla), och det är 
lätt att navigera mellan menyer och 
funktioner. 

Den stora nyheten är annars den 
tidigare nämnda bakluckan av brevin-
kast-modell och de extra litrarna som nu 
får plats där. Familjer är enligt Citroën 
den främsta målgruppen för bilen, och 
Turkiet och Mellanöstern ses som viktiga 
marknader. Med mina svenska ögon ser 
jag dock på lösningen med viss tveksam-
het. Det som ska in i bagageutrymmet 
måste först lyftas över en rejäl last-
tröskel. Inte så ergonomiskt om det till 
exempel handlar om en barnvagn. Och 
stuvar man bagageutrymmet fullt ända 
ut i kanterna kan dessutom packningen 
där komma i vägen för luckans grova 
gångjärn när man vill stänga den.

 Framifrån känns bilen bekant ... 

 ... det är det längre bakpartiet 
och bakluckan av brevinkast-  
modell som är det som skiljer  
sig mest från ë-C4.

Som förare sitter man bekvämt i stolarna, som om  
man väljer högsta utrustningsnivån är utrustade med  
extra tjock stötdämpande stoppning. FOTO: LINUS PRÖJTZ

PROV. CITROËN ë-C4 X
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Jag frågar modellens chefsdesig-
ner, som visar sig vara småbarnsfar, 
om han testat att lasta en barn-
vagn i bilen. Det har han inte.

Energiförbrukningen under 
testrundan ligger på cirka 1,6 kWh 

milen i genomsnitt, eller 1,7 på sträckor 
med mer motorvägskörning. Det skulle 
ge en räckvidd på cirka 26–28 mil, om 
man är beredd på att tömma batteriet. 
Vi talar alltså inte om någon lång-
färdskryssare, men för den som använ-
der bilen för pendling räcker det långt.

Sammanfattningsvis: gillar man 
sedaner, sätter åkkomfort högt på priori-
teringslistan och letar efter en eldriven 
pendlarbil där det är okej med lite 
kortare räckvidd skulle Citroën ë-C4 X 
ha kunnat vara ett bra val i det billigare 
segmentet. Problemet är bara att pris-
lappen inte ligger i det billigare segmen-
tet. Priset startar på 534 900 kronor. Det 
är alltså mer än vad en bakhjulsdriven 
Tesla Model 3 kostar i dag, efter att 
Tesla meddelat sin prissänkning. 

De gjorde Tesla för övrigt samma 
dag som Citroën höll sin provkörning. 
Nyheten kom strax efter att vi rullat 
tillbaka in från vår testrunda i bergen 
– det var nästan så att man tyckte synd 
om Citroën.

Men prislappen för ë-C4 X var orim-
lig redan innan. År 2021, när ë-C4 var 

ny, kostade den från 409 900 kronor. 
Två år senare vill Citroën alltså ha 125 
000 kronor mer för samma gamla driv-
lina. Trots inflationen är det helt enkelt 
inte försvarbart.

Efter Teslas drag är det dock högst 
troligt att priset kommer justeras ner på 
den svenska marknaden.  

Enligt David Lindahl, pressansvarig 
hos Citroëns generalagent kw Bruun, 
för man samtal med Stellantis om saken. 
Något nytt pris har dock ännu inte kom-
mit när denna tidning lämnas till tryck. 

Tills vidare blir därför rådet att 
avvakta. Eller att se sig om efter något 
annat. ✖

 »Nyheten kom strax  
efter att vi rullat  
tillbaka in från vår 
testrunda i bergen  
– det var nästan så att 
man tyckte synd om 
Citroën. «

PROV. CITROËN ë-C4 X

Pris: Från 534 990 kr.
Batterkapacitet: 50 kWh.
Deklarerad räckvidd:  
360 km.
Snabbladdning: 100 kW.
Normalladdning: 11 kW 
trefas.
Drivning: Framhjulsdrift.
Max motoreffekt: 100 kW.
Vridmoment: 260 Nm.
Acceleration 0-100 km/h: 
9,5 sek.
Antal platser: 5.
Yttermått, LxBxH: 
460x203x153 cm.
Bagageutrymme:  
510 liter.
Tjänstevikt: 1 728 kg.

FAKTA

Citroën
ë-C4 X

 I KORTHET

  
 Hög åkkomfort.
 Smidig i stan. 

 På tok för dyr. 
 Begränsad räckvidd.

 Den nya karossen är  
mer aerodynamisk,  
vilket bidragit till att 
WLTP-räckvidden blivit 
några kilometer bättre, 
trots att X-modellen  
väger mer än vanliga 
ë-C4.
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PROV. CITROËN ë-C4 X

 Bra sittkomfort men 
ganska trångt i baksätet.

 Ny stil på baklyktorna.

 Infotainmentsystemet är 
nytt och funkar betydligt 
bättre än tidigare.

xxxx

Här ska 510 liter rymmas, men hur 
smidigt är det att lasta till exempel 
en barnvagn över lasttröskeln?

 Förarmiljön är inte 
överlastad med knappar 
och lätt att hitta i. Head 
up-display serveras på 
genomskinlig skärm.

 Det är framhjulsdrift 
som gäller.

 ë-C4 X spänner ögonen 
i en, men det är en snäll 
bil.
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Vi valde förra året ID Buzz till 
Årets elbil. Det var den femsitsiga  
versionen – hur väl fungerar Cargo- 
versionen? Vår reporter Patrick  
Ekstrand skulle flytta. Dags att 
sätta den på prov. Med full last  
blev räckvidden en annan. 

TEST
 VOLKSWAGEN 

TEXT FREDRIK SANDBERG  
FOTO PETER GUNNARS 

 ID Buzz Cargo
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Årets 
packåsna?
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i valde förra året id Buzz 
till Årets Elbil. Vi hade 
åtta finalister med i racet, 
men det blev till slut 
Buzzen som tog hem det i 
stark konkurrens. 

Med en vass snabbladdning, bra 
räckvidd och en smidighet som hos en 
personbil blev den oemotståndlig för ju-
ryn. Dessutom är den lätt att manövrera 
både i stan och på långkörning. 

Varianten som vi valde till årets elbil 
var dock personbilsversionen. Hur fun-
kar den då i Cargo-utförande? 

Vår webbreporter Patrick Ekstrand 
har köpt en ny lägenhet ett par mil från 
sin nuvarande lägenhet och behövde 
hjälp att flytta sina pinaler. 

Vi lånade en Cargo för att testa dess 
lastförmåga och framför allt kika på för-
brukningen. Hur mycket mer drar den 
om man lastar den fullt?

Vi börjar med att slänga på tunga 
bordsskivor (Patrick har en fäbless för 
bord från 1950-talet) och fyllde på med 
möbler och sist säckar med kläder. 

Vi var oroliga att hamna över max-
vikten, och det är lätt hänt om man ska 
köra tunga saker. 

V

TEST. VOLKSWAGEN ID BUZZ CARGO

 Patrick lastar sina kära 
bord. 

 Tar sig in i trånga  
utrymmen.

 Finns även för  
hantverkare, med i golvet 
fastnitade hyllor. 

Stor skillnad på 
räckvidd med och 
utan last.

 » Eldriften med 
150 kW motor 
räcker gott 
även med full 
last. Det är inte 
heller svårt att 
trivas i kupén, 
där vi också 
hittar mängder 
av fack och av-
lastningsytor.«

Trots att Buzz till yttermåtten inte 
är mycket större än en personbil är den 
rejält tilltagen som packåsna. 

Det finns plats för två europallar på 
tvären. Volymen är totalt 3,9 kubik-
meter. Däremot är lastförmågan lite i 
underkant. 630 kilo är maxvikten. Har 
man mycket tunga saker är det lätt att 
övertrassera viktgränsen.  

Förbrukningen när Buzzen är tom är 
i paritet med den förbrukning vi fick när 
vi körde vanliga Buzz från Stockholm 
till Karlstad. 

Den drar kring 2,3 kWh per mil  
vilket ger en räckvidd på 32 mil. 

Inte förvånande på något vis. 

Efter att ha fyllt upp Cargo-versionen 
med vad vi ansåg vara rätt vikt satte vi 
av på blöta vägar i regnväder för att ut-
röna vad full last gör med förbrukningen 
i några plusgrader. 

Vi körde en extratur som innebar 
blandad hastighet. Innerstadshastighe-
ter, till motorvägsfart. Noterbart är hur 
smidig Buzzen är i backar, vid omkör-
ningar och i villakvarter. 

Eldriften med 150 kW motor räcker 
gott även med full last. Det är inte hel-
ler svårt att trivas i kupén, där vi också 
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TEST. VOLKSWAGEN ID BUZZ CARGO

 Dags att köra vidare. 
Maxvikten är 630 kilo. 

hittar mängder av fack och avlastnings-
ytor. 

Framme vid målet efter en timmes 
körning noterar vi en högre förbruk-
ning. Den har i stället för 2,3 kWh per 
mil legat på 2,95 kWh per mil. Vad 
innebär det då för räckvidd? Med full 
laddning och full last blir det en räck-
vidd på 26 mil i blandad körning, vilket 
torde räcka för de flesta som använder 
bilen i transportsyfte. Har man snabb-
laddare i omgivningen har Buzz visat 
framfötterna ordentligt, med en riktigt 
vass laddkapacitet. 

Väljer man att ladda till 80 procent 
– som för oss tog under en halvtimme 
– har man strax över 20 mils räckvidd 
med full last. 

Ett varmare väder kan påverka den 
räckvidden i positiv riktning. Kallare 
temperaturer än våra två plusgrader lär 
göra det jobbigare. 

id Buzz kan även utrustas med drag-
krok och kan som mest dra släp på upp 
till 1 000 kilo. Vad förbrukningen blir 
då kunde vi inte testa. Men vår flyttrun-
da med Buzz Cargo visade att den även 
duger för proffsen som behöver ett skåp 
i sitt arbete. ✖

Pris: 489 000 kr. 
Batterikapacitet,  
brutto/netto:  
82/77 kWh. 
Deklarerad räckvidd:  
400 km (WLTP).
Snabbladdning:  
CCS 170 kW.
Ombordladdare:  
Trefas 11 kW.
Drivning:  
Bakhjulsdrift.
Motoreffekt,  
vrid moment:  
150 kW, 310 Nm.
Acceleration  
0–100 km/h: 10,2 sek.
Topphastighet: 200 km/h.
Antal platser: 5.
YttermåttLxBxH: 
4712x2210x1932 mm.
Tjänstevikt: 2 370 kg.
Bagageutrymme: 3,9 m3.
Dragvikt: 1 000 kg.
 

FAKTA

ID Buzz
Cargo

 I KORTHET

Lätt att lasta från 
två olika håll.

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

 Uppfriskande design.

 Högt vägljud. 
 Inget campingmode.
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BATTERIBOOMEN. KAMPEN OM FABRIKERNA

SÅ MÅNGA GIGAFABRIKER BYGGS I EUROPA

Det är inte längre batteriernas kapacitet som är den 
stora utmaningen. Vi kan i dag bygga elbilar med 100 
mils räckvidd och supersnabb laddning – som ser ut att 
bli ännu snabbare. Den stora frågan nu är tillgången  
på batterier till de gigantiska elbilsprogrammen. Kan 
Europa konkurrera med kinesiska batteritillverkare?

