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PRE-ORDER YOUR SOLAR CARPORT  
AT WWW.INNOVENTUM.STORE

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

Pris från 233.000 SEK

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

EJ BYGGLOVSPLIKTIG UNDER 30 M2

Pris från 199.000 SEK

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

Pris från 266.000 SEK

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

• Lösningar som ger gratis koldioxidneutral el

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

• Patentskyddad lösning med dubbelsidiga solpaneler och  
 högreflekterande underlag. Både direkt och indirekt solljus fångas  
 upp och ger dig därmed minst 15% mer grön el till din elbil.

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

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

EXTREM PRESTANDA 
MED REN HÅLLBARHET

INNOVENTUM AB SWEDEN 

Turning Torso 275  I  211 15 Malmö 

Email: hello@innoventum.store

Phone: 040-30 59 66

www.innoventum.se

SE VIDEO HUR DEN  
REFLEXIVA YTAN FUNGERAR.

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

För bästa hållfasthet använder vi alltid limträ. För extra 
lång varaktighet utan att någonsin behöva ytbehandla 
din solar carport erbjuder vi även hela strukturen i lärkträ.

TALK TO SALES

Julien Daligault (FR, EN) 0733-72 68 89

Emil Petersen (SE, EN, ES) 0766-10 59 78

Osvald Harryson (SE, EN, DE) 0734-34 89 66

Sigvald Harryson (SE, EN, FR, DE) 0723-50 49 81 
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MAKING EMOBIL ITY  SUSTAINABLE
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Att klä in en elbil med  
solpaneler är en god idé  

om man frågar de nystartade 
bolagen som satsat på  

tekniken. Men hur går det  
för dem egentligen? 

Ford F-150 Lightning  
är en över sex meter lång  

pickup med 135 kWh stort bat-
teripack. Vi har kört den.  
Men frågan är om Ford  
kommer att ta in den.   

Solceller på bilar  
– dröm eller  
verklighet?

  SID 30   SID 54
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LEDARE. FREDRIK SANDBERG

J

Lastbilar, leksaker  
och lyxlimpor

Åsikter eller tips? Mejla fredrik@elbilen.org

ag träffade ett par 
personer som tillhör 
den tunga sidan på 
eCarExpo som gick 
av stapeln i Stock-
holm i februari. De 
var entusiastiska 
över elektrifieringen. 
Men de tittade också 

ut över mässhallen där 
mängder av nya personbilar var presen-
terade och kallade dem för leksaker. 

När man kommer med en långtra-
dare och ska ladda för avfärd krävs det 
onekligen kraftigare doningar. Batteri-
packen kommer att bli gigantiska och 
för långväga transporter kommer det 
att krävas megawatt-laddning. 

Hur bygger man dem? Var ska 
strömmen tas från? Hur långt kommer 
de? Den tunga sidan har ungefär sam-
ma utmaningar som ”leksakerna” på 
personbilssidan hade för ett decennium 
sedan. 

Det är en spännande sektor, som 
kommer att genomgå samma transfor-
mation som på personbilssidan. I det 
här numret berättar vi om satsningar-
na, tekniken som krävs, fiffiga lösningar 
och svenska insatser i sektorn. 

Vi har också inlett ett samarbete 
med Elbil24.no, en norsk ledande elbils-
sajt. Mycket är likt i hur elbilar preste-
rar här och på andra sidan västgränsen. 
Norrmännen får ju som bekant all ny 
elbilsteknik och bilmodeller snabbare 
än vi i Sverige, därför kan vi redan nu 
skvallra om hur Jeep Avenger och ds3 
är att köra, modeller som kommer sena-
re till Sverige. 

Vi har också tagit pulsen på den 
briljanta idén med solpaneler på elbilar. 
Hur går det egentligen för de nystartade 
bilfirmorna som vill satsa på tekniken, 
med hjälp av extremt snåla bilar? Är en-
ergiförbrukningen tillräckligt låg blir det 
en poäng att klä in bilar med solpaneler. 
Men det är lättare sagt än gjort att starta 

bilföretag. Hittills är det i stort sett bara 
Tesla som har lyckats sjösätta ett lön-
samt bilföretag på mycket länge. 

På tal om det har vi även rett ut den 
eviga frågan huruvida Tesla nu är en 
premiumtillverkare. Det är de uppda-
terade Model S och Model X som ska ha 
avgjort saken. Vi tog ut en Model S Plaid 
för att jämföra den med lyxlimpan i7 
från bmw. 

På tal om Tesla blir det intressant att 
se vad deras Masterplan nummer tre 
kommer att innehålla. De har bockat av 
många av punkterna från masterplan ett 
(2006) och två (2016), där strategierna 
för Model S, 3, Semi, solceller, batte-
ripack för energilagring, självkörande 
funktioner, lades upp. 

Allt är inte i hamn men nu är det 
alltså dags för nummer tre, som enligt 
Elon Musk själv ska innefatta lösningen 
på hela energifrågan. För det är ju den 
det handlar om. Nära på 80 procent av 
alla CO2-utsläpp kommer från energi-
produktion i någon form. 

Att värma upp bostäder har ett större 
klimatavtryck än hela transportsektorn 
till exempel. Och värme behöver vi. Och 
transporter. Utmaningen är att om-
vandla fossil energiproduktion i form 
av kol, olja och gas till gröna alternativ. 
Ingen liten utmaning. Återstår att se om 
Tesla Masterplan nummer tre är mega-
lomant trams, eller realistisk. 

Intressant att notera är att 
bilindustrin – den gamla onda 
utsläppsskurken faktiskt kan 
spela en stor roll i en energi-
omställning som går djupare 
än bara tranporter. Priserna 
och volymerna på batterier 
kommer att spilla över på 
energisidan. 

Saker kan gå fort när väl  
priserna och tillgängligheten är 
på plats. Sakta men säkert rör vi 
oss förhoppningsvis ditåt. ✖

ÖKNING. 
Allt fler väljer elbil,  
i hela världen. På  
global nivå ökade 

elbilsförsäljningen med  
60 procent förra året. 

KÖR FÖRSIKTIGT. 
Antalet omkomna i  
trafiken har ökat.  

19 personer omkom och 
1 057 personer skadades  
i trafiken under årets  
första månad, enligt 

Transportstyrelsen. Var 
försiktiga därute. 

  Megawatt-laddare. 
Kolla fingrarna som håller 
i uttaget. Det är rejäla 
doningar när lastbilar ska 
ladda enorma batterier på 
en kort rast. Läs mer på 
sid 46. 



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. 



örsta helgen i februari var det 
återigen dags för elbilsmässan 
eCarExpo i Stockholm. Som  
tidigare var platsen Friends  
Arena och trots stora ytor var  
det trångt mellan stånden.

Enligt besökssiffrorna kom nästan 16 000 
personer till mässan, vilket är nytt publik-
rekord. Och med både världs- och Sverige-
premiärer, mängder av elbilar, laddboxar, 
möjligheter till provkörning och seminarier  
är det heller inte förvånande. CARL UNDÉHN

F

Publikrekord  
på årets  
elbilsmässa
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Audis 5,35 meter långa koncept Grandsphere 
drog till sig uppmärksamhet. 

Nästan 16 000 besökare kom 
till eCarExpo i Friends Arena. 



Världspremiär och 
koncept hos Polestar
Sverigepremiärer har vi nästan vant oss vid när det är  
dags för eCarExpo. Polestar bjöd däremot på världspremiär 
med uppdaterade Polestar 2. Som hos Polestar 3 sitter nu  
en sluten Smart Zone i fronten där kamera och sensorer  
för assistanssystemet finns samlat.

Men de stora förändringarna är under karossen.  
Elmotorn har flyttat till bakhjulen i Single Motor-versionen  
och har nu högre effekt på 299 hästkrafter. Tack vare  
växelriktare med kiselkarbid arbetar den ändå mer  
effektivt med mindre värmeutveckling. 

Även batterierna har fått ny kemi som i Long Range- 
versionen även vuxit till 82 kWh. Tillsammans betyder  
det upp till tio mils längre räckvidd för Polestar 2. 

Polestar hade även tagit med sig nya elsuven Polestar 3  
och Precept, konceptet som 2025 ska mynna ut i den större  
sedanen Polestar 5 med upp till 884 hästkrafter. 

I verkligheten var det slående både hur lång och låg 
Precept är. Fortfarande hittas ingen bakruta på den långt 
utdragna taklinjen. Sikten bakåt löser Polestar i stället  
med en kamera som projicerar en bild till backspegeln. ✖

       POLESTAR

AKTUELLT
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Nyhetstips? Mejla carl@elbilen.se

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

LOTTA HEDIN (LH) 

2025 blir konceptet Precept 
verklighet som Polestar 5. 

Polestars designchef Maximilian Missoni kom till 
mässan för att berätta om konceptet Precept.

Framtid och retro i ett: Hyundais koncept N Vision 
74 är en vätgashybrid med 500 hästkrafter. 



AKTUELLT. RAPPORT FRÅN eCAREXPO

Retro och färgglatt 
hos Hyundai och Mini
Koncept hittades också 
hos Hyundai i form av N Vi-
sion 74, en vätgashybrid med 
500 hästkrafter och 60 mils 
räckvidd från ett batteri på 
62,4 kWh tillsammans med 
bränslecell som räckviddsför-
längare. 

Konceptet har en design 
som är mer retro än futuris-
tiskt och bygger på en aldrig 
förverkligad sportbil som 
Hyundai arbetade på under 
1970-talet. 

Nu ska det bli av och blir 
den i närheten av vad besö-
kare kunde se på eCarExpo 
kommer det bli en minst sagt 

udda fågel bland dagens flora 
av elsuvar och aerodyna-
miskt rundade bilar. 

Lite mindre extremt men i 
stället mer lekfullt kändes då 
konceptet Aceman från Mini. 
Också det fanns på plats som 
en glad färgklick på mäss-
golvet. Aceman ska ge en 
försmak på den nya genera-
tion elbilar som tillverkaren 
ska presentera snart. 

Minis redan nu tydliga 
designspråk markeras här 
ännu tydligare än tidigare 
samtidigt som bilen växer i 
storlek. ✖

       HYUNDAI, MINI

Blir A8 e-tron något i stil som konceptet 
Grandsphere? Enligt Audis designchef: ja. 

Audi har uppdaterat e-tron 
med mer effektiv drivlina och 
gett den namnet Q8 e-tron. 

Audi Q8 e-tron och 
rullande lyxlounge
När Polestar 5 väl kommer 
ut ska den konkurrera mot 
tyska lyxbilar. Vad Audi har i 
kikaren på den fronten visa-
des med konceptet Grand-
sphere. 

Hela 5,35 meter lång är 
Audis idé om framtidens 
lyxkryssare på allvar ett  
rullande vardagsrum. I stäl-
let för bilstolar verkar Audi 
ha hämtat tunna stolar och 
en soffa från en väldesignad 
lounge. 

Insidan är också fri från 
stora skärmar och bilder pro-
jiceras direkt på instrument-
brädan för en mer avslapp-
nad atmosfär. Självkörning i 
nivå 4 gör att du kan slappna 
av ordentligt utan någon 
ratt i vägen som då fälls in i 
instrumentbrädan.

Enligt Audis designchef 
Marc Lichte är Grandsphe-

       AUDI

  Mässans största 
vinge bjöd Hyundais 
koncept N Vision 
74 på. 

  Konceptet Mini 
Aceman gav en 
inblick i nästa 
generations elbilar 
från märket som 
ska visas i år. 

re ”mycket nära” hur Audi 
tänker sig en kommande a8 
e-tron. 

Mer tidsnära var då 
Sverigepremiären av nya 
e-tron som nu fått namnet 
q8 e-tron. Elsuven har fått 
en något ändrad kostym med 
sänkt luftmotstånd. Men 
det är framför allt tekniken 
som uppdaterats med en mer 
effektiv drivlina och snabb-
are laddning. Med det stora 
batteriet på 106 kWh kan nu 
ladda med 170 kW, det min-
dre på 89 kWh med 150 kW. 