TEXT FREDRIK SANDBERG  FOTO NORTHVOLT

Terawatt - racet

Northvolt ett 
i Skellefteå, 
en av många 
gigafabriker 
som byggs i 
Europa. 
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BATTERIBOOMEN. KAMPEN OM FABRIKERNA

et är osäkert hur stor 
produktionen av 
batterier i Europa är 
i dag. Enligt tanke-
smedjan Transport & 
Environment som föl-
jer detta på nära håll 
beror svårigheterna 
på att batteritillver-

karna endast redovisar 
fabrikernas totala kapacitet, inte hur 
mycket de verkligen producerar. 

– Siffrorna vi får säger inte hur 
mycket av produktionen som blir 
skrot. Vi jobbar nu på att få fram en väl 
underbyggd rapport, men i dagsläget 
är den teoretiska kapaciteten som vi får 
fram genom att summera företagens 
uppgifter cirka 110 GWh, säger Yoann 
Gimbert på t&e. 

Det är tillräckligt med batterier för 
att tillverka 1,1 miljon elbilar per år. 
Om alla batterier går till fordonsindu-
strin. Och om alla fabriker producerar 
till max, vilket troligen inte är fallet. 

Det är många bilar, men varje år pro-
duceras det i Europa 18 miljoner bilar. 
Det är en lång bit kvar innan det finns 
kapacitet nog för att svänga om hela 
den europeiska bilindustrin. Vad kan vi 
förvänta oss de kommande sju åren? 

För något år sedan gjorde t&e en 
studie som visade att det år 2030 skulle 
finnas 38 fabriker. 

Det har hänt en del sedan dess. 
– De senaste siffrorna ser annorlun-

da ut, de projekt som är planerade i dag 
är 50 stycken. Det är fabriker med en 

D
kapacitet på över 2 GWh och som  
kommer att byggas fram till år 2030. 

Litium-järn-fosfatbatterier  
verkar bli den kemi som gäller 
för billigare elbilar och de  
kommer alla från Kina, vid sidan 
av ElevenES (se sidoartikel). Hur 
ser kapaciteten ut där i Europa?

– Det finns fler, catl kommer att 
producera lfp-batterier för Teslas tyska 
fabrik, Gotion i Göttingen, Volkswagen 
kommer att kunna producera både  
lfp- och nmc-celler i Saltzgitter och  
sk Innovation har planer på lfp- 
produktion i Ungern. 

Hur stor andel av fabrikerna  
är europeiska och hur många är  
kinesiska?

– De flesta projekt är faktiskt europe-
iska. eu kommer att stå för cirka hälften 
av producerad kapacitet. 

Hur stor kapacitet kan vi vänta 
oss då de kommande åren?

– Det finns flera osäkerhetsmoment 
då några projekt inte har finansiering 
och några har meddelat förseningar. 
Men en rimlig uppskattning är att det år 
2025 finns en installerad kapacitet om 
570 GWh och 1 440 GWh år 2030. 

Det senare skulle räcka till 14 miljo-
ner elbilar, men allt kommer som sagt 
inte gå till elbilar. Men det ser onekligen 
ut som om den europeiska bilindustrin 
kommer att kunna fasa ut förbrännings-
motorerna de kommande tio åren. ✖

Batterivolym
i Europa
 Så här stor volym  
batterier kommer att  
produceras i Europa  
framgent, enligt  
Transport&Environment, 
som dock säger att  
siffrorna kan förändras 
myckdet: 
 2023: 190 GWh
 2025: 570 GWh
 2030: 1 440 GWh 

 De flesta batteri- 
projekten i Europa  
byggs av europeiska  
företag. Så här ser  
fördelningen ut till 2030: 
 Kina: 5
 EU: 23
 Korea: 3
 Norge: 3
 USA: 3 

 I termer av  
produktionskapacitet: 
 Kina: 23%
 EU: 47%
 Korea: 11%
 Norge: 10%
 USA: 9%
 

  SNABBFAKTA

 »I dagsläget är den teoretiska  
kapaciteten cirka 110 GWh.«

KINA

EU

USA

KOREA

NORGE

Terawatt - racet
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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

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

Batterifabriker  
i Europa  
Planerade projekt

BATTERIBOOMEN. KAMPEN OM FABRIKERNA

TJECKIEN
 15 GWh + X
  En planerad fabrik

SLOVAKIEN
 10 GWh 
  En fabrik 

LETTLAND
 X GWh
  En planerad fabrik

EU
 13 GWh + X
  Fyra planerade fabriker

SVERIGE
 110 GWh + X 
  Tre planerade fabriker 

NORGE
 125 GWh + X 
  Tre planerade fabriker

UNGERN
 87,3 GWh 
  En fabrik, en planerad

SCHWEIZ
 7,6 GWh 
  En planerad 
fabrik

SERBIEN
 16 GWh 
  En planerad 
fabrik

SPANIEN
 100 GWh  + X
  Fyra planerade fabriker

FRANKRIKE
 121,5 GWh
  Fyra planerade fabriker

STORBRITANNIEN
 145 GWh + X
  Fyra planerade fabriker

TYSKLAND
 477,6 GWh + X
 Två fabriker, nio planerade 

ITALIEN
 118 GWh 
  Tre planerade fabriker

POLEN
 70 GWh 
  En fabrik, en planerad 
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BATTERIBOOMEN. BO NORMARK

»Det kommer vara  
batteri brist i tio år framåt«

Bo Normark har länge varit en viktig förkämpe för både Sveriges 
batteriindustri och för europeisk grön teknik. Vi slog en  

signal till batteri-nestorn för att få en uppfattning  
om i vilken riktning politiken är på väg.

TEXT OCH FOTO FREDRIK SANDBERG

 SVERIGES BATTERI-NESTOR BO NORMARK:

 Bo Normark kör en Jaguar I-Pace. Han var en av de första som fick bilen när den dök upp på marknaden för fyra 
år sedan. Han är fortfarande nöjd med bilen. – Men jag hade gärna sett snabbare laddning. Det var någonting vi 
inte kunde se då, att bilarna skulle få sådan snabb laddning som de har i dag. Det är en fantastisk utveckling. 
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o Normark kan kallas 
Sveriges batteri-
nestor; han har under 
lång tid varit en vik-
tig förkämpe för både 
Sveriges batteriindu-
stri och för europeisk 
grön teknik. Han 
fanns med när Peter 

Carlsson tog de första 
stegen i startandet av Northvolt. När 
han tilldelades hedersdoktorstitel av 
kth benämndes han som ”En legendar 
inom elkraftteknik och pionjär inom 
smarta elnät och batterisystem”. 

I dag är han engagerad som industri-
strateg på eit InnoEnergy, som med 
bland annat eu-medel finansierar 
nystartade bolag i den gröna energi-
tekniksektorn. 

För att få en uppfattning om i vilken 
riktning den europeiska och svenska 
politiken är på väg när det kommer 
till batteriproduktion och grön energi-
teknik slog vi honom en signal. 

Flera rapporter har kommit in om att 
många planerade gigafabriker i Europa 
har blivit försenade och några har skru-
vat ner sina produktionsmål. Så mycket 
som en fjärdedel av de planerade pro-
jekten fram till 2030 har blivit försenade 
och/eller skruvat ner sina mål, rappor-
terar Energy-Storage News. 

Finns det risk för att batteri- 
produktionen är en bubbla, att 
den kommer att trappa ner?

– Den har inte trappat ner. Det 
kommer att vara batteribrist tio år 
framåt, vilket bekräftas av det ansedda 
analysföretaget Benchmark Minerals 
rapporter, som främst tittar på mobila 
batterier. Personligen skulle jag även 
lägga in att man har underskattat 
boomen för stationära batterier. De är 
redan i dag lönsamma i många tillämp-
ningar, men på sikt kommer nya kemier 
som natriumbatterier göra att förnybar 
elproduktion plus batterier blir en 
oslagbar kombination.

– Man har dessutom grovt under-
skattat de tider det tar att rampa för  
att få full produktion av batterier.  
Det är många utmaningar som batteri-
industrin står inför, en sådan är 
kompetensfrågan. Var ska du hitta alla 
personer som ska sköta maskinerna? 
Den andra utmaningen är råvaror.  
Kapital och investeringsvilja är inte  
ett problem, säger Bo Normark. 

B
BMW säger att det snart inte  
går att tillverka energitätare  
batterier, att man har nått en 
teoretisk gräns för dagens  
teknik. Deras nästa generation 
batterier, som de kallar Gen6, 
säger de är nära den gränsen. 
Därefter är nästa steg solid- 
state-batterier som ligger 
längre in i framtiden. 
Håller du med om det?

– Det tror jag. Men den 
tekniska prestandan som 
finns i dag räcker mer 
än väl för bilindustrin. 
Nästa teknik är intres-
sant, där kommer vi få 
jättehöga energitätheter. 
Exempelvis företaget som 
Northvolt har köpt, Cuberg, 
som har utvecklat en litium- 
metall-anod. I andra ändan med 
låg kostnad och lägre energitäthet har 
vi natriumbatterier som ersätter litium 
med natrium, alltså salt. De har potenti-
al att komma upp i samma energitäthet 
som lfp-batterier, men är billigare. På 
sikt kan priset bli fem gånger billigare 
än dagens batterier. Alltså 25 dollar per 
kWh.

– Vi har ett svenskt företag som 
Northvolt har investerat i, Altris, som 
utvecklar tekniken. 

Vad är den viktigaste trenden 
just nu?

– Det jag missionerar om nu handlar 
om reshoring. Det är den nya trenden. 
Den betyder att man tar tillbaka pro-
duktionen av hårdvara till sin egen re-
gion. Alltså tillbaka till Europa och usa. 
Det är den starkaste globala trenden 
just nu. Bakgrunden är att Kina under 
decennier ger omfattande statsstöd till 
sin industri. 1,7 procent av bnp, fruk-
tansvärt mycket pengar. Närmare 400 
miljarder dollar per år. Allt för att få in 

 »Det jag missi o-
nerar om nu  
handlar om  
reshoring. Det är 
den nya trenden.« 

BATTERIBOOMEN. BO NORMARK

produktionen till Kina. Europa och usa 
kan inte sitta och titta på när det sker. 

– Reshoring började redan under 
Obamas tid och fortsatte med Trump. 
Men i höst exploderade det, med det 
amerikanska stödpaketet Inflation 
Reduction Act (ira). Det är det största 
subventionsprogrammet till industrin i 
historien. Om du startar battericellstill-
verkning i usa får du 35 dollar per kWh 
i stöd. För en fabrik som tillverkar 60 
GWh per år innebär det cirka 20 miljar-
der i subvention. Bara subventionerna 
gör att du finansierar bygget av batteri-
fabriken på tre år. Det är grymma saker. 

Vad har det här fått för konse-
kvenser för batteriföretagen?

– Det har lett till en rad åtgärder.  
Tesla har bland annat bromsat cell-
produktionen i Berlin. De bygger i usa 
i stället. Northvolts vd, Peter Carlsson, 

har också indikerat att man kan 
komma att prioriterat om och 

bygga en fabrik i usa innan 
man bygger i Tyskland.

– Det här har nu blivit 
topprioritet i Europa.  
Det blir viktigt att eu 
också stöttar produktion.  
Sverige är nu ordföran-

deland, och Sverige tillhör 
de länder som traditionellt 

är mest emot statsstöd i eu. 
Northvolt har exempelvis 
fått mycket litet stöd. Men 

det måste till en förändring om vi ska 
behålla produktionen i eu. eu-kommis-
sionens ordförande har gått ut och gjort 
starka uttalanden till stöd för ett euro-
peiskt program som svar på ira-utspelet 
från usa.

Kan vi tappa produktion till USA 
i stället för Kina?

– Det finns diskussioner mellan eu 
och usa som vänder sig mot Kina. Man 
diskuterar att upprätta någon slags pakt 
mellan Europa och usa. Så att man inte 
tävlar mellan Europa och usa. 

En av anledningarna till förse-
nade batteriprojekt i Europa är 
råvarubrist. Hur ser det ut med 
råvarubrytning i Europa?

– Vi har ett 30-tal råvaruprojekt i  
Europa. Det är exempelvis många  
projekt på gång i Finland: en nickel-
gruva, en litiumgruva och ett litium-
raffinaderi. De har kommit långt på 
råvarusidan. 

Bo Normark.
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Natrium batterier  
– billigare och 
i paritet med 
LFP-batterier
 Natriumbatterier är lika 
litiumjonbatterier men har 
natrium – alltså salt – 
i stället för litium.  
Energitätheten i de 
natrium batterier som nu 
tas fram av kinesiska CATL 
ligger på upp till 160 Wh 
per kilo, vilket är mer 
energi per kilo än vad som 
återfinns i Tesla Model 3 
Standard Range. Enligt en 
studie av amerikanska uni-
versitetet MIT innehåller 
cellerna i Tesla M3 SR  
125 Wh per kilo. 
 Enligt CATL kommer  
energitätheten att komma 
upp till 200 Wh/kg de  
kommande åren. 
 Snabbladdning med  
natriumbatterier är inget 
hinder – 80 procent ska 
kunna nås på 15 minu-
ter i rumstemperatur. De 
ska även klara kyla bra 
med förluster på endast 
10 procent vid minus 20 
grader. 
 Enligt CATL kommer  
första generationen kosta 
77 dollar per kWh – vilket 
är något mer än hälften av 
vad hög effektiva litium- 
jonbatterier kostar i dag. 
Vid volymproduktion kan 
priset ramla ner till 40 
dollar per kWh. 
 Natriumbatterier kan  
produceras med dagens 
produktionsanläggningar.  

  SNABBFAKTA

 »Alla batteriteknologier kommer att  
vinna. Det behövs enorma mängder.«
Men i Sverige går det trögare?

– Vi har provbrytning av grafit i Norr-
botten för en anläggning att tillverka 
anoder i Luleå. Provbrytning sker även 
i Vittangi där det finns en av världens 
största fyndigheter. Litiumbatterier 
borde egentligen heta grafitbatterier, 
de innehåller väldigt mycket grafit. Det 
finns ju också ett projekt att tillverka 
grafitmaterial från lignin, alltså rest-
produkter från skogsindustrin, vilket i 
sin tur kan bli en betydligt större verk-
samhet. I stället för pappersfabriker kan 
vi få grafitfabriker. Det är en ny sektor 
för skogsindustrin. 

– Litiumjonbatterier innehåller också 
stora mängder koppar, och kopparbryt-
ning har vi i Sverige, genom Boliden. 
Deras gruva Aitik är den största koppar-
gruvan i Europa. Den kommer säkerli-
gen att kunna utöka produktionen. 

Vilken batteriteknologi kommer 
att vinna?

– Alla kommer att vinna. Det behövs 
enorma mängder. Vi har exempelvis 
aldrig tillverkat så mycket blybatterier 
som vi gör nu. Tittar du framåt tror jag 

personligen mycket på natriumbatte-
rier. Kinesiska catl har redan på gång 
produktion av dessa. De behöver inget 
litium och priset kan komma ner till 
mycket låga nivåer. Var batteriteknolo-
gin är om fem till tio år är omöjligt att 
säga, men det är inte omöjligt att vi har 
natriumbatterier även i bilar, men med 
säkerhet i stationära batterier.

– Men vi måste få till ett stödsystem 
i Europa. 

Ett exempel på hur snett det kan gå 
om stödet är fel utformat kan man enligt 
Bo Normark se på solcellsstödet. Man 
gav stöd under många år, och gör det 
fortfarande – till dem som köpte sol-
paneler. Inte producenterna. 

– Det gjorde att vi indirekt finansie-
rade Kinas solcellsindustri med våra 
skattepengar. Statliga stöd måste gå 
till produktionen och inte dem som 
köper produkterna. Och nu har vi stora 
satsningar på att bygga en europeisk 
solcellsindustri. Blunda och föreställ dig 
vad som kommer att hända med energi-
marknaden med billiga solpaneler och 
natriumbatterier för 25 dollar kWh. ✖

 BMW går över till cylindriska celler med nästa generation celler. Därmed 
är den teoretiska gränsen för energimängd nådd, hävdar de. 
 

 Natrium-batterier kan blandas 
med LFP-batterier tänker sig CATL. 

 Specifikationerna på natriumbat-
terier ser lovande ut. De klarar alla 
krav som ställs på ett elbilsbatteri. 
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Serbisk gigafabrik för  
litium- järn-fosfat-batterier
En lovande batterikemi  
för volymproduktion  
och låga priser är  
järnbaserade batterier. 
Tekniken har förfinats i 
Kina och kommer på allt 
bredare front. Men även 
Europa får egna fabriker 
för dessa LFP-batterier. 
Vi träffade Nemanja  
Mikać som har startat  
en fabrik i Serbien. 

et har varit en stor debatt 
om elbilarnas batterier 
genom åren, där den 
största invändningen har 
varit mängden kobolt 
och nickel i batterierna. I 
fallet med kobolt på grund 

av rapporterade fall av barnarbete i 
Kongo, där cirka 50 procent av metallen 
bryts. Värt att notera: kobolt har länge 
använts i mängder av andra applikatio-
ner, som i raffinaderier som omvand-
lar olja till diesel och bensin (kobolt 
används för att rena bensin och diesel 
från svavel), något som dock inte har 
lett till någon genomlysning av gruvor-
na i Kongo. 

D
Nickel – en viktig komponent för att 
göra batterierna energitäta – är ingen 
bristvara i jordskorpan, men antalet 
gruvor är för få för att täcka en exponen-
tiellt ökande elbilsproduktion. Ryssland 
har flera stora nickelanläggningar. När 
landet invaderade Ukraina rusade priset 
på nickel så pass mycket att den brittiska 
råvarubörsen stängde ner handel med 
metallen under en period. 

Motståndet mot att öppna nickelgru-
vor är också stort eftersom metallen har 
potential att förgifta grundvattnet och 
omgivningen. Exempelvis har Talon 
Metals planerade gruva i Minnesota 
stött på oroade medborgare som inte 
tycker att de får svar på sina frågor 

Nemanja Mikać visar upp ett LFP-batteri 
som ska tillverkas i Serbien. 

TEXT FREDRIK SANDBERG  
FOTO DAMIR VUJKOVIC OCH  
EIT INNOENERGY 

 ELEVENES
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– lfp-batterier uppfanns 
2002, men har alltid ansetts 
vara sämre, de har lägre 
energi densitet och därmed 
får bilarna kortare räck-
vidd. Men de senaste åren 
har de fått ett uppsving. Det 
beror på att man kan bygga 
cell-to-pack, alltså man behö-
ver inte moduler som skyddar 
cellerna; de kan byggas in direkt 
i hela batteripacket och därmed får 
man ut mer energi per yta än tidigare. 
De har också fått högre energitäthet 
med åren. Skillnaden i räckvidd är med 
andra ord inte så stor längre. 

– Råvarufrågan är kritisk. Med 
lfp-batterier kan man tillverka större 
volymer, man slipper köpa in nickel och 
kobolt. 

Ett batteri som har den bästa  
energitätheten i dag ligger på 
250–270 Wh per kilo – vilken 
energitäthet kommer era första 
batterier ligga på?

– I dag ligger vi på mellan 170 och 
190 Wh per kilo. Per liter ligger de 

 Samma stil som BYD:s 
bladebatterier. Ger möjlighet 
till tätare pack.

kring grundvattnets säkerhet. Talon 
Metals har avtal med Tesla om att 
leverera höggradigt nickel, men det är 
oklart hur tillståndsprövningarna kom-
mer att falla ut, rapporterar cnbc. 

De har helt enkelt samma svårighe-
ter som svensk gruvindustri har: långa 
tillståndsprövningar och miljöaspekter. 

Men det få känner till är att cirka 40 
procent av den globala batterimarkna-
den består av batterier som varken har 
kobolt eller nickel. Detta enligt Bloom-
berg nef. Kemin kallas litium-järn-fos-
fat, (lfp). Det är ett järnbaserat batteri, 
och är så robust som det låter. Det 
håller längre, det är säkrare och är 
billigare att producera. 

Problemet har hittills varit att bat-
terierna inte varit lika energitäta som 
batterier med nickel och kobolt. Man 
kommer helt enkelt inte lika långt med 
sin elbil om de är bestyckade med tunga 
järnbatterier. I Kina har majoriteten av 
små elbilar haft tekniken och där har 
forskning och utveckling pågått under 
många år. Det har lett till att kinesiska 
batteriproducenter har kommit långt 
med utveckligen. 

Ett exempel: kinesiska byd lanserar 
nu bilar i Sverige, deras modell Atto 3 
är något större än en Volkswagen id 3. 
Den har ett par kWh större batteri (60 
vs 58 kWh). Batteripacket i Atto 3 väger 
420 kilo och i id 3 väger batteripack-
et 232 kilo. Det går alltså att bygga 
mellanklassbilar med tillräckligt bra 
räckvidd och prestanda med lfp-kemin. 

Formatet på lfp-batterierna som byd 
använder sig av kallas Blade-batterier. 
Battericellerna är långa och svärdslik-
nande och placeras direkt på/i botten-
plattan utan att ha omgivande moduler, 
vilket ger viktbesparingar. 

Hur ska europeiska batteriproducen-
ter kunna konkurrera med detta?

Ett svar på detta hittar vi i Serbien. 
Där planeras just nu den första gigafa-
briken för litium-järn-fosfat-batterier 
som ska matcha prestandan i de kinesis-
ka modellerna. 

Företaget heter Eleven Es och är en 
avknoppning från en aluminiumpro-
ducent, Al Pack Group. Vd:n Nemanja 
Mikać är också ägare till vad som ska bli 
en producent av batterier till cirka  
200 000 bilar med start år 2025. 

Elbilen träffar honom på en Zoom-
länk, och så här förklarar han valet av 
lfp- kemin: 

 » Råvarufrågan är kritisk. Med  
lfp-batterier kan man tillverka  
större volymer, man slipper köpa  
in nickel och kobolt.«

BATTERIBOOMEN. ELEVENES

Nemanja Mikać. 
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uropeiska energifinansiä-
ren eit InnoEnergy, med 
kontor i Stockholm, tror 
starkt på ElevenEs och 
har nyligen investerat i 
företaget. 

– Nu när batteritekni-
ken börjar komma på relativt sett min-
dre och billigare bilar, som dessutom 
inte behöver så långa sträckor mellan 
laddningar, tror jag bestämt att just 
lfp-tekniken kommer bli allt viktigare, 
säger Thore Sekkenes, programdirektör 
för European Battery Alliance vid eit 
InnoEnergy Skandinavien.