Elmotorn bak genererar 
ett starkare magnetfält som 
ger både lägre energiförbruk-
ning och högre vridmoment. 

Tillsammans gör upp-
dateringarna att räckvidden  
nu är upp till 60 mil för 
Sportback-versionen med 
sluttande taklinje. ✖
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AKTUELLT. RAPPORT FRÅN eCAREXPO

Grundaren på plats för att visa elsuven Ocean
Elsuven Fisker Ocean 
visades för första gången upp 
i Sverige av ingen mindre än 
företagets grundare själv, den 
danske bildesignern Henrik 
Fisker. 

– Vi räknar med att kunna 
börja leverera bilen till 
svenska kunder under slutet 
av årets första kvartal, sa 
han till Elbilen. 

Ocean är enligt Fisker 
världens mest hållbara 
elbil. Påståendet grundas på 
att det går att få solceller i 
panoramataket, en inred-
ning med delvis återvunna 
material och att den byggs 
med energi från vattenkraft 
hos Magna i Österrike. 

Instegsversionen med 
framhjulsdrift, 275 hästkraf-
ter, ett lfp-batteri på 75 kWh 
och en räckvidd på 44 mil 
börjar från 450 000 kronor. 
Ett attraktivt pris för en bil 
i ett populärt segment som 
i alla fall på mässgolvet gav 
ett välbyggt intryck. 

Den som vill ha mer pre-
standa kan kika på versionen 
Ocean Ultra som börjar på 
615 000 kronor. Där hittas 
fyrhjulsdrift, 540 hästkrafter 

       FISKER

En fullvuxen Smart

Ännu en Sverigepremiär 
fick vi i form av Smart #1. 
När Mercedes och Geely 
nylanserar Smart är det som 
ett helt eldrivet märke. 

Men det är inte den enda 
nyheten. Första modellen 
visar tydligt att märket inte 
längre är en liten stadsbil att 
parkera på tvären.

Smart #1 är en kom-
paktsuv på 4,27 meter. På 
insidan hittas därför inte 
bara ett baksäte utan också 
ett rymligt sådant. 

På mässan fanns förutom 
den vanliga bakhjulsdrivna 
versionen med 272 hästkraf-
ter, ett batteri på 66 kWh och 

en räckvidd på 44 mil även 
prestandaversionen från 
trimfirman Brabus. 

Förutom större spoiler  
vid bakrutan och ett kjol-
paket har Smart #1 i Brabus 
tappning fått ytterligare en 
elmotor på framaxeln. Det 
innebär fyrhjulsdrift och 428 
hästkrafter. 0–100 km/h ska 
med det vara avklarat på 3,9 
sekunder, jämfört med 6,7 
sekunder i standardversio-
nen. 

Priset på de båda versio-
nerna får vi veta senare i vår 
och leverans är planerad att 
dra igång i juni. ✖

       SMART

Inte så liten längre. 

Elsuven Fisker Ocean var en av mässans många Sverigepremiärer. 

Grundaren Henrik Fisker visade Ocean och föreläste 
om sin syn på bilbranschens omställning. 

och ett större NMC-batteri på 
100 kWh som ger en räckvidd 
på 61 mil. 

Toppversionen är fyrhjuls-
drivna Ocean Extreme som 
har ett startpris från 755 000 
kronor. Effekten har här höjts 
något till 557 hästkrafter och 
0–100 km/h går då på 3,9 
sekunder. I Extreme hittas 
samma batteripaket på 100 
kWh som hos Ultra, men 
räckvidden anges här till 63 
mil. ✖



AKTUELLT. RAPPORT FRÅN eCAREXPO

Snabbladdande suvar och katter från öst
Bland de kinesiska tillver-
karna hade byd störst närva-
ro med sina tre lanseringsmo-
deller Atto3, Tang och Han. 
Landsmannen Xpeng bjöd 
däremot på Sverigepremiär 
med nya elsuven g9 och 
sedanen p7 som nu fått en 
uppdatering och kan ladda 
med 175 kW. 

Xpeng g9 klår däremot 
både p7 och marknadsledan-
de Porsche Taycan genom att 
erbjuda snabbladdning med 
upp till 300 kW. 

Andra nykomlingar från 
Kina på den svenska markna-
den var Hongqi med lyxbilen 

e-hs9 som bjöd på mässans 
största grill. Och Aiways 
med nya modellen u6 som i 
alla fall utseendemässigt ger 
ett mer sportigt intryck än 
föregångaren u5. 

Den som slår till på en 
Aiways u6 slipper också 
beslutsångest.

– Det finns bara en ver-
sion. Priset är 550 000 kro-
nor och då ingår allt. Det går 
att välja mellan gul, vit, grön 
och svart lack, säger Erik 
Morsing som är presschef för 
Aiways i Norden. 

Då får du en framhjuls-

       BYD, XPENG, AIWAYS, ORA

driven crossoversuv med 218 
hästkrafter och en räckvidd 
på 40 mil. Aiways u6 går att 
beställa nu och leverans är 
planerad till tredje kvartalet. 

Ora från Great Wall Motor 
presenterade sin 4,2 meter 
långa halvkombi som på an-
dra marknader kallas Funky 
Cat. Här får modellen nöja 
sig med beteckningen 300 
Pro för versionen med ett 
batteri på 48 kWh för 31 mils 
räckvidd och ett pris från 
414 900 kronor. 400 Pro+ 
med större batteri på 64 kWh 
och 42 mils räckvidd kostar 
från 499 900 kronor. 

Hos Ora hittades också 
en större sedan som kom-
mer till Sverige under andra 
kvartalet i år. Modellen har 
inget svenskt namn, men har 
tidigare visats som ”The Next 
Cat”. 

Enligt Oras folk på plats är 
varken namn, pris eller speci-
fikation för Sverige klart. 

Och om bilen ger dig lite 
Porsche-vibbar är du inte en-
sam. Den strömlinjeformade 
sedanen är nämligen ritad av 
Emanuel Derta som tidigare 
var hos Porsche – och nu är 
designer hos Xpeng. ✖

  En rejäl front 
gör Hongqi 
E-HS9 lätt  
att känna igen 
ute på vägen.  
Men luftmot-
ståndet ...? 

  Sjusitsiga Tang, sedanen Han och kompakt-
suven Atto3 var alla på plats hos BYD. 

  En uppdaterad version av Xpeng P7 med 
snabbare laddning kommer nu till Sverige.

  Färg är det 
enda du behöver 
välja hos Aiways 
U6 som kommer i 
en version. 

  Första  
modellerna från 
Ora i Sverige. 
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Fulladdade 
vinterupplevelser.
 Kia Sportage Plug-In Hybrid.

Kia Sportage Plug-In Hybrid – en fyrhjulsdriven SUV med en räckvidd på upp till 70 km på el. Det generösa  
lastutrymmet på maximalt 1 715 liter kombinerat med takboxen Calix Nordic Loader Premium ”Kia Edition” gör Kia 
Sportage Plug-In Hybrid till en möjliggörare för vinterns alla upplevelser. Dessutom ingår bland annat metallic-lack, 
rattvärme, navigation och telematik som standard i alla Kias nya laddbara bilar. Förmånsvärde fr. 2 760 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad körning Sportage Plug-In Hybrid 1,1 l/100 km, CO2-utsläpp 25 g/km enligt WLTP. Förmånsvärde: Kostnaden för föraren 
motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen baserat på en marginalskatt på 50%. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. 



AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

  AUDI    

Audi Achtivesphere är suv och pickup i ett. 
Dubbelpack i aktiv livsstil! 

Konceptet Audi Activesphere – dubbel 
personlighet med avancerad vr-teknik
Efter road stern Skysphere, 
lyxsedanen Grandsphere och 
minibussen Urbansphere är 
det nu dags för det fjärde och 
sista konceptet i Audis serie 
som ska ge inblickar i hur de 
tänker sig framtidens elbilar.

Med Activesphere pre-
senteras en elsuv som gör 
sig lika bra parkerad utanför 
stans finaste restaurang som 
när det är dags att ta sig upp 
för den där branta och isiga 
vägen till den bästa pisten på 
semestern.

Kort sagt: Audi ville 
kombinera det aktiva och det 
eleganta. 

Att det är ett koncept för 
tuffa tag märks inte minst 
genom hjulen på 22 tum och 
bilens markfrigång på 208 
millimeter. Markfrigången 
går även att både öka och 
sänka med 40 millimeter.  

Men inte bara det. Med 
en knapptryckning kan den 
eleganta och sportiga elsuven 
förvandlas till en pickup. 
Bilens bakruta skjuts då upp 
över taket för att skapa en 
öppen lastyta baktill.

Grundstommen utgörs 
av den av Audi och Porsche 
gemensamt utvecklade 
elbilsplattformen ppe. Det 
betyder snabb laddning med 
upp till 270 kW tack vare 
800-voltsteknik. Batteriet är 
på 100 kWh vilket ska ge en 
räckvidd på över 60 mil.

Enligt Audi ska det gå att 
ladda från 5 till 80 procent 
på 25 minuter – eller 30 mils 
räckvidd på tio minuter. 
Fyrhjulsdrift har den natur-
ligtvis också, samt adaptiv 
luftfjädring och adaptiva 
dämpare.

Men som ett koncept 
handlar Activesphere ändå 

främst om design. Ett genom-
gående inslag är ”dubbar”, 
räfflade element som hittas 
i allt från de små, digitala 
backspeglarna till inredning-
en och i stolarna.

Insidan är futuristisk och 
avskalad. Men det osar Audi 
med mörka material och en 
allmän känsla av teknisk kyla. 
Och med självkörning i nivå 4 
kan ratt, pedaler och instru-
mentering försvinna in i ett 
utrymme under vindrutan för 
mer plats i förarsätet.

Det har vi sett även i de 
tidigare koncepten i Sphe-
re-serien. Nyheten här är i 
stället de virtuella effekterna 
med ”Audi Dimensions”.

Med det aktiverat kan du 

kliva in i en ”mixed reality” 
där verkligheten blandas 
med en digital värld. Där 
syns då kontroller till bilen 
och funktioner som kan 
styras endast genom att titta 
på dem. Till exempel ett 
digitalt reglage som dyker 
upp framför ögonen och kan 
styras med handgester.

Gemensamt för alla fyra 
Sphere-koncept är att Audi 
lagt extra krut på upplevelser 
på insidan – något de menar 
spelar en allt viktigare roll för 
framtidens bilar. Fokus ligger 
i stället på det som kallas en 
”upplevelsesfär under resan”.

För något effektmonster 
är konceptet Activesphere 
inte. De båda elmotorerna på 

fram- och bakaxeln levererar 
en gemensam effekt på 325 
kW, eller 442 hästkrafter, och 
ett vridmoment på 720 Nm.

Det kan jämföras med 
toppversionen av nya SQ8 
e-tron som kommer med 
503 hästkrafter och har tre 
elmotorer.

Någon konkurrent till 
dagens q8 e-tron kommer 
Activesphere heller inte bli.

– Activesphere är ett 
koncept och det finns inga 
konkreta planer på serie-
tillverkning. Men alla fyra 
Sphere-koncept har element 
i designen som kommer bli 
verklighet i framtida model-
ler, säger en representant 
från Audi. ✖  CU

  Axelavstånd 
på 2,97 meter 
garanterar en 
insida med gott 
om plats.

  Funktionerna 
kan styras med 
virtuell reglage 
som dyker upp 
med VR-glas-
ögon på.

/ 14 Elbilen 2 2023



  MERCEDES 

  Många tog chansen att köpa en elbil före 
den 8 november för att få ta del av klimat-
bonusen. 

ELBILSKUNDER MÅSTE  
ANSÖKA OM KLIMATBONUS
I höstas meddelades hastigt att den tidigare 
klimatbonusen för elbilar togs bort efter den  
8 november. Med endast en dag mellan beskedet 
och avskaffandet var det många som tog chan-
sen att köpa en elbil under den sista dagen som 
klimatbonusen fanns kvar.

Det fanns däremot ett frågetecken kring själ-
va utbetalningen. Tidigare hade klimatbonusen 
delats ut automatiskt ett halvår efter att en 
elbil registrerats in.