E

»LFP-tekniken kommer  
att bli allt viktigare«

 EIT INNOENERGY: 

 Thore Sekkenes, programdirektör  
för European Battery Alliance vid 
EIT InnoEnergy Skandinavien.

Thore Sekkenes fortsätter:
– Vi stödjer Nemanjas ansträngning-

ar att bygga upp en fabrik för produk-
tion av batterier baserad på lfp-tekni-
ken i Europa fullt ut. Jag håller med om 
Nemanjas bedömning att lfp-batterier 
mycket väl kan ta en stor marknadsan-
del med tanke på att de flesta i Europa 
faktiskt kör mindre bilar. ✖

kring 436 Wh. Men arbetet pågår 
samtidigt med konstruktionen av 
fabriken med att öka energität-
heten, 2024 ska den ligga på 230 

Wh per kilo. 
Just ElevenEs fabrik är också initi-

alt säkrad finansiellt för en produktion 
av 300–500 MWh batterier. 

För bara ett år sedan fanns inte 
batterierna som där ska produceras, 
men med ett högt tempo har man 
säkrat kemin som nu är på plats och 
prestandamässigt kan konkurrera med 
de kinesiska cellerna. 

Formatet påminner om byd:s bla-
de-batterier, de kommer i tre längder. 
Anpassade för en rad olika fordon. 

– Vi siktar initialt in oss på mindre 
elbilar, som man kör i sitt närområde, 
men tekniken ser lovande ut även för 
bilar med längre räckvidd framgent, 
säger Nemanja Mikać. 

Hur mycket billigare blir det  
med era celler jämfört med de 
energitäta nickel- och kobolt-
batterierna? 

– Ett batteripack kostar cirka 5 000 
euro mindre med våra celler. Om 
nmc-batterier kostar 135 dollar per 
kWh kommer våra batterier att ligga på 
120 dollar. 

Hur ska ni gå tillväga för att  
öka energitätheten?

– Den främsta skillnaden är i  
anoden, som består av grafit, vilket inte 
är knutet till lfp-kemin. Genom att öka 
mängden kisel i anoden når vi högre 
energitäthet. 

Det sägs ibland att LFP- kemin 
inte är värd att  
återvinna, stämmer det?

– Nej, vi startar initiativ för att åter-
vinna lfp-batterier, den tekniken har 
också förbättrats. 

Var ska ni ta råvarorna ifrån?
– Alla kritiska material som vi behö-

ver finns i vårt närområde. I ett avstånd 
på 200–300 kilometer finns koppar, 
aluminium och fosfat. Även litium-fyn-
digheter finns i Serbien. 

Hur grön blir produktionen i er 
fabrik i Serbien?

– Vi har vattenkraft från Donau- 
floden, men även egen solcellsanlägg-
ning, som ger 10 procent av önskad 
energimängd. Vi kommer även att ha 
vindkraft. Det är sant att Serbien har 
mer kolkraft än Sverige, men det pågår 
en process i Serbien, där kolet ska fasas 
ut från energisystemet. 

Hållbarheten i LFP-kemin är en stor 
fördel enligt Nemanja Mikać. 

– De håller för 3 000 cykler, vilket 
kommer att göra dem lämpade för 
vehicle-to-grid (v2g) eller vehicle-to- 
home (v2h)-lösningar. Det är dubbla 
mängden cykler jämfört med nickel- 
baserade batterier. 

På en bil med en räckvidd på 40 mil 
innebär en cykel 40 mils körning. 3 000 
cykler innebär då att batteriet håller för 
120 000 mil innan det är slut. 

Det är längre än vad de flesta bilar 
körs innan de åker till skroten. Kanske 
får bilar med lfp-kemin sin största  
användning som ett energilager till 
villan eller elnätet.  ✖

 »Vi siktar initialt in 
oss på mindre elbi-
lar, som man kör i 
sitt närområde.«
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Kunderna fortsätter  
rasa mot leasingbolagen 
Klagomålen från missnöjda leasingkunder har fortsatt att strömma 
in till både Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden. 

Under förra året mer än tiodubblades antalet anmälningar till Arn. 
Höjda avgifter ligger bakom en stor del av ökningen.

TEXT LOTTA HEDIN  FOTO PETER GUNNARS/KONSUMENTVERKET

 TIODUBBLING AV KLAGOMÅL TILL ARN

KONSUMENT. MISSNÖJDA LEASINGKUNDER

Många som tecknat leasing 
anser att de fått fel eller 
bristfällig info om vad  
som gäller. Här hämtar  
chefredaktör Fredrik  
Sandberg ut sin leasingbil. 
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takt med räntehöj-
ningarna under 
hösten fick många 
som leasar sin bil se 
hur månadsavgifter-
na för billeasingen 
höjdes. För ett stort 
antal kunder kom  
det som en otrevlig 

överraskning, eftersom 
de var övertygade om att leasingavgif-
ten skulle ligga fast. 

Klagomålen till Allmänna rekla-
mationsnämnden, Arn, började rasa 
in. Under 2022 mer än tiofaldigades 
anmälningarna gällande billeasing, 
jämfört med året innan. 2021 handlade 
det om 47 anmälningar totalt. 2022 fick 
man in 486 stycken. 

– Jag kan inte säga en exakt siffra, 
men en stor andel av anmälningarna 
rör just tvister om avgifter, säger Robin 
Stensson, jurist på Arn. 

Som leasingkund har man i de flesta 
fall kontakt med en bilhandlare som 
förmedlar leasingen och lämnar ut 
bilen. Men det är ett annat bolag – ett 
leasingbolag – som äger bilen och är 
den part man tecknar själva leasing-
kontraktet med. 

I anmälningarna till Arn riktar kun-
der nu krav både mot leasingbolag och 
bilhandlare – ibland bara mot den ena 
parten, och ibland mot båda.

Hittills har dock Arn bara hunnit 
fatta beslut i tvister mellan konsument 
och leasingbolag i den här frågan.

I november kom ett sådant beslut, 
som gav kunden delvis rätt: nämnden 
konstaterade att leasingbolaget hade 
rätt att höja avgiften enligt avtalet. 
Men eftersom parterna var oeniga om 
summan behövde bolaget visa skälen 
bakom höjningen, vilket de inte gjorde. 
Därför ansåg nämnden att kunden 
skulle få tillbaka pengar.

Samtidigt menar många kunder 
att bilhandlaren gett felaktig informa-
tion om vad som gäller, och uttryckt i 
marknadsföring eller på annat sätt att 
månadsavgiften skulle vara fast. Det 
finstilta i leasingavtalet har sedan visat 
sig innehålla något annat. 

– Vi har ännu inte prövat något 
sådant ärende mellan konsument och 
bilhandlare i fråga om justering av 
avgifter eller påstådd felaktig informa-
tion om detta, så jag kan inte säga om 
man med framgång kan rikta ett sådant 

I
krav. Vill man ställa ett sådant krav har 
man möjlighet att göra det, sen blir det 
en prövning i sak om man har rätt till 
det, säger Robin Stensson.

Även till Konsumentverket har kla-
gomålen om avgifter som höjts på ett 
oväntat sätt strömmat in. Det bidrog till 
att myndigheten i slutet av november 
öppnade ett så kallat tillsynsärende 
mot ett av de största leasingbolagen på 
marknaden, dnb Finans. De står bakom 
leasingavtalen som förmedlas av en rad 
stora bilhandlare, bland annat Hedin Bil 
och Peugeot.

Enligt verket är dnb Finans 
avtal oskäliga när det gäller 
just ändringen av avtals-
villkor.

– Det är ytterst svårt 
för en konsument att 
förutse hur mycket 
dyrare ett leasingavtal 
kan komma att bli, säger 
Charlotte Söderlund, jurist 
på Konsumentverket.

Konsumentverket krävde 
därför in svar från dnb om 
vad de tänkt göra åt saken.

dnb svarade myndigheten strax före 
jul och motsätter sig kritiken. Bland 
annat skriver de i svaret att leasetag-
aren, ”genom en enkel räkneövning” 
redan kan bilda sig en tillräckligt god 
uppfattning om vilka höjningar som kan 
bli aktuella.

Samtidigt lovar dnb att de nu ska vid-
ta ”kompletterande åtgärder gentemot 
fordonsåterförsäljare för att trygga hur 
leasetagare informeras om privatlea-
singproduktens uppbyggnad och hur 
ränteändringar kan påverka avgiften”.

dnb skriver också att de avser att 
förtydliga i de allmänna villkoren vilka 
komponenter som leasingavgiften 
består av.

 »Vill man kräva pengar tillbaka för ett  
avtal man redan ingått behöver man få 
en prövning i det enskilda fallet, och  
då får man vända sig till Allmänna  
reklamationsnämnden.«

KONSUMENT. MISSNÖJDA LEASINGKUNDER

Charlotte Söderlund, 
Konsumentverket. 

Konsumentverket har ännu inte be-
slutat hur de ska gå vidare med frågan 
– om de ska nöja sig med det svar dnb 
gett, kräva in ytterligare svar eller om  
de ska ta saken vidare till Konsument-
ombudsmannen, ko. ko kan i sin tur väl-
ja att ta till rättsliga åtgärder, och skicka 
in en stämningsansökan till Patent- och 
marknadsdomstolen. 

– En dom där skulle kunna innebära 
att bolaget förbjuds att använda dessa 
eller liknande villkor i framtiden, säger 
Charlotte Söderlund på Konsument-
verket.

De som redan ingått ett avtal skulle 
dock inte påverkas av en sådan 

dom.
– Vill man kräva pengar 

tillbaka för ett avtal man 
redan ingått behöver 
man få en prövning i 
det enskilda fallet, och 
då får man vända sig till 
Allmänna reklamations-

nämnden, säger hon. 

Och det är alltså vad 
hundratals konsumenter 

redan gjort, och fortsätter göra. Under 
årets första åtta dagar kom det in ytter-
ligare 21 anmälningar till nämnden om 
leasing.

Normalt tar det ungefär sex månader 
från att en anmälan kommer in till Arn 
till beslut, och det gäller fortfarande, 
trots att anmälningarna ökat, enligt 
Robin Stensson.

– För att snabba på sitt ärende är det 
viktigt att vara tydlig med vem man 
riktar krav mot, och tydligt motivera 
varför. Det är också bra att bifoga alla 
skriftliga bevis från början, som till 
exempel avtal, marknadsföring eller 
annat man hänvisar till. Om man ska 
komplettera i efterhand tar handlägg-
ningen längre tid, säger han. ✖
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Fler vill överlåta leasing  
I takt med att leasingavgifterna höjts är det allt fler 
som vill komma ur sitt leasingkontrakt, genom att låta 
någon annan ta över det. På Blocket har man sett en 
kraftig ökning av annonser om överlåtelse av leasing, 
framför allt när det gäller elbilar.

tt avbryta en billeasing 
innan avtalsperioden är 
slut kan vara omöjligt, 
eller extremt dyrt: du  
kan få betala 40–50 pro-
cent av den återstående 

kostnaden i straffavgift om du avbryter 
leasingen i förtid.

Ett alternativ är att låta någon annan 
ta över kontraktet.

På köp- och säljsajten Blocket har 
antalet annonser där privatpersoner vill 
överlåta sin leasing nära fördubblats 
under det senaste halvåret. 

– Under oktober till december 2022 
låg antalet aktiva annonser på mellan 
100 till 120, året innan låg nivån på 
40–60 annonser, säger Marcin Step-
man, fordonsexpert på Blocket.

Med räntehöjningarna som spås 
komma under våren tror han att det 
kommer bli fler. 

– Jag tror att vi bara ser toppen av 
ett isberg nu och att det kommer öka 
ännu mer. Det är ännu inte så många 
som känner till att den här möjligheten 
finns, säger han.

Den allra största ökningen står elbi-
larna för. 257 procent fler ville överlåta 
sin elbilsleasing i oktober 2022 jämfört 
med samma månad året innan. 

– Elbilsförsäljningen har ju ökat kraf-
tigt, och en väldigt stor andel har varit 
leasingbilar. När räntorna nu gått upp 
har månadsavgiften i många fall blivit 
högre än man räknat med. 

Men även om månadskostnaden för 
leasingen har blivit för dyr för den som 
tecknade den, kan det vara en bra affär 
för någon annan att ta över. De mest 
attraktiva annonserna försvinner från 
Blocket inom en vecka.

– Brytpunkten går vid en månadsav-
gift på 5 000 kronor, allt över det ligger 
kvar längre. De annonser som försvin-
ner snabbast gäller elbilar som har tolv 
månader kvar på kontraktet och kostar 

A
under 5 000 kr i månaden, säger Mar-
cin Stepman.

En annan aktör som sett hur in-
tresset för att överlåta privatleasing 
ökat är den nystartade tjänsten Lease 
Matching, vars idé är att föra samman 
personer som vill överlåta sin leasingbil 
med de som vill överta en. Planen är att 
snart börja erbjuda även andra tjänster 
kopplat till överlåtelsen. 

 – De kommer att göra det tryggare 
för användarna, säger medgrundaren 
och vd:n Niclas Andersson, som inte 
vill avslöja exakt vilka tjänster det 
handlar om än.

Leasingbolagen kräver vanligtvis 
mellan 3 000 och 5 000 kronor för att 
skriva över leasingen på en ny kund. 
De är dock inte skyldiga att göra det, 
och det är upp till dem att avgöra om de 
accepterar den nya leasingkunden eller 
inte.

– Vår uppfattning är ändå att de 
allra flesta finansbolag går med på en 
överlåtelse. Hittills har det bara varit 
någon enstaka som nekat, säger Niclas 
Andersson.

När överlåtelsen är gjord är det den 
nya leasingtagaren som har ansvar för 
bilen, och den som också kan bli betal-
ningsskyldig gentemot leasingbolaget, 
om det visar sig att det finns skador på 
bilen när den ska återlämnas.

Därför är det viktigt att kontrollera 
och dokumentera alla eventuella skad-
or innan leasingen överlåts, så att man 
som ny kund inte åker på att betala för 
sådant som den gamla kunden orsakat.

– Det är bra om man dokumenterar så 
mycket som möjligt och skriver ett avtal. 
Sen gäller förstås också samma råd som 
vid nyteckning av leasing: läs igenom 
avtalet med leasegivaren noga och kolla 
vad det reglerar, så att du vet vad det är 
du tar över, säger Charlotte Söderlund, 
jurist på Konsumentverket. ✖

TEXT LOTTA HEDIN
FOTO ANDREAS ÄIJÄ/BLOCKET

 KRAFTIG ÖKNING PÅ BLOCKET

 Marcin Stepman,  
fordonsexpert på Blocket.

KONSUMENT. MISSNÖJDA LEASINGKUNDER

Överta eller överlåta 
leasing – det här 
ska du tänka på
 Leasinggivaren är inte skyldig 
att acceptera en överlåtelse –  
i avtalet står vad som gäller.
 Gör en kontroll av skador och  
slitage på bilen före överlåtelsen 
och dokumentera noga. 
 Kontrollen kan även utföras av 
bilhandlaren som lämnat ut leasing-
bilen. Även vissa bilbesiktnings-
företag erbjuder sådana tjänster. 
 Skriv kontrakt som reglerar vad 
den gamla leasetagaren ska stå 
för. 
 Kontrollera att serviceboken är 
ifylld och att all utrustning som 
följde med bilen är med vid  
överlåtelsen.
 Läs avtalet med leasinggivaren 
innan du övertar det.  

  SNABBFAKTA
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Premium -kampen

TEST
 MERCEDES AMG EQE 53 

TEXT FREDRIK SANDBERG  
FOTO PETER GUNNARS 

 NIO ET7
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Premium -kampen

De är båda fartmonster som gör 0–100 på under  
fyra sekunder. De är också lyxiga, komfortabla och 

kommer med hög kvalitetskänlsa. Men kan kinesisk lyx  
konkurrera med eruopeisk elegans, tradition och fart?
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io et7 är en stor bil. Jag 
försöker få in ett elpiano 
som är 135 centimeter 
långt i baksätet på en Tes-
la Model 3. Det gick inte, 
den fick stå på högkant 

lutad mot dörren. När jag testar i en 
Nio et7 är det bara att slänga in den. 
Den lägger sig platt på golvet i baksätet, 
utan att jag behöver ställa upp det på 
högkant. Utrymmet för benen bak är 
med andra ord väldigt stort. 

Men efter pianotestet sätter jag 
mig i baksätet och även om benen kan 
sprattla fritt och jag inte ens når fram 
till förarstolen, är positionen inte direkt 
bekväm, man sitter högt och har en inte 
helt angenäm position. 

Att kliva över till baksätet i en Merce-
des amg eqe 53 4matic+ (ja, den heter 
så denna topputrustade eqe-version 
med över 600 hästkrafter) är en betyd-
ligt mer angenäm upplevelse. Här är inte 
utrymmet riktigt lika stort, men sätet är 
bekvämare och det är begripligt varför 
Mercedes eqe är så populär som taxibil. 

Att jämföra toppversionen av Merce-
des eqe med kinesiska Nio et7 är inte 
helt enkelt. För vad ska man utgå från 

som gemensam grund? Varför just de 
två? Står valet verkligen mellan de här 
två bilarna?

Kanske. 
Prestandan är tämligen lika, 0–100 

tar i Nios fall 3,8 sekunder. För att nå 
ner till de siffrorna från Mercedes bilar 
får man titta på amg-versionen, just 
denna gör det på 3,3–3,5 sekunder 
(beroende på pakettillval).  Räckvidden 
är 518 km i mercan och 580 km i Nion. 
Batteripacket är identiskt. Båda har 100 
kWh brutto, men 90 kWh netto. 

Nion är dock tio centimeter längre 
och tio centimeter bredare. Den är mer 
lyxlimpa än Mercedes amg eqe, som 
dock inte skäms för sina innermått med 
ett axelavstånd på 3 120 mm. Vilket är 
sex centimeter längre än vad vi hittar i 
Nio et7. 

Därför är Nio inte jämförbar med 
lyxkryssaren eqs. 

Det är dock tydligt när man sätter sig 
bakom ratten i Nio et7 att det erbjuds 
en hel del modern teknik och massor av 
komfort. Det är behagligt och skönt att 
glida fram genom stan, upp på motorvä-
gen och genom regnet. Smäller man på 
prestandaläget till max är det som att ta 

En enklare inredning i 
Nio ET7 än i Mercedes 
AMG-version av EQE.

N  » Smäller man 
på prestanda-
läget till max 
är det som  
att ta ett kliv 
upp på  
motorvägen. 
Det känns 
mer som om 
någon lyfter 
upp en än att 
man gasar sig 
fram.«
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Skärmar och åter 
skärmar. 

 Batteribytet på Nios station i Mantorp tog nio minuter, men då 
ingick ny programvara. Normalt sett tar det cirka fem minuter 
att få ett nytt batteri. 

ett kliv upp på motorvägen. Det känns 
mer som om någon lyfter upp en än att 
man gasar sig fram. Bilens storlek och 
tyngd ger en märklig känsla. 

Att styra omkring den i de farterna 
är inte någon sportbilsupplevelse di-
rekt, men chassit hänger på bra. 

Mercedesen har en annan känsla. 
När man trycker in sport+-läget och 
den blodröda amg-loggan dyker upp 
på de feta skärmarna i mitten vet man 
vad som är på väg att ske. De över 600 
hästarna gör sig redo att galoppera bort. 
I ett mullrande (syntetiskt) ljud som får 
vilken själslig tioåring (inkluderat mig 
själv) att jubla. 

Mercedes amg eqe 53 är en sporti-
gare bil, med styrning och väghållning 
på plats. Jag vill ha större vägar, högre 
hastigheter, smalare kurvigare vägar, 
utmanande omkörningar. Och hög 
musik. 

Nio et7 erbjuder inte det. Där är det 
mer Filosofiska rummet på p1 och en 
sval tanke om tingens skönhet som in-
finner sig. Komfortläget är alltid förvalt 
när jag sätter mig i den, och jag kommer 
inte på mig med att vilja byta en enda 

 »Jag vill ha större vägar, högre  
hastigheter, smalare kurvigare  
vägar, utmanande omkörningar.«

TEST. MERCEDES-AMG EQE 53 4MATIC+ VS NIO ET7
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gång. 0–100 på dryga fem sekunder 
räcker gott. Jag behöver inte de där 

extra hästarna som gör 0–100 på 
3,8 sekunder. Det stör min tanke-

verksamhet. Den som köper den här 
bilen kommer att ha en herrans massa 

hästkrafter som aldrig eller sällan an-
vänds. Om det är jag övertygad. Nio et7 
gör sig bäst som cruiser. 

Däremot. Varje gång jag 
slår mig ner i Mercedes 
amg eqe 53 trycker jag 
fram menyn och väljer 
Sport+-läget. Och ler. 

På vår långtur med de 
två bilarna upptäcker vi 
dock en alarmerande sak. 

Mercedes eqe 350+ som 
vi testade i förra specialnumret 
hade en räckvidd på långt över 40 mil 
när vi körde den mot Karlstad på motor-
väg i nära nollgradig temperatur. 

Med muskelpaketet amg 53 blir 
förbrukningen en helt annan. Och då 
har vi hållit i tyglarna och kör endast på 
komfortläget. 

Med inte helt fulla batterier tar vi oss 

inte 30 mil upptäcker vi. Nion parkerar 
efter 40,7 mil. 

Vi kan tyvärr inte kappköra till Göte-
borg, då vi har bilarna för kort tid med 
varandra, men vi tar Nion till Mantorp 
från Stockholm, cirka 20 mil, och testar 
dess klassledande laddning. 

Eller laddning och laddning. 
Vi kör in i en av två batteri-

bytarstationer som finns 
i Sverige och parkerar 
bilen utanför. Vi får hjälp 
av en herre på plats (sta-
tionerna ska i framtiden 
vara obemannade och 

helt automatiska) när vi 
har lite strul. Till slut går 

det vägen. Bilen backar in 
själv. Bilen lyfts upp. Robotarmar, 

eller vad som nu sker därunder, dyker 
upp, lossar batteripacket som försvin-
ner till vänster. Från höger dyker ett 
nytt batteripack upp och skruvas fast. 

Men det tar lite tid innan det kom-
mer, anledningen är att den får ny 
mjukvara. Har man battery as a service, 
det vill säga, man äger bilen men leasar 

TEST. MERCEDES-AMG EQE 53 4MATIC+ VS NIO ET7

 Snabbaste EQE:n och Nios 
flaggskepp.