Nu har regeringen presenterat nya regler som 
gäller för det stora antal elbilar som såldes 
under klimatbonusens sista dag.

Den som då köpte en elbil måste ansöka om 
pengarna och bevisa att köpet skedde senast 
den 8 november 2022. Endast bilar köpta eller 
beställda senast 8 november 2022 har rätt att 
ansöka om klimatbonusen på upp till 70 000 
kronor.

Ansökan ska lämnas in till Transportstyrelsen  
före den 31 maj 2024. Senast den 31 mars 
2024 måste bilen ha ställts på för trafik.

Med de långa leveranstider som elbilar ofta 
har i dag finns det därför en liten risk att en 
köpt elbil inte hinner tas i trafik innan tids-
fristen gått ut.

Om bilen både har köpts och ställts på den 
8 november 2022 eller tidigare behövs ingen 
ansökan skickas in.

”Dessa bilar kommer att hanteras enligt den 
tidigare ordningen där bonusen betalas ut till 
den som ställt på bilen om alla krav i för-
ordningen om klimatbonusbilar är uppfyllda”, 
skriver regeringen. ✖ CU

  NYA REGLER

Nya eSprinter tar sig 
40 mil på en laddning
Mercedes uppdaterar sin 
transportbil eSprinter som nu 
får ett betydligt större batteri 
och längre räckvidd. 

Nya eSprinter 
är också upp-
byggd enligt 
ett nytt, tre-
delat koncept. 
I botten hittas 
som väntat 
batteriet som 
nu är på 113 
kWh med lfp-cel-
ler utan vare sig 
nickel eller kobolt. Det är  
ett rejält kliv upp från nu-
varande modell som har ett 
batteri på 55 kWh. 

Med det nya batteriet är 
räckvidden nu 40 mil, enligt 
wltp. Enligt Mercedes ska 
räckvidden i stadsmiljö, där 
bilarna ofta används, vara 
upp till 50 mil. 

Utöver det kommer även 
versioner med batterier på 
56 och 81 kWh erbjudas, 
också de med lfp-celler. 
Snabbladdning är möjligt 
med upp till 115 kW och det 
stora batteriet ska då gå att 
ladda från 10 till 80 procent 
på 42 minuter. 

De övriga två delarna 
består av frontmodulen med 

hytt och bakaxeln som en 
modul med integrerad mo-
tor. Den går att få med 130 

eller 195 hästkrafter 
och ett vridmo-

ment på 400 Nm. 
Tack vare 

modulsyste-
met ska det 
gå att anpassa 
eSprinter på 

samma sätt 
som den fossil-

drivna versionen. 
Det innefattar även 

möjligheten att bygga om 
bilen till husbil. 

Lastu trymmet varierar 
såklart beroende på utföran-
de. Men Mercedes nämner 
14 kubikmeter och det går att 
få bilen med en totalvikt på 
4,25 ton. 

Nya eSprinter har också 
fått ta över en del av info-
tainmentsystemet mbux 
från Mercedes personbilar. 
Det innebär bland annat 
röststyrning samt bättre 
navigering som även väger in 
förbrukningen. 

De första exemplaren 
väntas komma till Sverige vid 
årsskiftet. Svenska priser har 
ännu inte presenterats. ✖   CU

Flexibla anpassningar från skåp- till husbil och 
lång räckvidd. Frågan är bara vad priset blir?

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

/ 15elbilen.se



AKTUELLT. BILSALONGEN I PARIS

  NIO    

Nu kommer elsuven Nio EL7 till Sverige
Redan vid lanseringen av 
första modellen et7 förra 
året stod det klart att Nio 
även ska sälja elsuven el7 
och den mindre sedanen et5 
i Sverige. 

Först ut blir el7 som börja-
de levereras i februari. Precis 
som sedanen et7 använder 
också den 4,91 meter långa 
och femsitsiga elsuven el7 
den nya plattformen nt2.0. 
Det innebär förutom rejält 
med datorkraft för bilens as-
sistanssystem med Lidar och 
33 sensorer i karossen även 
rejält med prestanda. 

Luftfjädring är standard 
och el7 är fyrhjulsdriven med 
en elmotor på varje axel. Till-
sammans ger de en effekt på 
480 kW, eller 653 hästkrafter, 
och ett vridmoment på 850 
Nm. 

0–100 km/h är med det 
avklarat på 3,9 sekunder och 
toppfarten är 200 km/h. 

Elsuven kan också dra 

släp på upp till två ton och 
det finns också ett Camping 
Mode för den som vill över-
natta i bilen. 

Som hos et7 går det att 
välja på två batteripaket med 
en kapacitet på 75 kWh eller 
100 kWh. Med det mindre 
batteriet tar sig el7 39,1 mil 
på en laddning och med det 
större 50,9 mil. 

Nio nämner däremot inte 
med vilken effekt det går att 
ladda batteriet. Enligt upp-
gifter från andra länder går 
det att snabbladda med som 
mest 130 kW. Att ladda från 
10 till 80 procent ska då ta 40 
minuter. 

Utöver det erbjuder Nio 
också möjligheten att byta 
till ett fulladdat batteri vid 
en Power Swap Station. För 
tillfället finns det två stycken 
i Sverige, en i Varberg och en 
i Mantorp.

Och även här går det att 
välja mellan att köpa bilen 

Elsuven EL7 hämtar teknik från sedanen ET7. Det betyder 
fyrhjulsdrift, luftfjädring och 653 hästkrafter. 

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

med batteri eller leasa det, 
så kallad Battery as a Service 
(BaaS). Utan batteri kostar 
Nio el7 från 839 000 kronor. 
Månadshyran för 75 kWh 
är då 1 799 kronor och för 
batteriet på 100 kWh betalar 
du 2 999 kronor i månaden.

Vill du hellre köpa 

batteriet börjar priset från 
969 000 kronor med 75 kWh 
eller 1 079 000 kronor med 
100 kWh. Nio erbjuder också 
en prenumeration på bilen 
från 14 698 kronor i månad-
en där bland annat service, 
försäkring och vinterdäck 
ingår. ✖  CU

  Rymligt och avskalat på insidan med massage, värme 
och ventilation i stolarna fram. 

Swecon Anläggningsmaskiner AB,  Auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment,  Växel: 010 - 556 08 50  www.swecon.se

Volvo 
Eldrivna maskiner

Leasa din Volvo 
L25 Electric med stöd 
av Klimatpremien

Just nu!
Leasing från 

13 635 kr/mån*
swecon.se/electric

Tillsammans med Volvo Financial Services 

(VFS) har vi idag möjlighet att erbjuda våra 

kunder en komplett och smidig lösning där det 

mesta ingår. Marknadens bästa servicemaskin 

som nu är helt elektrisk till en fast månads-

kostnad. Erbjudandet baseras på ett beviljat 

miljöstöd från Energimyndigheten som VFS 

både söker och administrerar som en del i vår 

totalservice till dig som kund!

h5 års avtalstid 

hTotalt 2 500 körtimmar 

hService inkluderat 

hFast månadskostnad från 13 635 kr/mån

Kontakta din närmaste Sweconsäljare för att få 

fullständiga villkor för just ditt erbjudande eller 

läs mer på www.swecon.se/leasing-electric

* Ovanstående månadskostnad är indikativ och villkorad Energimyndighetens utbetalning av Klimatpremien. Bindande 
offert erhålls av din Sweconsäljare med reservation för kreditgodkännande hos Volvo Financial Services (exkl. moms).

ELBILEN-L25-ELECTRIC-VS-210x273-2302.indd   1ELBILEN-L25-ELECTRIC-VS-210x273-2302.indd   1 2023-02-13   12:58:382023-02-13   12:58:38
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AKTUELLT. BILSALONGEN I PARIS

  PEUGEOT    

Peugeot skruvar upp takten  
– fem nya elbilar till 2025
Peugeot vill bli ett ledande 
elbilsmärke i Europa fram till 
2030. På vägen dit höjs nu 
takten i omställningen genom 
satsningen E-Lion.

Redan i år ska alla tillver-
karens modeller vara elektri-
fierade, alltså ha någon form 
av eldrift. Två år senare, 
2025, ska Peugeot ha ett ”100 
procent elektriskt erbjudan-
de”. Exakt vad det innebär 
framgår inte. Men antagligen 
en eldriven modell i alla 
segment.

Fem nya elbilar ska  
lanseras under de närmaste  
två åren. Först ut blir mellan-
klassbilen e-308, som även 
kommer som kombi i form av 
e-308 sw.

De följs sedan av de större 
modellerna e-408, e-3008 
och e-5008 som ännu inte 
visats.

Under andra halvan av i 
år kommer vi i alla fall få se 

elsuvarna e-3008 och e-5008. 
Med det får vi också veta mer 
av vad vi kan vänta oss från 
Peugeot i framtiden.

De båda elsuvarna blir 
nämligen först med att an-
vända Stellantiskoncernens 
nya elbilsplattform stla.

Detaljerna är ännu få, 
men med e-3008 lovar Peu-
geot en räckvidd på 70 mil 
och dubbla elmotorer. Den 
nya plattformen kan använ-
das för ett 800-voltssystem 
för snabb laddning. Men om 
det är något som kommer till 
e-3008 och e-5008 nämns 
inte.

Satsningen E- Lion beskrivs 
också som ett helhetsgrepp 
kring temat elektrifiering. 
Bland annat vill Peugeot 
erbjuda laddlösningar, bli ett 
koldioxidneutralt företag till 
2038 samt minska förbruk-
ningen hos sina elbilar.

När Peugeot 308 kommer med eldrift senare 
i år erbjuds den även som kombi. 

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

 »MED E-3008 
LOVAR PEUGEOT 
EN RÄCKVIDD  
PÅ 70 MIL  
OCH DUBBLA  
ELMOTORER.«

Vid presentationen av 
e-308 förra året imponerade 
också den låga förbrukningen 
på 1,27 kWh per mil. Det ska 
vara möjligt tack vare Stellan-
tiskoncernen nya effektiva 
elmotor M3. 

Med ett batteri på 54 kWh 
ger den Peugeot e-308 en 
räckvidd på över 40 mil.

Den nya motorn sitter 
också i uppdaterade Opel 
Mokka samt kommande 
eldrivna Opel Astra. ✖  CU

Peugeot har en hel rad nya elbilar i olika 
segment på gång de närmsta åren.  
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  LIGHTYEAR

Efter att nederländska 
Lightyear såg ut att vara ett 
lovande exempel på hur ett 
start up-företag utvecklar 
en nyskapande teknik och 
faktiskt lyckas få det i pro-
duktion ser det nu ut att gå 
snabbt utför.

I januari meddelade 
Lightyear plötsligt att 
tillverkningen av deras 
solcellsbil Lightyear 0 läggs 
ned. Beslutet kom oväntat. 
Tillverkningen av Lightyear 
0 kom i gång för knappt två 
månader sedan. Som orsak 
sades att de nu vill fokusera 
på nästa modell, Lightyear 2. 

Också den ska få solcel-
ler i karossen och med ett 
riktpris på 440 000 kronor 
utvecklas den som en volym-
modell.

Men nu ökar frågetecknen 

kring företaget. Delen som 
ansvarat för själva produk-
tionen av Lightear 0, Atlas 
Technologies, har försatts i 
konkurs av en nederländsk 
domstol.

Då det endast berör avdel-
ningen för tillverkning kan 
utveckling och lansering av 
Lightyear 2 fortsätta. 

I alla fall i teorin.

Att koncept fungerar har 
Lightyear 0 visat. Frågan är 
om de kan ta det vidare till en 
produktionsfärdig Lightyear 
2? Eller om tekniken har en 
ljusare framtid hos någon 
annan tillverkare. 

Bland annat har svens-
ka Koenigsegg investerat i 
Lightyear och de båda före-
tagen skulle samarbeta kring 
teknik. ✖   CU

AKTUELLT. NYHETER I ELBILSBRANSCHEN

Allt fler mörka moln över  
Lightyears solcellsbilar

  Hit men inte längre. Efter knappt två månader ställs 
tillverkningen av Lightyear 0 in. 
 