 Aerodynamiken har fått 
leda designspråket. 
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batteriet så har man alltid senaste 
mjukvaran om man byter batteri på 
långturerna. 

Det ska bli många fler batteribytar-
stationer i Sverige, och man undrar 
ju en aning hur det ska fungera 
när det är snöoväder. Hur väl 
funkar mekaniken där inne 
med robotarmarna och 
allt? Det får vi helt enkelt 
se. 

Ett som är säkert är 
dock att du kapar din 
körning till Göteborg med 
cirka 20 minuter. Kanske 
upp till en timme om du ska till 
Malmö från Stockholm. 

För långkörarna kan det här bli en 
praktisk lösning. Framtiden får utvisa 
vad som är mest attraktivt, snabbladd-
ning eller dyrare batteribytarlösningar. 

Laddtiderna är ju trots allt på väg ner. 
Men på laddstationen visar Nio inga 

stora muskler. Där går det trögt att få i 
elektronerna, till 80 procent tar det 45 
minuter. Mercedesen förvärmer sina 

batterier och klarar det på strax 
över 30 minuter. 

Kvalitetskänslan i de 
båda bilarna är hög. Men 
Mercedesen bjuder på 
en lyxigare känsla, där 
allt man tar på har en 
taktil och lätt känsla. 

Öppnar bagageluckan gör 
man med en len rörelse på 

mercedessymbolen där bak. 
Skärmen, grafiken och ljuset i 

interiören är smakfull blingbling. Den 
stora skärmen med kartan är behaglig. 
Head-up-displayen i mercan är enorm 
och färgglad. Det är som att titta på 

 Skärm för kontroller i 
baksätet.

 Vacker från sidan. 

 »Framtiden får utvisa vad som är mest  
attraktivt, snabbladdning eller batteribyte.«
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 »För komfortälskaren och långköraren är 
Nio ett självklart val. För fartentusiasten 
som vill ha körglädjen och snygg skärm-
grafik är Mercedes valet.«

amerikansk nyhetssänding. Det enda 
som fattas är börssiffrorna som 

scrollar längst ner. Valutakurser, 
tack! 

Nio et7 har ett infotainment-
system som designmässigt känns lite 

förlegat och väldigt många menyer och 
alternativ. Det laggar på sina ställen, 
bland annat när man spelar Spotify. Vi 
har svårt att be Nomi – som röstassis-
tenten heter – att ringa från telefonen. 

Men allt är också på engelska än så 
länge och blir nog bättre när svensk 
röststyrning dyker upp. 

Röststyrningen i Mercedesen är inte 

något underverk den heller. Den förstår 
varannan gång vad man vill. Naviga-
torn skickar mig också till fel kvarter. 
Men överlag är Mercan smidigare. 

Det avgörande om man står mellan 
en prestandamerca eller en Nio et7 är 
kanske priset. Grundpriset skiljer sig 
med 200 000 kronor. Mercan är dyrare. 
Men den version vi kör kostar ytterliga-
re cirka 300 000 kronor, med de tillval 
som är inlagda. 

För komfortälskaren och långköraren 
är Nio ett självklart val. För fartentusi-
asten som vill ha körglädjen och snygg 
skärmgrafik är Mercedes valet. ✖

 Vred för att locka fram 
prestanda. 
 Spolarvätska vid sidan.
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 Nios gigantiska baksäte.

 Brevlådeinkast kan vi 
kalla bagageutrymmena.

 Mercedes har skönare 
baksäte, men inte riktigt 
lika mycket plats.

xxxx

Fällbart baksäte.

Icke fällbart baksäte.

TEST. MERCEDES-AMG EQE 53 4MATIC+ VS NIO ET7
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KÖREGENSKAPER:  
 

Det är en fröjd att köra 
EQE, både i sportläge och 
komfortläge. Välbalanse-
rat, tajt och responsivt.  

KOMFORT:  
Sköna baksäten, härliga 
framsäten, bra fjädring, 
lättåtkomliga menyer och 
snygg grafik. 

SÄKERHET:  
Riktigt höga betyg i Eura 
NCAP för 350+-modellen. 
Säkerhet som hänger med 
upp i prestandaversionen. 

FÖRBRUKNING:  
Prestanda kostar elektro-
ner. Vi är lite besvikna 
över hur törstigt detta 
fartmonster är. 

AUTONOMI:  
Härlig lane-assist  
som lägger bilen tajt  
mellan linjerna även i 
sämre väder.  

UTRUSTNING:  
Gränslöst men kan bli dyrt.  

UTRYMMEN:  
Lastvolymen är okej, inte 
mer. Förare och passage-
rare har det luftigt. 

EKONOMI:  
Den typ av prestanda vi 
hittar i denna AMG-version  
kan man få för betydligt 
billigare peng. Men då får 
man inte Mercedes. Dyrt är 
det hursomhelst.  

RÄCKVIDD:  
Kantboll på 30 mil motor-
väg kylig körning. 

LADDNING:  
Duglig, men inte klass-
ledande.  

UTSEENDE: Elegant ström-
linjeformad säger en del. 
Som en tvål säger andra. 

Pris: 1 285 000 kr.
Batterikap: 90,56 
kWh (netto).
Räckvidd: 518 km 
(WLTP).
Snabbladdning:  
173 kW.
Ombordl:  
Trefas 11 kW.
Drivning:  
Fyrhjulsdrift.
Max motoreffekt,  
vridmoment: 
460 kW, 1 000 Nm.
Acceleration 
0–100 km/h: 
3,3–3,5 sek.
Topphastighet:  
240 km/h.
Antal platser: 5.
Yttermått, LxBxH: 
4 964x2 104(utfällda 
speglar)x1 495 mm.
Tjänstevikt: 2 525 
kg.
Bagageutr.: 430 l.
Dragvikt: 750 kg.
Nybilsgaranti:  
2 år.
Batterigaranti:  
8 år/16 000 mil.

  
 Körglädje. 
 Lyxig känsla. 
  Komfort.

 På tok för dyr. 
 Drar mycket el – 
något som påverkar 
räckvidden.

 I KORTHET

TOTALPOÄNG:

39/50

 Att navigera till laddstationen lönar sig, bilen förvär-
mer batteriet och ger högre effekt. Vid nollgrader når vi 
80 procent på strax över en halvtimme. 
 
Förbrukning och räckvidd: Temp 3,5 grader vid provkör-
ningen. 
Officiell räckvidd: 518 km WLTP. 
Räckvidd vid provkörningen: 34,7 mil. 
Förbrukning: 2,56 kWh per mil. Mest motorväg.

Mercedes AMG EQE 53 4MATIC+

 LADDKURVA

Bling, bling och maffig 
skärm. Som vi gillar. 

 Höjd: 1495 mm  Maxlast: 645 kg
 Taklast: 100 kg
 Max släpvikt: 750 kg

 BETYG

 Hjulbas: 3120 mm
 Totallängd: 4964 mm  Bredd: 2104 mm

FAKTA

MERCEDES
AMG EQE 53 
4MATIC+

Batteri % (SoC)
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KÖREGENSKAPER:  
 

Det är en stor bil som i 
performance-läget inte blir 
så stabil som Mercan, men 
körningen är behaglig. 

KOMFORT:  
Njutbart. Stort, rymligt, 
bra stolar, tyst och gung-
igt. En bil att sväva bort 
i.

SÄKERHET:  
Högsta betyg i Euro NCAP:

FÖRBRUKNING:  
Den ligger bra för sin 
storlek, när man kör i 
komfort-läget. 

AUTONOMI:  
Inte den här bilens star-
kaste gren. Svajig filhåll-
ning, usel skyltavläsning.

UTRUSTNING:  
Fullmatad från start. Inga 
långa listor av tillval som 
hos Mercedes. 

UTRYMMEN:  
Fantastiska kupéutrym-
men, men verkligen inget 
för storlastaren. Mindre 
lastutrymme än i många 
småbilar. 

EKONOMI:  
För vad man får för  
pengarna är det faktiskt 
rimligt med miljonkronors-
prislappen.  

RÄCKVIDD:  
Den klarar precis 40 mil på 
motorväg. Högsta betyg.  

LADDNING:  
Femman är given, när det 
finns batteribytarsystem. 
Snabbladdningen är dock 
tämligen ljummen.  

UTSEENDE: Vacker bil från 
sidan och bakifrån, fronten 
kräver ... tillvänjning. 

Pris: 1 029 000 kr.
Batterikap: 90 kWh 
(netto).
Räckvidd:  
580 km (WLTP).
Snabbladdning:  
130 kW.
Ombordl:  
Trefas 11 kW.
Drivning:  
Fyrhjulsdrift.
Max motoreffekt,  
vridmoment: 
480 kW, 850 Nm.
Acceleration 
0–100 km/h: 3,8 
sek.
Topphastighet:  
200 km/h.
Antal platser: 5.
Yttermått, LxBxH: 
5101x2202(utfällda 
speglar)x1509 mm.
Tjänstevikt: 2379 
kg.
Bagageutr.: 363 l.
Dragvikt: 2 000 kg.
Nybilsgaranti:  
5 år/15000 mil.
Batterigaranti:  
8 år/16 000 mil.

  
 Batteriswap. 
 Komfort. 
 Prestanda.

 Priset.  
 Infotanment-
systemet laggar och 
saknar vissa delar.

 I KORTHET

TOTALPOÄNG:

42/50

Stramt och rymligt. 

 Höjd: 1509 mm  Maxlast: 521 kg
 Taklast: 0 kg
 Max släpvikt: 2 000 kg

 BETYG

 Hjulbas: 3060 mm
 Totallängd: 5101 mm  Bredd: 2202 mm

NIO
ET7

 Att ladda från 10 till 80 procent tog 45 minuter. Det 
är segt. Att byta batteri på en swapstation tar fem mi-
nuter. Nio om man behöver en uppdatering av mjukvaran. 
 
Förbrukning och räckvidd: Temp 3,5 grader vid provkör-
ningen. 
Officiell räckvidd: 580 km WLTP. 
Räckvidd vid provkörningen: 40,7 mil. 
Förbrukning: Vi snittade 2,21 kWh per mil på vår färd 
mot Karlstad. 

Nio ET7

 LADDKURVA

Batteri % (SoC)
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RÄCKVIDD KOMMENTAR 

Mercedes-AMG EQE 53 34,7 mil Det här imponerar inte. Laddar man inte fullt  
blir det svårt att spränga 30-milavallen.

NIO ET7 40,6 mil Klarar precis 40-milsgränsen i 3,5 grader motorväg.  

Märke  Mercedes AMG EQE 53 NIO ET7
Pris (från) 1 285 000 kr 1 029 000 kr

Privatleasing Går att privatleasa, men inga 
priser är satta. Kontakta 

Mercedes-Benz finans om du är 
intresserad.