  Med solceller i karossen, lågt luftmotstånd och  
elmotorer vid varje hjul är – eller var – Lightyears bil 
en mästare i effektivitet.

/ 19elbilen.se



Nypremiär  
för Xpeng
Den kinesiska elbilstillverkaren 
Xpeng är tillbaka på den svenska 
marknaden, nu med suven G9 och 
en uppdaterad version av sedanen 
P7. Supersnabb laddning, gott om 
utrymme och hög utrustningsnivå från 
start är några av egenskaperna som 
ska locka över svenska bilköpare. 

peng gjorde egentligen 
entré i Sverige redan förra 
våren, då man lanserade 
modellen p5. Som Elbilen 
konstaterade efter en 
provkörning matchade 

den inte riktigt den bild av teknik i 
framkant som Xpeng ville företräda, 
och efter ett ljummet mottagande i 
pressen drogs modellen tillbaka.

Men av allt att döma har företaget 
tagit till sig av erfarenheten: de model-
ler som nu lanseras är betydligt mer 
konkurrenskraftiga, både när det gäller 
tekniska specifikationer, utrustning och 
pris.

Xpengs flaggskepp är suven g9, som 
nu kommer i två bakhjulsdrivna och en 
fyrhjulsdriven variant i Sverige. Räck-
vidden ska enligt wltp ligga på 460–570 
km beroende på modell. g9 bygger på 
en 800-voltsplattsform, som möjliggör 
snabbladdning med upp till 300 kW. Det 
ska göra att batteriet kan laddas från 10 
till 80 procent på bara 20 minuter. 

Instegsversionen g9 rwd Standard 
Range startar på 699 900 kronor och 
är bestyckad med ett batteripack som 
rymmer 78,2 kWh i form av litium-järn-
fosfatceller. 

Kliver man upp ett steg till bak-
hjulsdrivna rwd Long Range får man 
tio mils längre räckvidd än i Standard 
Range-varianten och ett batteripack 
som rymmer 98 kWh ncm-celler. Priset 
ligger då på 749 900 kronor. Samma 
batteripack finns även i en fyrhjulsdri-
ven performance-variant som har en 
prislapp på 829 900 kronor.

Priset är högre än för den något  
mindre Tesla Model Y, som efter 
prissänkningen i januari nu startar på 
539 990 kronor för den bakhjulsdriv-
na varianten. Men jämfört med andra 
suvar i liknande storlek är det ändå 
konkurrenskraftiga priser. Till exempel 
startar fyrhjulsdrivna Audi q8 50 e-tron 
med cirka 500 km wltp-räckvidd på 
908 800 kronor.

G9 är alltså en suv modell större, som 
mäter 489 centimeter på längden och 
har ett bagageutrymme som sväljer 660 
liter, plus en frunk på 71 liter. Bilen kan 
också fås med dragkrok, och får då dra 
upp till 1 500 kilo.

Trots storleken och tyngden ska g9 
kunna accelerera från 0–100 km/h på 
6,4 sekunder som bakhjulsdriven, och 
4,9 sekunder som fyrhjulsdriven.

X

TEXT LOTTA HEDIN  
FOTO LOTTA HEDIN/XPENG

 Xpeng G9 finns både med bak- och fyrhjulsdrift. 

 SÅ SKA DE SVENSKA KÖPARNA ÖVERTYGAS

XPENG. NYPREMIÄR I SVERIGE
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Xpeng har satsat mycket krut på 
komfort och kvalitetskänsla, och det är 
också riktigt sköna säten och gott om 
plats som möter en när man kliver in i 
g9. Det spontana intrycket är också att 
kvaliteten i rattar, vred och annat känns 
betydligt högre nu än i p5-modellen som 
visades förra våren.

g9 är också fullsmetad med utrust-
ning redan från start, både när det 
gäller tekniska hjälpmedel för förarstöd 
och infotainment. I det egna förarstöds-
systemet Xpilot ingår allt från adaptiv 
farthållare till dörröppningsvarning. 
Passageraren i framsätet får också en 
egen skärm med insynsskydd, så att 
föraren inte ska se och störas av under-
hållningen som kan visas där under 
körning. Stöd för Apple Carplay och 
Android Auto finns däremot inte i vare 
sig g9 eller p7.

Även baksätet borgar för hög åkkom-
fort – det går att luta dem tillbaka tio 
grader och köper man till ett ”Premium 
Comfort & Audio”-paket för 4 000 euro 
kan man bland annat få massagefunk-
tion i alla fyra sittplatser om man vill.

För den som vill utnyttja den spatiö-
sa suven g9 som sovrum utlovar Xpeng 
att bilen kommer med ett camping-mo-
de motsvarande det som finns i Tesla, 
och som alltså tillåter en att ha ac och 
värme igång även när bilen är avstängd 
och parkerad. Och vill du ta med en 
elektrisk kokplatta på campingturen 
kan du ta ström ur bilens ladduttag, då 
g9 även är utrustad med V2Load. Med 
en adapter omvandlas laddporten till 
ett vanligt 230-voltsuttag.

Sedanen P7 har funnits på marknaden 
i Norge en tid, och den har även visats 
upp i Xpengs svenska showroom i Mall 
of Scandinavia i Solna. När den nu bör-
jar säljas i Sverige är det i en uppdaterad 
version. Bland annat har laddningshas-
tigheten förbättrats, och bilen kan nu ta 
emot 175 kW vid snabbladdning. p7 har 
även försetts med värmepump, elektrisk 
baklucka och mjukstängande dörrar.

p7 kommer precis som g9 i tre 
olika varianter – en bakhjulsdriven, en 
fyrhjulsdriven, och en Wing-edition 
med häftiga saxdörrar. Batteripacket 
har en samlad kapacitet på 86,2 kWh 
(82,7 netto) vilket ger en räckvidd på 
505–576 km enligt wltp. Precis som g9 
kommer p7 med en diger utrustnings-
lista från start, baserad på företagets 
Xpilot-system.

P7 har av många beskrivits som en 
Tesla Model 3-utmanare, och det finns 
en del likheter. p7 är dock något längre 
än Tesla Model 3. Den bakhjulsdrivna 
p7 uppges kunna accelerera från 0–100 
km/h på 6,7 sekunder. Den fyrhjulsdriv-
na varianten ska göra samma spurt på 
4,1 sekunder. (Motsvarande siffror för 
bakhjulsdrivna och fyrhjulsdrivna Model 
3 är 6,6 respektive 4,4 eller 3,3 sek.)

Priset för p7 startar på 599 900 kro-
nor för den bakhjulsdrivna versionen. 
Som fyrhjulsdriven kostar den 669 900 
kronor, och vill man ha den med de 
spejsade saxdörrarna är priset 799 900 
kronor.

Enligt företaget kommer de första 
leveranserna av p7 ske i juni. g9 dröjer 
lite längre, där väntas de första bilarna 
levereras i september-oktober.

Xpengs nybilsgaranti ligger normalt 
på fem år eller 12 000 mil. Kunder som 
slår till och lägger en beställning före 
årets slut lovas dock en längre garanti, 
på sju år eller 16 000 mil. ✖

Sedanen P7 har också utrustats 
med snabbare snabbladdning.

 »DET ÄR RIKTIGT 
SKÖNA SÄTEN OCH 
GOTT OM PLATS SOM 
MÖTER EN NÄR MAN 
KLIVER IN I G9.«

 Rymligt och komfortabelt i  
baksätet på G9.
 Det går att få massage i alla 

fyra sätena.
 Sportigt och ombonat i kupén på 

P7.

XPENG. NYPREMIÄR I SVERIGE
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Jeeps första elbil  
Avenger kammade hem 
den prestigefyllda titeln 
Årets bil i januari, och 
nu börjar försäljningen  
i Sverige. Men vad får 
man för pengarna – och 
lever eldrivna Avenger 
upp till förväntningarna  
man har på en riktig 
Jeep? Häng med på en 
första provkörning, som 
bjöd på flera positiva  
överraskningar.

eep är ett av världens 
starkaste bilvarumärken. 
Alla vet vilken slags bil 
det är tal om, och alla har 
en uppfattning om hur 
den ska vara. Men för en 

gångs skull kan du luta dig tillbaka och 
bli överraskad.

Vi har kört nästa Jeep som kommer 
ut på marknaden och den har många 
överraskningar att bjuda på, varav 
många är positiva.

Som bekant tillhör Jeep Stellantis-
gruppen, där även Fiat, Alfa Romeo, 
Peugeot, Citroën och Opel ingår. 

Jeep Avenger är därför en bil som har 
nära släktskap med både Opel Mokka 
och Peugeot e-2008, för att nämna 
några modeller. 

Storleksmässigt hamnar den ungefär 
mitt emellan dessa två. Alla tre kan 
definieras som kompakt-suvar, men Av-
enger är utan tvekan den som förtjänar 
suv-titeln mest. Med sin höga markfri-

gång och tydliga formspråk lutar den åt 
sina större syskon i Jeepfamiljen.

Även när det kommer till drivlinan 
har den mycket gemensamt med sina 
Stellantis-syskon, och bilarna är byggda 
på samma e-cmp-plattform. Men det ska 
tilläggas att dessa bilar har genomgått 
en rejäl uppgradering den senaste tiden. 
Det betyder att Jeep Avenger är utrus-
tad med den senaste motorn och batte-
riet för denna plattform, vilket innebär 
en elmotor på 156 hästkrafter istället 
för 136, och ett batteri på 54 kWh brutto 
istället för tidigare 51 kWh.

För nya Avenger räcker det för att 
bilen ska uppnå en räckvidd på 40 mil, 
enligt wltp-standarden.Hur väl det 
stämmer under verkliga körförhål-
landen får vi återkomma till när bilen 
genomgått ett tuffare test av räckvidd 
och energiförbrukning. 

Med en längd på drygt fyra meter och 
en hjulbas på 2,56 meter kan bilen räk-
nas till kompaktklassen – det så kallade 

En cykel går in med 
fällda säten. 

J
Så bra är eldrivna Jeep Avenger

TEXT FRED MAGNE SKILLEBÆK, 
ELBIL24.NO
FOTO JEEP 

 JEEP 
 Avenger

PROV

I SAMARBETE MED:
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PROVKÖRNING. JEEP AVENGER

b-suv-segmentet. Ändå känns den inte 
särskilt liten inuti. Det finns en känsla av 
rymd överallt, och i framsätet är det inte 
trångt alls. Baksätet är som det brukar i 
en sådan bil, men utrymmet är fullt ac-
ceptabelt för barn och unga tonåringar.

Längst bak hittar du ett bagageut-
rymme som mäter 355 liter. Framtill är 
hela bilen utrustad med smarta fack och 
lagringsplatser. Bara från framsätet ska 
man ha till gångtill 34 förvaringsplatser, 
när allt från dörrfickor till mittkonsol, 
handskfack och annat räknas med. 

När vi ändå befinner oss i framsätena 
så ska det sägas att det är lätt att finna 
sig till rätta där. Testbilarna är utrustade 
med två 10,25-tumsskärmar, där den 
ena ger oss allt vi behöver under kör-
ning, medan skärmen ovanför mittkon-
solen ger oss underhållningen, informa-
tion om energieffektiviteten och annat 
som är sekundärt. Skärmarna är bra 
och tydliga, med ett användargränssnitt 
som är lätt att förstå – bättre än i många 
större och långt dyrare bilar.

Det är också lätt att ta sig in: Jeep Av-
enger är en bil man sätter sig i, inte ner 
i, något som har kommit att efterfrågas 
av många bilköpare. 

Trots den relativt korta längden 
ville Jeep fortfarande att bilen skulle 
uppfattas som en Jeep och gav den 
därför bra markfrigång. En så kompakt 
bil som ändå har en markfrigång på 
drygt 20 centimeter skulle lätt kunna 
kännas som att den går på styltor under 
körning – hög och vinglig. Jeep är för-
stås medveten om detta och har därför 
stramat upp bilen rejält så att den inte 
kränger för mycket under körning, vare 
sig i sidled eller längsgående. Det har de 
lyckats med på ett utmärkt sätt, utan att 
kompromissa med komforten.