13 379 kr (75 kWh),  
15 179 kr (100 kWh)

Ägandekostnad* 12  311 kr per månad (100 kWh) 9 946 kr per månad

Med kontantinsats utslagen 19  450 kr per månad (100kWh) 15 663 kr/mån

Servicekostnader

1:a service (2 år/3 000 mil) 4  908 kr** (2 000 mil) 1342 kr

2:a service (4 år/ 6 000 mil) 4  908 kr (4 000 mil) 1  617 kr ink moms

3:e service (6 år /9 000 mil) 4  908 kr (6 000 mil) 3  289 kr ink moms 

4:e service: (8 år /12 000 mil) 4  908 kr (8 000 mil) 1  617 kr/år

Utslaget på tre år, 4 500 mil: 3 år för 73 00 kr

Förmånsvärde: 13  265 kronor per månad.  
159  182 kr per år

9  988 kronor per månad.
119  865 kronor per år

Märke  NIO ET7 Mercedes EQE AMG 53
Skydd av vuxna 91% 95%

Skydd av barn 87% 91%

Fotgängare 73% 83%

Förarstöd 95% 81%

Antal stjärnor ***** *****

 RÄCKVIDD
 Så långt når bilen

 EURO NCAP
 Så säker är bilen

 KOSTNADSKALKYL
 Så mycket kostar bilen

*Räknat på 20% kontantinsats, 
ränta på 6,75%. 60% restvärde, 
den årliga servicekostnad som 
anges under Servicekostnader, 
utslaget på 3 år. Laddningskost-
nader och försäkring ej inräknat.

**Serviceintervaller och kostna-
der inkl moms Märkesverkstad i 
Stockholm. Priser per service om 
man använder serviceavtal. Ett 
serviceavtal som täcker 4 service 
kostar totalt 19 632:- ink moms.

Vi kör från Stockholms innerstad mot Karlstad, en kylig dag.   
Så här presterade bilarna på motorväg: 

Höga betyg hos Euro NCAP på båda bilarna.  
En lägre utrustningsnivå av EQE krockades. 

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

KOSTNAD, SÄKERHET 
OCH RÄCKVIDD

TEST. MERCEDES-AMG EQE 53 4MATIC+ VS NIO ET7
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OCH 
VINNAREN 
ÄR ...
NIO ET7

Jahaja. Premiumkärran och sportbilen  
Mercedes amg eqe 53 4matic+ får stryk av ki-
nesiska uppstickaren Nio. Det går liksom inte att 
komma runt att priset, räckvidden, laddningen 
(batteribytartekniken) och komforten faktiskt är 
bättre hos Nio. Nio et7 är en väldigt attraktiv bil 
på många sätt. Även om här finns skavanker och 
saker som kan förbättras är det på marginalen. 
Mercedes känns mer gedigen och genomtänkt 
som bil. Men prestanda och körglädje tar det inte 
hela vägen. ✖

NIO ET7

42 p

MERCEDES EQE

39 p 2

1

Fredrik Sandberg: 
NIO ET7
Mercedes topputrustade muskelversion av 
EQE är en hiskeligt bra bil, med en hög 
lyxkänsla. Men för över 1,2 miljoner kronor vill jag kun-
na ta mig 30 mil på 80 procent av batteriet, även när 
det är kylslaget. Trots den strömlinjeformade karossen 
drar den mycket ström. Det är lite svårt att förstå med 
tanke på hur snål den lägre utrustade EQE 350+ är. Vi 
kör inte på sportläget när vi testar, utan på komfortlä-
get. Jag blev imponerad av Nio ET7 främst på en punkt: 
komforten. Man glömmer bort att man kör bil. Det är 
tyst med ett chassi som anonymiserar vägen. Det är 
rymligt och luftigt, men infotainmentsystemet behöver 
uppdateringar. Nio ET7 ger mest för pengarna. Mitt val.

Lotta Hedin: 
NIO ET7
Ett svårt val. Den topputrustade 
Mercedes EQE:n känns oerhört gedigen 
och välbyggd, med ett genomarbetat och 
välfungerande infotainmentsystem. Nios infotainment-
system känns däremot inte helt färdigutvecklat. Visst 
är det trevligt med ett litet robotansikte som blinkar 
åt en och säger god morgon, men hur jag än letar kan 
jag inte hitta en enkel grej som mina telefonkontakter 
och ringa från bilen. Men jag utgår från att de löser 
den biten, och valet blir ändå Nio. Den långa räckvid-
den talar till dess fördel. Bilen känns också oerhört 
rymlig och bekväm, lite som att cruisa runt i en fet 
amerikanare, fast utan motormuller.

 MIN FAVORIT  MIN FAVORIT

TEST. MERCEDES-AMG EQE 53 4MATIC+ VS NIO ET7
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MARKNADSÖVERSIKT

 

Märke  Aiways  
U5 

Audi e-tron  
S/55/50 Quattro 

Audi Q4 e-tron/Q4 
e-tron Sportback 

Audi 
e-tron GT/RS GT 

BMW 
i7 xDrive60  

BMW i4  
eDrive40/M50 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Märke  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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2023: “Inga problem, tanka din elbil med solenergi”

1973: “Om man bara 
kunde göra egen bensin...”

Vi installerar nyckelfärdiga solcellsinstallationer över hela Sverige.

Kontakta oss för att veta mer - surfa in på www.ppam.se/elbilen
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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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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

 

ANALYS. LOTTA HEDIN

5 000
euro 

är nu maxbeloppet för  
elbilsbonusen i Frankrike, 

efter sänkningen som gjordes 
i början av januari. Innan var 

maxbeloppet 6 000 euro.

22%
– så mycket sänkte  

Tesla priset på Model Y  
Standard Range natten  
till den 13 januari.

57 nautiska mil   
(105 kilometer) är räck vidden 

för svenska bärplansbåten 
Candela C-8 med batterier 

från Polestar. Enligt Candela 
är det den längsta räckvidden 

för en elbåt någonsin. 

 AKTUELLT

av elen som används  
i Citroëns fabrik i Madrid är 
solel. I Fabriken tillverkas 

modellerna ë-C4 och ë-C4 X.

Trender på  
elbilsmarknaden

F
örst pandemin, sen 
halvledarbristen, och 
sen Teslas gigan-
tiska prissänkning. 
Bilindustrin har det 
inte lätt. Okej, Teslas 
senaste prissänkning 
kanske inte är en lika 
komplex utmaning 

för resten av biltillver-
karna som de två första kriserna jag 
nämnde, men nog skakar den om. När 
detta skrivs rapporteras priserna på 
andrahandsmarknaden ha sjunkit avse-
värt, och inte bara på Teslor. Hittills har 
en tillverkare, kinesiska Xpeng, hunnit 
justera även sina nybilspriser nedåt 
som ett svar på Teslas drag, och fler lär 
garanterat följa efter.

Varför gör Tesla det här? Själva säger 
de att ökad regionalisering av leverans-
kedjor och produktion, mer effektiva 
tillverkningsprocesser och en normali-
sering av tidigare kostnadsökningar nu 
gör prissänkningen möjlig. Samtidigt: 
om man skulle se att efterfrågan var 
tillräckligt hög skulle man inte ha någon 
anledning att sänka priset. Det betyder 
inte att efterfrågan nödvändigtvis har 
minskat. Men för att skörda frukterna 
av de effektiva tillverkningsprocesserna 
och den ökade produktionskapaciteten 

i Berlin och Shanghai som man inves-
terat i måste de utnyttjas till fullo. Nya 
fabriker som går på halvfart vill man inte 
ha. Och eftersom man är Tesla har man 
alltid ett ess i rockärmen och möjlighet 
att göra något radikalt.

Prissänkningarna säger också något 
om hur stora marginaler företaget har 
på sina bilar. Andra biltillverkare må ha 
kommit i kapp när det gäller kvalitet och 
prestanda, men åren av försprång som 
Tesla har i kombination med volymerna 
innebär att kostnaderna för den forsk-
ning och utveckling som lagts ner i bi-
larna kunnat skrivas ner för länge sedan. 
Det bidrar till att vinstmarginalerna är 
större än hos konkurrenterna, och med 
det handlingsutrymmet. 

Kanske gnisslar cheferna hos de 
andra bilföretagen tänder och håller 
krismöten. Till dem får man säga som 
till frustrerade barn som också vill vara 
uppe sent på kvällen och äta godis på 
vardagar: det kommer ni också få, sen 
när ni är vuxna. När ni har skalat upp 
produktionen, effektiviserat, har egna 
batterifabriker och kapat kostnaderna. 
Då kan ni också diktera villkoren och 
skaka om marknaden. Men än har Tesla 
ledartröjan, så än får ni vackert anpassa 
er. ✖

Åsikter eller tips? Mejla lotta@elbilen.org

Tesla har fortfarande 
ledartröjan

Tesla Model Y – nu 22 procent billigare. 

30%
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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



ELBIL SVERIGE. NYHETER

Besöket kan sammanfattas med tre 
tydliga trender:

1. Kommunikationsprotokollet  
Matter för hemautomation för allting 
såsom laddboxar, larm, 
solceller, batterilager, 
ljusstyrning, mm.

2. Batterilager för 
hemmabruk och fritid 
som husvagn, husbil.

3. Elbilar och  
elcyklar. Många företag  
visade autonoma bilar.

Bland annat Google och Samsung 
visade hur de kopplar ihop ditt hem 
med produkter från olika tillverkare 
med hjälp av Matter, så laddboxen, 
värmepumpen, spisen med mera har 
koll på sin energiförbrukning. Men du 
ser det i portalen eller appen och kan 

Rapport från CES i Las Vegas 

prioritera din energiförbrukning efter 
olika parametrar som pris, batteristatus, 
effektbehov och om du har solelspro-
duktion. Det har tidigare varit väldigt 

svårt för oss konsumen-
ter att få till med ”plug 
and play”-lösningar, 
men nu verkar det som 
denna nya kommuni-
kationsstandard löser 

det. Personligen tycker jag 
det är väldigt bra – när ni 

köper nya prylar, var noga att de stödjer 
Matter. I dag har många av oss öar i 
sina hem som inte pratar med varandra. 
Google visade att det var mycket enkelt 
att lägga till nya enheter med en qr-kod 
från produktens typskylt. Matter är 
IP-baserad precis som internet så det är 
en robust standard. ✖ 
 Magnus Johansson

Jag har haft förmånen att besöka den stora hemelektronik-
mässan CES 2023 ”Consumer Electronic Show”. Mässan ägde 
rum den 5–9 januari i Las Vegas, i gigantiska mässlokaler  
med över 3 000 utställare.

Sony Hondas elbil Afeela.  

Lightyear 0.  

NYHETER

Euro-7 –  
utsläppsregler 
2025 
Euro-7 är en samling  
regler som uppdaterats 
från dagens Euro-6  
vilka beskriver hur  
mycket utsläpp en bil  
får ha. Tidigare har  
reglerna helt fokuserat  
på vad som kommer ur  
avgasröret. Därför har  
det inte varit något som 
påverkat elbilar, men  
nu blir det krav på  
partiklar från däck och 
bromsar, vilket är bra. 

Det blir också krav på  
batteriers hållbarhet, 
vilket är bättre för oss 
konsumenter, men tyvärr 
verkar kraven vara lägre 
än vad vissa biltillverkare 
har i sina garantier. Vilket 
är en försämring för oss 
bilister då det innebär  
att tillverkare kan sänka 
kraven om de vill. 
Ett exempel på krav som 
ser ut att bli i Euro-7 för 
elbil och hybridbatteri:  
80 procent kvar av batteri  
efter 5 år/10 000 mil och 
70 procent kvar efter  
10 år/20 000mil. Elbil  
Sverige driver frågan att 
öka miltalet.

  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

  Batterilager fanns det i otroliga mängder  
– en trend är att de blir mer flexibla plug 
and play. Du kan flytta dem mellan  
exempelvis huset, stugan och husbilen.  