I Avenger har Jeep också bibehål-
lit en del av sina terrängegenskaper 
genom att placera hjulen ute i hörnen. 
Det möjliggör naturligtvis ett bättre 
utnyttjande av utrymmet inuti, samti-

 »Det finns en käns-
la av rymd överallt, 
och i framsätet är  
det inte trångt alls.«

 20 centimeter markfri-
gång.

 Storleksmässigt ham-
nar Jeep Avenger mellan 
Opel Mokka och Peugeot 
e-2008.

 Mittkonsol. 

digt som bilen kan ta sig an terrängen 
utan att skrapa i vare sig fram eller 
bak. Dessutom har Jeep – förmodligen 
säkert baserat på erfarenhet – utrustat 
bilen med grova detaljer på alla utsatta 
platser. De har även placerat lampor och 
annat innanför karossen på ett sätt som 
förhindrar att sådana delar går sönder 
om man skulle ha otur.

Nu ska vi inte snacka upp Avenger i 
sin nuvarande form som någon typisk 
terrängbil, men Jeep har en image att 
försvara, och den har de inga planer på 
att avvika från, ej heller i Avenger.

Därför har de skapat ett antal detal-
jer och extrafunktioner som kan läggas 
till. Många av dem är av det tuffare sla-
get för att ge kunder som väljer Avenger 
samma känsla som de får i Jeeps mer 
hardcore-modeller.

Avenger är också bara tvåhjuls-
driven, något som i sig innebär vissa 
begränsningar. Så länge man har grepp 
är det dock inte tvåhjulsdriften i sig som 
brukar ställa till det i terrängen, utan 
markfrigången. Det problemet är dock 
omhändertaget här, och de flesta skulle 
kunna komma längre än de är bekväma 
med att köra.

Plats för tre. 
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PROVKÖRNING. JEEP AVENGER

Pris: Från 459 900 kr.
Batterikapacitet:  
54/51 kWh.
Deklarerad räckvidd:  
400 km (WLTP).
Snabbladdning: 100 kW. 
Ombordladdare: 11 kW.
Drivning: Framhjulsdrift.
Motoreffekt: 156 hk.
Vridmoment: 260 Nm.
Acceleration 0-100 km/h: 
9 sek.
Toppfart: 150 km/h.
Yttermått LxBxH (mm): 
4084 x 1776 x 1528.
Hjulbas: 2562 mm.
Markfrigång: 200 mm.
Vikt: 1536 kg.
Bagagevolym: 355 liter.
Nybilsgaranti: 3 år.
Batterigaranti: 8 år.

Till skillnad från många andra 
tillverkare har Jeep effektiva körpro-
gram som hjälper dig att hushålla 
med energin. Hos många andra till-

verkare innebär körprogrammen bara 
en ändrad gasrespons. Jeep tar det dock 
längre, och ger dig en faktisk minsk-
ning av tillgänglig effekt. I till exempel 
eco-programmet sänks den tillgängliga 
motoreffekten från max 156 hästkrafter 
till max 82 hästkrafter. I Normal-läget 
får du 109 hästkrafter att disponera 
över, och i sportläget kommer alla vilda 
hästkrafter ut och jobbar.

Du har också två nivåer av regenere-
ring att välja mellan. 

Precis som sina koncernsläktingar 
är bilen utrustad med värmepump som 
bidrar till räckvidden i kallt klimat. Blir 
det väldigt kallt ute har den dock en 
måttlig inverkan.

Jeep Avenger delar också laddsys-
tem med de besläktade elbilarna från 
Stellantis, och kan ta emot 100 kW 
från en snabbladdare, under optimala 
förutsättningar. Vid hemmaladdning 
ska bilen kunna ta emot 11 kW.

Sammantaget måste vi säga att Jeep 
Avenger överraskade oss mycket. Det 
första intrycket är mycket positivt, och 
det här är definitivt den coola kusinen 
till Stellantisfamiljen. Du kan också 
köpa originaldekaler och emblem i en 
mängd olika varianter för att dekore-
ra och personifiera din bil, med två-
tonslack, folie att sätta på motorhuven 
eller ränder med Jeep-logotypen utsku-
ren. Möjligheterna är många.

Vissa kommer säkert att efterfråga 
fyrhjulsdrift, vilket vore naturligt på en 
Jeep. Något besked om det kommer en 

sådan modell har tillverkaren ännu inte 
lämnat. Men det ska sägas att Avenger 
visades som en konceptbil med fyrhjuls-
drift på Paris Motor Show – en tuff ver-
sion med reservhjulet på motorhuven, 
och rätt utrustning. 

Jeepfolket ler bara när vi frågar, 
vilket kan ses som ett gott tecken, men 
tyvärr kan det också vara så att den fyr-
hjulsdrivna versionen är en laddhybrid, 
där bensinmotorn driver framhjulen, 
och elmotorn driver bakhjul. Låt oss 
hoppas att den lösningen inte blir av, 
och att den får full fyrhjulsdrift i form 
av två elmotorer.

I Sverige startar Jeep Avenger på 
lanseringspriset 459 900 kronor. De 
första bilarna beräknas levereras till 
Sverige i augusti. ✖

  

 Två mindre skärmar i en stilren inredning.

 Avenger kommer i tre olika utrustningsnivåer,  
till följande lanseringspriser:  
Avenger Longitude 115 kW 156 hk FWD: 459 900 kronor.
Avenger Altitude 115 kW 156 hk FWD: 484 900 kronor.
Avenger Summit 115 kW 156 hk FWD: 509 900 kronor.

FAKTA

Jeep  
Avenger
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180 viltolyckor sker varje dag på svenska vägar 
Mörkertalet är stort eftersom många viltolyckor sker 
utan att polisrapporteras. Flest viltolyckor sker med 
rådjur, vildsvin, dovhjort och älg. 

Älgskadefondsföreningen
Föreningen är verksam i hela Sverige året runt. Vi spri-
der kunskap och information om viltolyckor och deltar 
i hundratals evenemang samt anordnar föreläsningar 
och utbildningar inom viltolycksprevention och trafik-
säkerhet.

Anmälningspliktigt enligt lag
Man är enligt lag skyldig att anmäla viltolycka med 
djur som ingår i §40 Jaktförordningen. Det gäller björn, 
varg, järv, lo, älg, rådjur, hjort, vildsvin, utter, mufflonfår 
och örn, samt ren. Man måste anmäla viltolycka även 
om djuret har försvunnit eller till synes är oskadat - 
Det är omöjligt för en förare att avgöra om djuret är 
skadat eller ej. Ring alltid 112.

Om olyckan är framme
• Stanna bilen säkert -  varningsblinkers.
• Varna andra trafikanter -  sätt ut varningstriangel.
• Finns tillgång till GPS - notera koordinaterna.
• Ring 112 och anmäl olyckan. Lämna vägbeskrivning
• Markera med viltremsa på den sidan där djuret 
   försvann.  Viltremsor kan du få från Älgskade-
   fondsföreningen.

• Flytta döda djur från vägbanan.
• Gå aldrig fram till rovdjur eller vildsvin. Följ inte 
   skadat djur eller gå i djurens spår.
• Tänk på din egen säkerhet.

Tips!
• Anpassa hastigheten efter väglag och sikt. Du pas-   
   serar ett djur var 23:e sekund som befinner sig 
   mindre än 300 meter från bilen när du kör i 90 km/h
• Väj aldrig för ett djur. Om du väjer kan skadorna bli 
   betydligt  allvarligare. Lämna inte din körbana. Om 
   du inte hinner bromsa, sikta mot bakbenen, då 
   minskar du risken att djuret kommer in genom 
   vindrutan.

Fakta om medlemskap
För 150 kr/år får medlemmar ekonomisk hjälp vid 
kollision med anmälningspliktigt vilt. 
Medlemskapet är personligt och gäller för privatägda 
motorfordon som du som medlem är registrerad ägare 
till. 
Du kan få ekonomisk hjälp oavsett om du har hel-, 
halv- eller trafikförsäkring. Det gäller även om du som 
medlem kör någon annan persons privata fordon och 
om du lånar ut ditt fordon. Du kan få hjälp med själv-
risk, reparation, hyrbil och bärgning. Maximalt belopp 
per viltolycka är 7 500 kr + 500 kr i extra kostnads-
ersättning. Läs mer på www.algen.se

Det finns hjälp att få om du råkar ut för en viltolycka. 
Älgskadefondsföreningens medlemsförmån ger ekonomisk hjälp till medlemmar.

Bli medlem du också för 150 kr/år. 

Älgskadefondsföreningen

50
1973-2023

Medlem blir du enklast 
genom att swisha 150 kr till 123-514 80 10
Skriv ditt personnummer i meddelandefältet!

eller betala 150 kr via Bankgiro 824-6027
Skriv ditt personnummer i meddelandefältet!



Större på alla sätt. Med nylanseringen av Smart 
har den lilla stadsbilen blivit kompaktsuv.

 Infotainmentsystemet reagerar snabbt.  
Designen balanserar mellan lekfullt och 
barnsligt.
 Halvkombilucka gör det lätt att lasta.  
Men försök dig inte på allt för stora grejer.
 Insidan känns oväntat rymlig både fram  

och bak.

TEST
TEXT CARL UNDÉHN
FOTO SMART, CARL UNDÉHN 

SNABB-

 SMART 
 #1 Brabus
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SNABBTEST. SMART #1 BRABUS

är Mercedes och Geely ny-
lanserar Smart är det som 
ett helt eldrivet märke. 
Men det är inte den enda 
nyheten. Med den första 
modellen Smart #1 visas 

tydligt att märket inte längre är en liten 
stadsbil att parkera på tvären.

Smart har nu vuxit till en kom-
paktsuv på 4,27 meter och är inte helt 
olik Skodas nu inställda modell Yeti. 
På insidan hittas därför inte bara ett 
baksäte utan också ett rymligt sådant. 
Sverigepremiären av Smart #1 skedde 
på just avslutade elbilsmässan eCarEx-
po i Stockholm i helgen.

I standardutförande kommer Smart 
#1 med en elmotor på bakaxeln som 
ger 272 hästkrafter, ett vridmoment på 
343 Nm som gör att bilen klarar 0–100 
km/h på 6,7 sekunder.

Toppfarten är 180 km/h och batte-
riet på 66 kWh vilket ger den nu inte 
längre så lilla bilen en räckvidd på 44 
mil, enligt wltp. Det kan också laddas 
med upp till 150 kW vilket knappast är 
marknadsledande men ändå mer än vad 
en del andra bilar från Kina erbjuder.

Dessutom ska den kunna dra släp på 
upp till 1 600 kilo.

Prestandan hos Smart #1 är för 
övrigt något som vi mycket väl kan få 
se hos Volvos kommande mindre elsuv 
ex30. Även Volvo ägs som bekant av Ge-
ely och både Smart #1 och Volvo ex30 
ska använda Geelys elbilsplattform sea.

Men Smart lägger också i en högre 
växel och har låtit tuningfirman Brabus 
ta sig an bilen med Smart #1 Brabus 
som resultat. Den bakre elmotorn har då 
fått sällskap av ytterligare en på fram-
axeln. Förutom fyrhjulsdrift betyder det 
att effekten ökar till 428 hästkrafter och 
vridmomentet till 543 Nm.

Toppfarten är oförändrad, men som 
väntat kortas tiden för att ta sig från 
0–100 km/h till 3,9 sekunder. Med 
samma batteri som i vanliga #1 ger den 
höjda effekten även att Brabus version 
får en något kortare räckvidd på 40 mil.

Det var också just Smart #1 Brabus 
som vi fick ta på en kort provsväng. 
Tyvärr på snöiga och isiga vägar i sju 
minusgrader där bilen inte riktigt kunde 
visa vad den går för. Att det är ett litet 
kraftpaket råder det ingen tvekan om.

För att du inte ska missa att du sitter i 
Brabus tolkning av Smart #1 hittas röda 
säkerhetsbälten och röda sömmar på 
den lite tunna, treekrade ratten.