  Matter-symbolen som nya 
prylar märks med.
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coride Ambas-
sador är en 
serie elcyklar 
med olika 
modeller och 
motoralterna-

tiv. Fördel med fast utväx-
ling, som på axs-h-ss-26, 
blir enklare konstruktion 
med mindre risk för krångel, 
vilket håller nere prisbilden. 
Detta är också Ecorides  
billigaste elcykel.

axs-h-ss-26 passar för 
cyklister som inte alltid 
vill stressa fram och jaga 
sekunder och minuter. 
Ballongdäcken är så pass 
kraftiga att de fångar en del 
stök i underlaget.

I fronten sitter en avs- 
lastplattform som som gör 
att olika väskor och korgar 
snabbt kan klickas fast. ✖

MOTOR 
 

Navmotorn i framhjulet 
har en liten fördröjning 
när man börjar trampa. I 
kombination med den fasta 
utväxlingen blir den rätt 
tungtrampad vid start. Men 
ju högre hastighet, desto 
piggare känns den. 

I de högre hastigheterna  
drar motorn lika villigt 
som andra 250-wattare. 
Men hamnar man i riktigt 
stygga uppförslut, där man 

normalt brukar växla ned, 
så får man pressa tram-
porna ordentligt.

Frånvaron av växlar gör 
att man mer byter mellan 
de olika effektlägena Low, 
Normal, High och Power för 
att reglera hastighet och 
motoreffekt.

Ecoride lovar upp till 85 
km i räckvidd. Frånvaron 
av växlar gör att vi tror 
många användare i prakti-
ken väljer de högre effekt-
lägena. Så i praktiken är 
nog 85 km lite i överkant.

BYGGKVALITET 
 

Cykeln känns rejält byggd, 
och vår erfarenhet av  
Ecoride är att de har en 
god kvalitetsnivå.

UTRUSTNING 
 

Ramlås. AVS-lastplatt  - 
form på framgaffeln.  
Skivbromsar. Belysning  
som tänds centralt.
 
CYKELKÄNSLA 

 
Ecoride Ambassador AXS-
H-SS-26 har klart stuk av 
glidarhoj, men är roligast 
i de högre fartregistren. 
Den är lite seg i de lägsta 
hastigheterna, och aning-
en vingligt i starten innan 
motorn tar vid och hjälper 
till. 

En snygging  
för lugnare  
turer i stan

CYKELTEST. ECORIDE AMBASSADOR AXS-H-SS-26

TOTALPOÄNG:

16/25

Ecoride har vågat utmana 
den kundgrupp som gärna 
väljer fotbroms. Ett bra 
beslut. Att få stopp med 
skivbromsarna går alldeles 
utmärkt. 

Hjulstorleken på 26 tum 
är lite mindre än normalt.  
Dessutom en öppen ram 
vilket gör det väldigt smi-
digt att komma på och av 
cykeln. Däcken Schwalbe 
Fat frank är rejält feta 
och fångar en del skak av 
vägens alla ojämnheter.

PRISVÄRDE

Lite billigare än andra 
Ecoride med navmotor,  
men också lite enklare och 
med mindre utrustning.

UTSEENDE/DESIGN
Fina mjuka linjer som  
signalerar vänlighet i 
trafiken. Men hur kan man 
döpa en sån här snygging 
till Ambassador AXS-H-
SS-26? En vacker cykel  
ska lyftas fram med ett 
tjusigt namn.

Pris: Cirka 15 495 kr.
Vikt: 24 kilo.
Motor: Ecoride  
Drive System.
Batterikapacitet: 
576 Wh.
Testcykeln från:  
Ecoride butik  
Stockholm.

  
  AVS-fäste för  
korg, låda eller  
väska framtill.

 Riktig bra bromsar.
 Snygg.

 Seg i starten.
 Ingen pakethållare.

 I KORTHET

FAKTA

Ecoride   
Ambassador 
AXS-H-SS-26 

Här är elcykeln för dig som vill glida 
fram med lite stil i stan. Prislappen är 
lite lägre än andra Ecoride, men så är 
den lite enklare. Mest utmärkande är 
att den har fast utväxling.

Ingen pakethållare bak, men AVS-fästen på 
framgaffeln. Där klickar man fast en korg eller 
en låda (lådan på bilden är ej standard). 

TEXT & FOTO BJÖRN ÅSLUND

E
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Kör elmoped från 

 19.990

Världens största tillverkare av elscooter

MED LITIUMBATTERI
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KRÖNIKA. TIBOR BLOMHÄLL

F
Kan du starta min elbil?

Åsikter eller tips? Mejla tibor@elbilen.org

ör ett tag sedan 
råkade jag ut för 
det närmaste en 
elbilist kan komma 
motorstopp. Åkte till 
Ikea med frugans 
elbil och parkerade 
utanför. Gick in för 
att botanisera bland 

köksmöbler.
Sex timmar senare (ja) kom jag 

ut till en död bil. Redan på avstånd, 
när jag skulle låsa upp bilens dörrar 
med fjärrnyckeln, anade jag oråd. Jag 
tryckte på knappen men inget hände. 
Tryckte om och om igen medan jag kom 
allt närmare bilen men till slut stod jag 
där bredvid och ändå ville inte dörrarna 
låsas upp.

Jag fick pilla fram lilla nödnyckeln 
som satt gömd i fjärrnyckeln och låsa 
upp förardörren med den. Kupébelys-
ningen tändes inte när jag öppnade dör-
ren och satte mig. Inte för att jag trodde 
på mirakel, men för säkerhets skull 
tryckte jag ändå på stora röda start-
knappen. Ingenting hände, naturligtvis.

Av dessa symptom insåg jag att bilens 
12V-batteri hade laddat ur sig. Även 
elbilar har ett litet 12V-batteri i motor-
rummet som driver radio, belysning och 
sånt. Jättestora högspänningsbatteriet 
driver bilens elmotor, men inte de små 
tillbehören. Och precis som på avgasbi-
lar kan man ladda ur 12V-batteriet om 
man till exempel glömmer halvljuset på. 
Vilket var exakt det som hände mig. Ung-
arna hade övningskört med bilen innan 
och på något sätt kommit åt och ställt om 
bilens lampor från automatiska läget till 
halvljus på. Och bilen var inte tillräckligt 
intelligent att släcka halvljuset ens när 
man klivit ur, låst bilen och gått iväg.

Så där satt jag med urladdat 12V-bat-
teri. Spelade ingen roll att stora batteriet 
var fullt med elektroner. Lite moment 
22 där relät som slår på spänningen från 
det stora batteriet matas med ström från 
det lilla. Högspänningsbatteriet laddar 
sedan det lilla batteriet – men för att 

börja ladda behövs det ström från just 
lilla 12V batteriet.

Lösningen på dilemmat är samma 
som för avgasbilar: startkablar. Man 
kopplar ihop bilens batteri med en an-
nan bils och kan få igång allt igen.

Men var ska jag hitta startkablar på 
en Ikeaparkering? Jag hade ju inga med 
mig. Svaret är naturligtvis enkelt: Saab- 
ägare! Kalla mig bilrasist om du vill 
men jag tror att bilister med högst andel 
startkablar i bagageluckan är nog just 
gamla Saab-ägare.

Så jag stegade fram till närmsta 
Saabdär någon precis skulle stoppa 
in några platta paket i bagageluckan 
och frågade henne om hon hade några 
startkablar. Naturligtvis hade hon det. 
(Vad var det jag sa.) Hon plockade fram 
kablarna, jag hjälpte henne stoppa in 
paketen i bagageluckan och vi körde 
sedan bort till min bil.

Efter lite manövrerande öppnade vi 
våra bilars motorhuvar och hon anslöt 
vant kablarna till sin bils batteri. Det 
märktes att det var inte första gången. 
Men när jag skulle ansluta kablarna till 
min bil stelnade hon liksom till.

”Är det där inte en elbil?”
Jag såg på hennes ögon att hon 

plötsligt blev orolig för sin klenod. 
Skulle inte den där stora elbilen suga ut 
all energi från hennes lilla batteri som 
en vampyr festar på ungmör? Kommer 
hennes batteri att buckla ihop?

Så jag fick snabbt förklara det där 
med elbilars 12V-batteri. Hon lugnade 
sig lite men kunde nog inte slappna av 
helt.

Vi anslöt kablarna till mitt batteri, 
jag tryckte på startknappen och hörde 
återigen det ljuvliga ljudet av lilla relät 
som klickade till. Belysningen tändes, 
skärmarna vaknade till liv och bilen 
var plötsligt redo för färd som om 
inget hade hänt. Jag tackade damen 
som hjälpte mig och lämnade tillbaka 
kablarna till henne.

Så om du någonsin råkar ut för död 
12V-batteri, börja leta efter närmsta 
Saab! ✖

  Lösningen för såväl  
bensin- som elbilar med 
urladdat 12V-batteri.

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.

SKULLE INTE 
DEN DÄR STORA 
ELBILEN SUGA 
UT ALL ENERGI 
FRÅN HENNES 
LILLA BATTERI 
SOM EN VAMPYR 
FESTAR PÅ  
UNGMÖR.



Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom 
Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB, helägt 
dotterbolag inom Volkswagen Group. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB. 

Volkswagen Financial Services

Vi anpassar bilfinansiering efter dina behov där vi även kan garantera restvärdet på din 
nya Volkswagen när du väljer vårt billån eller leasing. Bilfinansieringen följer bilens 
värdeminskning, vilket ger dig en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till en ny 
bil oftare. Vi kan även underlätta ditt bilägande med en förmånlig försäkring och ett 
serviceavtal med en fast månadskostnad. Allt på en faktura och betalning per månad. 
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Missa inga nummer, prenumerera nu! 
Vi kommer ut med tio nummer per år.  
Ordinarie pris är så lågt som 695  
kronor – du sparar 195 kronor! 
Ännu större blir rabatten om du väljer  
20 nummer för endast 1 195 kr. 

LÄNK 10 NUMMER:  
https://qrgo.page. 
link/niQEM 
Eller använd QR-koden 

LÄNK TILL 20 NR:  
https://qrgo.page. 
link/EyrxG
Eller använd QR-koden

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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NÄSTA NUMMER. I ELBILEN 2/2023

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!

NÄSTA NUMMER

#2 
2023 
Ute 7/3

AMERIKANSKA MUSKLER MÖTER TYSK LYX 

Tesla Model S Plaid vs BMW i7 
/ 82 Elbilen 1 2023
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Årets elbil 2023

Blandad förbrukning enligt WLTP körcykel: Räckvidd 402 – 422 km, Energiförbrukning 21,7 – 20,6 kWh/100 km, CO2-utsläpp 0 g/km.

Trots att den knappt rullat ut på vägarna har ID. Buzz redan kammat hem de 
flesta priser som går att vinna. Vår helt nya, helt elektriska folkabuss har fått 
utnämningar som Årets Elbil av tidningen Elbilen, Årets Bil av Auto Motor & 
Sports läsare, Teknikens Världs Stora Bilpris och fem stjärnor i Euro NCAP. 
Dessutom har ID. Buzz Cargo blivit International Van of the Year.

Men trots alla dessa priser och hejarop är det en sak som väger tyngre 
– vad du tycker. Du som kör till jobbet, barnens träning, storhandlingen 
och fjällresan. I vardagen och på semestern. Nu är det din tur att tycka till.

volkswagen-transportbilar.se

CARGO

The new all-electric