Bakom den finns en liten skärm med 
information och ovanför mittkonsolen 
en liggande pekskärm på 12,8 tum. 
Operativsystemet reagerar snabbt, men 
ikonerna i huvudmenyn ser ut att vara 
hämtade från en app för barn. Och det 
gäller inte bara den handfull spel som 
finns utan alla ikoner.

När det kommer till byggkvalitet och 
komfort finns det inga frågetecken. Ge-
nom sin lite boxiga design finns det gott 
om plats på insidan. Det gäller även i 
baksätet där också längre personer sitter 
bra trots något upphöjt golv. Huvudut-
rymmet är gott och sittdynan inte alltför 
kort.

De goda utrymmena i baksätet kom-
mer däremot på bekostnad av bagaget. 
Baksätet går att skjuta 13 centimeter på 
längden för att kunna klämma in mer 
i bagaget. Men även då rymmer Smart 
#1 som mest 313 liter. Baksätet går 
också att fälla enligt 60/40-principen 
och som mest ryms det 411 liter.

Under motorhuven hittas en frunk, 
men även den är i minsta laget och 
rymmer 15 liter.

N

Ett litet kraftpaket  
med stor potential

Säljstarten av nya Smart #1 är planerad till  
maj och först då får vi veta vad bilen kostar.  
Men Elbilen har redan nu skaffat sig ett första  
intryck av bilen med en liten provkörning – och  
då i toppversionen signerad tuningfirman Brabus.

/ 27elbilen.se



Pris: Kommer i maj.
Batterikapacitet,  
brutto/netto:  
66 kWh. 
Deklarerad räckvidd:  
400 km (WLTP).
Snabbladdning:  
150 kW.
Ombordladdare:  
22 kW
Drivning:  
Fyrhjulsdrift.
Motoreffekt,  
vrid moment:  
315 kW, 543 Nm.
Acceleration  
0–100 km/h:  
3,9 sek.
Topphastighet:  
180 km/h.
Antal platser:  
5.
YttermåttLxBxH: 
430x182x164 cm
Tjänstevikt:  
1 900 kg.
Bagageutrymme:  
313 l.
Dragvikt:  
1 600 kg.
Nybilsgaranti:  
Ännu ej klart.

 I KORTHET

Bilens boxiga form gör också att 
runtomsikten från förarplats är 

god tack vare förhållandevisa 
stora fönster utmed sidorna och 

bak – något som är en bristvara hos 
många modeller i dag.
Att parkera på trånga platser är 

då inga problem och dessutom ingår 
360-graderskamera i standardutrust-
ningen. För även om den är större än 
tidigare Smart är det nog ändå en bil 
som främst kommer köras i stan.

Och där är den lätt att föra fram. 
Smart #1 är en ”hoppa in och kör iväg”-
bil som känns smidig i stan, går tyst och 
tar dig dit du ska utan vare sig ovän-
tade eller obehagliga överraskningar. 
Fjädringen är i det hårdaste laget, men 
bromsregenereringen i standardläget 

gör att bilen bromsar in mjukt när du 
släpper på gasen vilket ger en avslapp-
nad körning i stadstrafik.

Att framför allt Brabus-versionen nog 
också kan bjuda på en hel del körglädje 
med sina 428 hästkrafter kunde vi alltså 
tyvärr endast få en liten föraning av på 
de hala vägarna.

Till skillnad från flera andra märken 
som har kommit och är på väg till den 
svenska marknaden från Kina är Smart 
inte ett okänt namn. Där har alltså 
Smart #1 en fördel. Men avgörande 
för hur Smart #1 kommer placera sig 
i försäljningsstatistiken är i slutändan 
ändå priset.

Och det får vi alltså veta först om 
några månader. ✖

 »Bilens boxiga form gör att  
runtomsikten från förarplats är god.«

 En stor mittkonsol stjäl en hel 
del plats i framsätet, men där 
hittas också praktiska fack.

 Baksätet går att skjuta en 
del på längden. Men bagaget 
förblir litet. 

Brabus-versionen bjuder på mer prestanda än vad vi kunde testa 
under en kort provkörning på snöiga vägar.

FAKTA

Smart
#1 
Brabus

  
 Prestandan.
 Gott om plats i liten bil.
  Snabbt  
infotainmentsystem.

 Minimalt bagage.
  Barnsliga ikoner i menyer 
känns oseriöst.

// Högsta Säkerhet & Kvalite
//  Mer än 500 000 installerade i Europa
// Uppkoppling via WiFi/Ethernet
// Display energi avslutad laddsession
// MID-certifierad energimätare
// Automatisk laddtatistik möjlig via e-post
// Dynamisk lokal lastbalansering möjlig
// Fast kabel 6m
// KEBA eMobility App
// Co2 Neutral & Made in Austr ia
// RFID för aktivering av laddning

KeContact P30, laddstationen för tjänstebilen!
Ladda tjänstebilen hemma och redovisa enkelt elkostnaderna för arbetsgivaren

www.easyinstallation.se
installation@easyinstallation.se
Tel vxl. +46 317978464

I samarbete med

*)Förutsättningar för standardinstallation 
1.Elinstallation och montering av laddbox på vägg
2.Förläggning av kabel max 10 meter från elcentral /
undercentral (över 10 meter enl. löpande meterpris)

3.Håltagning av 3st vägg
4.Installation av PSA 16A ingår
5.Tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot WiFi 
ska finnas på installationsplatsen
6.Drifttagning av laddbox inklusive installations- och 
drifttagningsprotokoll 

7.Arbetet skall kunna utföras på ord arbetstid 07-16
8.Gräv, schakt och återställning ingår ej
9.Uppsäkring av el-central eller, utbyggnad / 
flytt av el-central ingår ej
10.Håltagning genom betongvägg ingår med max 20mm hål
11.Hjälpmedel som ex. lift, ställning ingår ej
12.Uppdaterade relationshandlingar och ritningar ingår ej
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TEKNIK. SOLCELLSBILAR

Solcellsbilar  
 LOVANDE PROJEKT PÅ PAUS

– dröm eller  
enorm potential?
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Att ladda bilen med el från egna solceller är trevligt.  
Men solceller direkt på bilen för att ladda nästan jämt 

måste ju vara ännu bättre. Men flera av de mest lovande 
projekten har satts på paus. Så vad är problemet?

TEXT CARL UNDÉHN  FOTO LIGHTYEAR, OLA JACOBSEN, SONO MOTORS

et känns som den 
enklaste saken i värl-
den. Bygg in solceller 
i bilens kaross och 
batteriet kan laddas 
så länge solen är 
uppe. 

Det finns också 
flera spännande pro-

jekt för just det. Men 
alla har de en sak gemensamt i det att 
ingen hittills har lyckats. Kan det vara 
så att det helt enkelt inte går?

En utmaning är naturligtvis den 
tillgängliga ytan hos en personbil. Till 
det kommer solcellernas verknings-
grad, alltså hur mycket av solens energi 
som de kan omvandla till el. I laborato-
riemiljö är forskarna uppe på över 30 
procent. De kommersiella celler som 
i dag breder ut sig över våra hustak 
ligger oftast strax över 20 procent. 

Med andra ord: ganska lite. Fram-
för allt på en bil med begränsad yta. 
Dessutom måste elen från solcellerna 
användas effektivt. Är batteriet fullad-
dat går energin från solen förlorad. En 
lösning kan vara att styra laddningen 
efter batteriets laddnivå och väderleks-
prognoser.

Hur mycket räckvidd solcellerna kan 
bidra med hänger på tre faktorer: fordo-
nets förbrukning, hur stor yta som kan 
täckas av solceller och deras verknings-
grad. Ändras en faktor har det direkt 
stor betydelse för räckvidden. 

D

Lightyears vd Lex  
Hoefsloot såg ljust  
på framtiden vid  
presentationen av  
solcellsbilen Lightyear 
0. Nu ökar frågetecknen.

 »Alla projekt har  
en sak gemensamt i 
det att ingen hittills 
har lyckats. Kan det 
vara så att det helt 
enkelt inte går?«
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Tyska institutet Fraunhofer gjorde 
2020 en beräkning på hur mycket 
räckvidd solceller kan ge hos tio 
elbilar. Hos lilla Renault Zoe med 

en takyta på endast 1,7 kvadratmeter 
skulle de ge 207 mils räckvidd per år. 

Samma räckvidd fick den större Audi 
e-tron med solceller. Den ökade ytan 
för solceller äts där upp av bilens högre 
förbrukning. 

Låg förbrukning och förhållandevis 
stor yta blir då en vinnande kombina-
tion. Av de tio bilarna i studien tog sig 
Hyundai Ioniq Electric med en förbruk-
ning på 1,38 kWh per mil längst med 
solceller: 343 mil per år.

Beräkningarna är teoretiska och 
gjorda för den soliga staden Freiburg i 
södra Tyskland. Du kan alltså inte räkna 
med riktigt samma resultat i till exempel 
Falun. Dessutom handlar det om ett ge-
nomsnitt. Solen skiner som bekant inte 
varje dag. Att köra helt utan att ladda är 
inte möjligt.  

Men bilar står still omkring 95 pro-
cent av tiden. Så länge du inte parkerar 
i ett garage skulle solceller på bilen 
alltid bidra med något. I dag erbjuds 
Ioniq 5 med glastak med integrerade 

solceller som tillval på vissa marknader. 
Detsamma gäller kommande elsuven 
Fisker Ocean. 

I övrigt är det startup-företag som 
står för utvecklingen med fordon som 
tagits fram för tekniken. Vilket också är 
rätt väg att gå. 

Om bilen utvecklas som solcellsbil 
från grunden kan förutsättningarna 
optimeras. Studien från Fraunhofer 
presenterade ett exempel där bilens tak, 
sidor, motorhuv och fönster är klädda 
med solceller med en verkningsgrad 
på 20 procent. Är förbrukningen 1,4 
kWh per mil, alltså som Hyundai Ioniq 
Electric, skulle den kunna köra 1 000 
mil per år på solel i södra Tyskland. 
Som jämförelse låg den genomsnittliga 
körsträckan för en privatbil i Sverige på 
1 073 mil år 2021. 

Tekniken har alltså potential. Proble-
met för de som utvecklar solcellsbilar är 
då snarare pengar. 

Projektet med den tvåsitsiga solcells-
bilen Aptera har redan gått i konkurs en 
gång. Tidigare i år visade det amerikan-
ska företaget ändå en produktionsfärdig 
version. Byggd i kolfiber väger den 

 Lågt luftmotstånd och låg 
vikt ger Aptera en räckvidd 
på upp till 160 mil. 

 Effektiva elmotorer i  
varje hjul håller nere  
förbrukningen.

TEKNIK. SOLCELLSBILAR
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REDO FÖR ALLT. 
Ultrahög prestanda för 
våta och torra vägar.

EV 
ready

 Med en patenterad teknik integreras solceller direkt 
i karossen utan glasskivor som skydd.
 Sono Motors grundare har stora planer för solceller 

på alla typer av fordon. 

endast 800 kilo, har effektiva elmotorer 
i varje hjul och en räckvidd på upp till 
hela 160 mil. 

Solcellerna ger sju mils räckvidd om 
dagen. Bor du i södra Kalifornien ska du 
i princip aldrig behöva ladda. Ett litet 
problem återstår dock. För att tillverk-
ningen ska komma i gång behövs 50 
miljoner dollar. 

Om tyska Sono Motors till slut får i 
gång tillverkningen av solcellsbilen Sion 
är också oklart. Med Sion vill de sedan 
2016 lansera en elbil som både är billig 
(29 900 euro) och gör ägaren delvis 
oberoende av att ladda. 

En patenterad teknik 
med integrerade solceller 
i karossen bidrar med ett 
genomsnitt på 11,5 mils 
räckvidd i veckan. Som 
mest ska de ge 24,5 mil 
i veckan. Bilens totala 
räckvidd är 30 mil med 
ett lfp-batteri på 54 kWh.

– Vi är övertygade om att 
varje eldrivet fordon i framtiden 
kommer ha solceller. Varför? Det är  
billigt, det kostar nästan ingenting, är 
bra för miljön och för att bli oberoende 
från elnätet, säger Thomas Hausch som 
är operativ chef hos Sono Motors. 

Men Sion har försenats gång på 
gång. Sono Motors har redan en gång 
räddats av fans som spenderade 53 mil-
joner euro i en insamlingskampanj. 

I år skulle tillverkningen av Sion till 
slut komma i gång. Men i januari med-
delades att det saknas pengar. Ännu en 
gång vände sig Sono Motors till fansen 
med kampanjen #savesion. Målet är att 
få in 3 500 fullt betalda förbokningar av 
Sion före sista februari. 

– Engagemanget från tu-
sentals communitymedlem-
mar har än en gång bevisat 

att Sion är efterlängtad, kommenterade 
Sono Motors ena grundare Laurin Hahn 
kampanjen. 

För fans finns det gott. Även i Sverige 
har det enligt Sono Motors gjorts 260 
förbokningar av Sion. Om de någonsin 
får en bil att köra är vid pressläggning-
en av den här artikeln oklart. 

En orsak till de många fansen är att 
Sono Motors alltid har bjudit på en 
känsla av öppenhet kring projektet. 
Detsamma kan inte sägas om ett annat 
lovande men nu raserat nederländskt 
solcellsprojekt: Lightyear. 

Med Lightyear 0 lyckades de ta fram 
och börja tillverka en extremt strömlin-

TEKNIK. SOLCELLSBILAR
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 »Vi lägger nu all 
vår energi på att 
bygga Lightyear 
2 för att göra den 
tillgänglig för 
kunderna i tid.«

jeformad sedan med en prislapp på 
2,5 miljoner kronor. 

Solcellerna på taket och 
motorhuven kan bidra med sju 

mils räckvidd per dag. Med ett 
batteri på 60 kWh har Lightyear 0 en 

räckvidd på 62,5 mil, mycket tack vare 
det låga luftmotståndet. 

Mätningar visar ett rekordlågt 
cd-värde på 0,175. Det gör Lightyear 0 
till världens mest aerodynamiska serie-
tillverkade elbil. 

Problemet är bara att serietillverk-
ningen plötsligt ställdes in efter knappt 
två månader. I januari meddelades kort 
att företaget som ansvarar för tillverk-
ningen försatts i konkurs.

– Vi lägger nu all vår energi på att 
bygga Lightyear 2 för att göra den 
tillgänglig för kunderna i tid, medde-
lade Lightyears vd Lex Hoefsloot i ett 
uttalande.

Strax innan hade vi bjudits på de 
första smygbilderna av den mindre 
Lightyear 2. Med samma teknik som sitt 
större syskon ska den bli lika effektiv, 
men få en prislapp på 450 000 kronor. 

Eftersom företaget Lightyear inte 
försatts i konkurs kan de fortsätta med 

utvecklingen av nästa modell. I alla fall 
i teorin. Om pengar och kunskap finns 
återstår att se. På nätverket Linkedin 
har anställda redan börjat se sig om 
efter nya arbetsplatser. 

De stora tillverkarna verkar alltså 
ointresserade av bilar med solceller. Och 
de som försöker kämpar i motvind. Kan 
det vara så att det helt enkelt inte lönar 
sig med solceller på en personbil? I alla 
fall innan vi har celler med högre verk-
ningsgrad på omkring 30 procent?

Kanske, men trots utmaningarna 
finns det en hel del som talar för sol-
celler på fordon redan i dag. Att kunna 
köra helt utan att ladda förblir ännu 
en dröm. Men det finns inga tekniska 
hinder för att ha solceller som komple-
ment för någon eller några mils gratis 
räckvidd om dagen. 

– Om man tittar söderut känns det ju 
givet att det skulle funka året runt. Jag 
har inte räknat på det i detalj, men om 
man gör en överslagsräkning så förstår 
man inte varför det inte redan finns, 
säger Erik Johansson som är professor i 
fysikalisk kemi vid Uppsala universitet. 

Där arbetar han främst med att ta 
fram nya material för solceller. För att 

 Lightyear 2 ska 2025 bli 
en massproducerad solcells-
bil för 450 000 kronor.  
Om den börjar produceras …

Lightyear 0 började byggas hos 
finska Valmet. Men efter två 
månader stannade banden. 
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koppla det till praktisk användning 
testas de även på fordon. Med stöd av 
innovationsmyndigheten Vinnova leder 
Erik ett forskningsprojekt med Uppsala 
Universitet, Scania, svenska solcells-
tillverkaren Midsummer, trailertillver-
karen mt Eksjö, Dala Kraft och åkeriet 
Ernsts Express, där solceller används 
för att delvis driva en tung hy-
bridlastbil. 

– När vi började pro-
jektet fanns inga eldriv-
na tunga lastbilar. Vi 
funderar på att fortsätta 
med det senare. Men nu 
är det en hybrid där vi 
klätt själva trailern med 
110 kvadratmeter solceller, 
säger han. 

I vår ska den sättas in på 
reguljära turer för åkeriet Ernsts 
Express i Avesta för att se hur tekniken 
fungerar i praktiken. 

– Beräkningarna pekar på 5–10 
procents minskad förbrukning av diesel. 
Och bränslet är ju en stor kostnad för de 
som kör transporter, säger han. 

Beräkningarna gjordes ursprungli-
gen för en helt eldriven lastbil som ock-
så då visar en minskning av laddnings-
behovet på cirka 5–10 procent  – och 
det i Sverige. I södra Spanien skulle det 
vara upp emot det dubbla. 

Större fordon innebär större ytor 
att täcka med solceller. Samtidigt ökar 
också förbrukningen jämfört med en 

liten personbil. Men kostnad är a och o i 
transportbranschen. Går det att minska 
förbrukningen, oavsett drivmedel, blir 
tillverkare och logistikbolag intressera-
de. 

Vid sidan av Sion har Sono Motors 
därför utvecklat kit med solceller för 

lastbilar och bussar. Tekniken 
testas nu på sex hybridbus-

sar från Luleå lokaltrafik i 
samarbete med Scania. 
I stället för generatorn 
laddas bussarnas batteri 
med solceller på taket.  

Enligt Sono Motors 
kan varje buss spara 1 100 

liter diesel per år, eller 2,9 
ton utsläpp av koldioxid. 

– Det är den nordligaste 
platsen vi har installerat 

vårt Solar Bus Kit på. Det är spännande 
att se vilken energi vi får ut där, säger 
Lars Löhle som leder arbetet med 
utveckling av solcellsproduk-
ter hos Sono Motors. 

– Vi vill i första hand 
sänka dieselförbrukningen. 
Men för Scania som till-
verkare är det såklart även 
intressant för framtiden 
med eldrivna bussar och se 
hur mycket energi vår teknik 
ger, säger han. 

Sono Motors ser en stor potential 
med sina kit som eftermonteras på 
bussar och lastbilar. Om kampanjen 

Erik Johansson. 

Bilens solceller på motorhuven 
och taket bidrar med sju mils 
räckvidd per dag. 

Lars Löhle. 

#savesion inte lyckas har Sono Motors 
därför sagt att de ska fokusera på sina 
solcellskit. Är det ett bevis för att deras 
egen teknik inte kan ge tillräckligt med 
energi på ytan hos en personbil? 

– Solceller lönar sig även på mycket 
små bilar, säger Thomas Hauch direkt 
som svar. 

Som exempel nämner han deras 
helårs tester av Sion. De visar att sol-
cellerna kan ge bilen 580 mils räckvidd 
per år i München. 

– Det är hälften av vad den genom-
snittlige europén kör per år. Men det är 
100 procent av vad den genomsnittlige 
stadsbon kör i Tyskland. Från mars till 
september när dagarna är ljusa är det 
superrealistiskt att du inte måste koppla 
in bilen för att ladda, säger han. 

Det är en lockande tanke.  
Solinstrålningen är högre i München, 

men skiljer sig inte enormt 
mycket åt jämfört med södra 

Sverige. En elbil som från 
grunden är utvecklad 

med solceller har där-
för potential även på 
våra breddgrader. 

Den största utma-
ningen är förmodligen 

att lyckas köpa en sol-
cellsbil som faktiskt gått i 

produktion. ✖

TEKNIK. SOLCELLSBILAR
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Roger Winbergs sommardäck var utslitna efter bara 
1 800 mils körning. Nu har han efter månader av 
diskussioner och anmälan till Arn blivit ersatt.

TEXT LOTTA HEDIN FOTO JOHAN STENVALL

R

DÄCK. SLITAGE

Däcken slets ut på 
rekordtid – nu får 
ID 3-ägaren nya

oger Wiberg är en av 
många ID 3-förare 
som fått uppleva hur 
sommardäcken som 
kom med bilen slitits 
ned orimligt fort. 
Efter bara 1 800 mil 
var däcken nere på 
under 1,5 millimeters 

mönsterdjup. Efter må-
nader av diskussioner och en anmälan 
till Allmänna reklamationsnämnden, 
Arn, har han nu fått rätt och ersätts 
med nya.

Som Elbilen tidigare berättat är det 
många id 3-förare som chockats över 
hur snabbt sommardäcken som kom 
med bilen slitits ned. Klagomålen har 
framför allt kommit från kunder som 
fått originaldäck av märket Bridge-
stone, och förutom att mönsterdjupet 
försvunnit har många också drabbats av 
upprepade punkteringar.

En av de drabbade är Roger Wiberg, 
som hämtade ut sin leasade id 3:a i 
december 2020.

– Redan efter 900 mil hade vi lägre 
mönsterdjup kvar på sommardäcken 
än vad Volkswagen kräver vid återläm-
ningen av leasingen, säger han.

Vid 1 800 mil var mönsterdjupet nere 
på under 1,5 millimeter, och däcken 
alltså olagliga att köra på. 

Efter att ha kontaktat Volkswagens 
kundtjänst och blivit hänvisad fram 
och tillbaka mellan kundtjänsten, 
leasinggivaren Volkswagen Finans och 
återförsäljaren gjorde Roger Wiberg 
en anmälan mot Volkswagen till Arn.  
Däcktillverkaren Bridgestone tog också 
in däcken för en utredning. 

– De kom fram till att däcken har 
tillverkats enligt Volkswagens specifi-
kationer och att slitaget kommer från 
att vi kört för mycket på grov asfalt och 
på grusväg.

– När vi hämtade ut bilen fick vi info 
om att det var rullmotståndsoptimerade 
däck, men ingenting om att vi inte fick 
köra på grusväg med dem, säger Roger 
Wiberg.

Innan Arn hunnit fatta något beslut 
fick Roger Wiberg nyligen veta att han 
blir ersatt med fyra nya däck. Beskedet 
kom via ett telefonsamtal från återförsäl-
jaren. Någon förklaring eller motivering 
från Volkswagen har han inte fått.

– Återförsäljaren har varit fantas-
tiskt hjälpsam hela tiden. Volkswagens 
advokater har däremot haft en tråkig 

attityd. Det är konstigt hur Volkswagen 
först hävdade att de absolut inte hade 
någon skuld och att slitaget var mitt fel, 
och sen går med på att ersätta oss med 
fyra nya däck. Men nu känns det gott. 
Vi ska lämna tillbaka leasingbilen vid 
årsskiftet och jag är glad att jag klarar 
återlämningskravet för däcken utan att 
behöva bli återbetalningsskyldig, säger 
han.

När Elbilen kontaktar Volkswagen 
svarar företagets presschef Marcus To-
masfolk att det inte var för att det var fel 
på däcken som de till sist ersattes. Han 
avvisar också att det här fallet skulle 
kunna påverka andra kunder med lik-
nande problem.

– Att vi rekommenderade återförsäl-
jaren att ersätta däcken i det här fallet 

 SLITIG DÄCKDISKUSSION

 Vi har  
själva fått 
punktering när 
vi kört ID 3. 
Här testar  
vi den i  
Norrbotten  
en sommar. 
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var för att vi inte visste vad de hade ut-
satts för under däcktillverkarens tester, 
och därför inte heller visste vilket skick 
de var i när kunden fick tillbaka dem.

Men om nu däcktillverkaren Bridge-
stone har kommit fram till att de här 
däcken var tillverkade enligt Volkswa-
gens specifikationer och slitits ut för att 
ha körts på grov asfalt och grus, är det 
inte rimligt att tro att samma sak gäller 
för andra kunder som upplever att deras 
däck slitits ut onormalt snabbt?

– Jag kan inte ge några generella 
svar i den frågan. Det är alltid så att 
har man synpunkter så får man föra en 
diskussion med sin återförsäljare, som 
sen gör en bedömning av varje individu-
ellt fall. ✖

DÄCK. NYHETER

Vredestein 
lanserar däck 
utvecklade för 
elbilar
Volvo införde förra året helårs-
däcken Recharge som är standard 
på tillverkarens eldrivna modeller. 
Däcken ska vara speciellt utveckla-
de för just eldrift och är framtagna 
för att ha ett lägre rullmotstånd för 
längre räckvidd.

Beslutet att låta dem sitta på bilar 
även med vårt vinterklimat mötte 
kritik. Men Volvo är inte ensamma 
med sin satsning.

Nederländska Vredestein, som 
ägs av den indiska däcktillverkaren 
Apollo Tyres, lanserar nu Quatrac Pro 
ev som också det är ett helårsdäck 
speciellt utvecklat för eldrift.

Även här hittas ett lägre rullmot-
stånd, 15 procent mindre än hos 
jämförbara helårsdäck från Vredeste-
in. Enligt tillverkaren har de lyckats 
med det genom att både göra däcken 
lättare och ändra på materialbland-
ningen i gummit.

Däcken ska också vara optimerade 
för elbilarnas direkta vridmoment 
och högre vikt.

Vredestein Quatrac Pro ev kom-
mer först i sju varianter för 18 eller 
19 tum. Nästa år utökas däcket även 
med varianter för 17 och 20 tum. 
Svenska priser har ännu inte släppts. 
✖

 »Vi ska  
lämna tillbaka  
leasing bilen vid  
års skiftet och  
jag är glad att  
jag klarar åter-
lämningskravet 
för däcken.«

 Lägre rullmotstånd och  
optimerade för elbilarnas högre 
vikt och direkta vridmoment.
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Med större batteri,  
effektivare motor och 
bättre aerodynamik har 
nya facetiftade DS 3 
E-Tense fått betydligt 
bättre räckvidd. Vi har 
tagit en första provtur 
och trivs med den höga 
komforten – i alla fall  
i framsätet.

ör den som inte känner 
till ds sedan tidigare så 
är det Citroëns premium-
märke, på samma sätt som 
Lexus är Toyotas premi-
ummärke. ds finns också 

med bland de biltillverkare som deltar 
i Formel E, med topplaceringar både 
säsongen 2018-2019 och 2019-2020. 

Eftersom DS är en del av Stellan-
tiskoncernen, där man också finner 
Citroën, Opel, Jeep Fiat och Peugeot, 
är ds 3 E-tense byggd på samma eC-
mp-plattform som flera andra modeller 
från koncernens märken. Bilarna delar 
även många andra egenskaper, och ds 3 
E-Tense har till exempel samma drivlina 
som  nya Jeep Avenger. 

För den modell som tidigarer hette 
ds 3 Crossback E-Tense, har nu fått en 
uppgradering. I och med faceliften har 
tillverkaren tagit bort ”Crossback” från 
namnet.  I nya ds 3 E-Tense har både 
batteriet och motorn uppdaterats, och 

båda tillverkas nu i Frankrike. Det nya 
batteriet är nu på 54 kWh (51 kWh 
netto), en ökning från tidigare 50 kWh. 
Motorn ger 156 hästkrafter, en ökning 
från tidigare 136 hästkrafter.

Lustigt nog gör den uppgraderade 
motorn ingen skillnad för accelera-
tionstiden 0–100 km/h, som precis som 
tidigare ligger på nio sekunder blankt. 
Det är ingen uppseendeväckande 
accelerationstid år 2023, men vid vanlig 
körning upplevs ds 3 ändå kvick nog, 
i alla fall om du väljer sport-mode. Då 
blir underredet styvare, gasresponsen 
lite kvickare och de sista 44 hästkraf-
terna släpps lösa. I normalt körläge är 
körupplevelsen relativt stillsam, men 
komfortabel.  

Den nya batteri- och motorkombina-
tionen ger dock en förbättrad wltp-räck-
vidd. Den har ökat från 320 till 403 km, 
alltså en ökning med runt 25 procent.

I kombination med att den nya fron-
ten ger 7 procents lägre luftmotstånd 

DS är Citroëns 
preimummärke.

J
Ansiktslyft och med bättre räckvidd

TEXT PÅL JOAKIM POLLEN,  
ELBIL24.NO
FOTO JEEP 

 DS 
 3 E-Tense

PROV

I SAMARBETE MED:
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PROVKÖRNING. DS 3 E-TENSE

än tidigare har alltså den effektivare 
motorn och ett något större batteri gett 
rejäl effekt på räckvidden 

Den deklarerade wltp-räckvidden 
och batterikapaciteten betyder att 
energiförbrukningen uppges ligga på 
låga 12,6 kWh/100 km. Som bekant 
körs wltp-testerna i 23 plusgrader, utan 
aircondition och med för producenten 
valfria däck och däcktryck. 

Under provkörningen, som ägde rum 
i Spanska Valencia, hade vi 20 grader. 
Under den 13 mil långa test-turen 
noterade vi en förbrukning på dryga 
14,5 kWh/100 km, enligt bilens instru-
mentpanel. Turen inkluderade både 
rusningstrafik i centrum och motorväg-
skörning i 120 km/h. men mest lands-
vägskörning i hastigheter runt 80–90 
km/h där man hela tiden fick bromsa 
in och gasa på på grund av de otaliga 
rondellerna i Spanien. Det var också 
en del höjdmeter, då resan startade vid 
havsnivå och målet låg på 188 meter 
över havet. Vi hade även på klimatan-
läggningen.

Med den förbrukning som vi hade 
under turen skulle den totala räckvid-
den hamna på runt 35 mil. Då stod bilen 

också på 215/55/18-däck. Den variant 
som får bäst räckvidd, 403 km wltp, 
kommer med 195/60-däck (fortfarande 
18-tummare).

Bilen har en ombordladdare på 11 
kW. Snabbladdning kan ske med upp till 
100 kW, då med en laddtid som enligt 
pappret vi fått ska gå på 30 minuter från 
0–80 procent. 

Trots ansiktslyftningen är bilen 
fortfarande omisskännligt en ds, både 
in- och utvändig. 

Fronten har fått både ny grill och ny 
ljussignatur, där varselljusen nu är ver-
tikala ränder på sidorna.  ds 3 kommer 
med led-ljus i alla utrustningsnivåer, 
där adaptiva huvudstrålkastare (Matrix 

 Interiören känns igen 
från tidigare generation.

 Runda former. 

 Vi provkörde i 20  
graders värme. 

led 15) är tilläggsutrustning. Med dem 
kan vissa segment bländas ned för an-
nan trafik automatiskt.

För att förbättra aerodynamiken har 
frampartiet fått nya former – det har 
stramats upp och fått rakare kanter än 
förut.

Markfrigången ligger fortfarande 
på respektabla 17 centimeter, förutom 
på instegsmodellen performance line, 
där den är en centimeter lägre på grund 
av andra däck.

Den nya ds 3 har också kvar den lite 
knäppa fenan över bakrutans nedre 
hörn. När vi körde den första versionen 
noterade vi att det handlade mer om 
form än funktion, och förutom att pas-
sagerarna bak får minskad utsikt kan 
det också kännas som att det är något 
i vägen  när man vänder sig om för att  
kolla döda vinkeln.

Bagageutrymmet rymmer precis som 
tidigare 350 liter, med möjlighet att fäl-
la baksätet i 60/40-uppdelning. Bilens 
vikt ligger på 1 550 kilo, och förutom 
föraren kan man lasta 383 kilo. 

Invändigt är mycket som förr, men 
inte allt. Alla innertak är nu i ljus färg 
och ratten är som i ds 4, där knapparna 

Trefasladdning.

 »Trots ansikts - 
lyft ningen är  
bilen fortfarande  
omisskännligt  
en DS.«
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PROVKÖRNING. DS 3 E-TENSE

Pris: Ej fastställt.
Batterikapacitet:  
54/51 kWh.
Deklarerad räckvidd:  
404 km (WLTP).
Snabbladdning: 100 kW. 
Ombordladdare: 11 kW.
Drivning: Framhjulsdrift.
Motoreffekt: 156 hk  
(115 kW).
Vridmoment: 260 Nm.
Acceleration 0-100 km/h: 
9 sek.
Toppfart: 150 km/h.
Yttermått LxBxH (mm): 
4 118 x 1 988 (med sido-
speglar) x 1 534  mm.
Hjulbas: 2562 mm.
Markfrigång:  
170/160 mm.
Vikt: 1625 kg.
Bagagevolym: 350 liter.

till vänster är för förarstödsfunktioner 
och de till höger styr media.

Infotainmentskärmen är i sam-
ma storlek som tidigare (10,3 tum), 

men ska nu vara av bättre kvalitet. 
Startskärmen består främst av widgets 
som du är fri att flytta runt och anpassa 
efter eget tycke. Första intrycket är att 
det är ett prisvärt system, med enkel, 
tydlig grafik och bra kontrastanvänd-
ning. 

Själva instrumentpanelen är en 
7-tums stor skärm, där både beräknad 
återstående räckvidd och batteripro-
cent visas, bland annat.

DS 3 har också en head-up display 
(hud) som visar hastighet  och rådande 
hastighetsgräns. Den ska också kunna  
ge anvisninngar om hur du ska köra 
om du använder bilens eget naviga-
tionsverktyg, men vid vårt test var den 
funktionen inte färdigutvecklad. 

Karttjänsten leveraras av TomTom. 
Vi blev inte särskilt imponerade av den 
3d-vy som visades som standard.

Bilden laggade och det var en 
utmaning att förstå hur man skulle 
köra. 2d-vyn gav oss bättre överblick, 
men även där hade det varit fint om 
man kunnat få information om vilken 
fil man skulle lägga sig i, som man om 
man använder får bland annat Google 
Maps.

Men det står dig självklart fritt att 
använda din egen karttjänst – ds 3 
har stöd för både trådlös Car Play och 
Android Auto. 

En sak på skärmen som vi gillade 
mycket var backkameran, som bjöd på 
mycket bra bildkvalitet. Bilen kan också 
fås med kamera i fronten och 360-gra-
ders visning. Även här var bildkvaliteten 
utmärkt. 

Som tidigare erbjuder ds även ett 
stort urval av fysiska knappar, som är 
placerade i en diamantform fyra och 
fyra är placerade i en diamantforma-
tion. Knapparna är väldigt stora och 
lätta att komma åt, men man måste 
trycka ganska nära mitten för att det 
ska uppfattas som ett tryck.

Något ovanligt, åtminstone för mig, 
är att det inte finns några kontroller 
vid armstöden i dörrarna. Öppning av 
fönster och liknande sker istället via 
strömbrytare i mittkonsolen.

Själv mäter jag 184 centimeter i 
strumplästen, men jag hade inte klarat 
någon längre tur i baksätet bakom mig 
själv. Med en hjulbas på 255,8 centime-
ter är det blygsamt med utrymme i bak-
sätet, och jag hade fått sitta med knäna 
på var sida om stolsryggen framför.

Då är jag ändå inte den som skjuter 
förarsätet längst bak – journalisten jag 
delar bil med vill ha det ännu längre 
bak – och då blir det knappast något 
benytrymme kvar alls i baksätet.

Det här är en av de typiska nack-
delarna med att göra en kaross för 
flera drivlinor – då måste man avsätta 
utrymme för fossila motorer och deras 
tillbehör – utrymme som hade kunnat 
användas till kupéutrymme om bilen 
byggdes för rent elektrisk drift .

I förarsätet var dock resan med ds 3 
en mycket trevlig upplevelse. Bilen har 
en imponerande låg ljudnivå och sätena 
bjuder på riktigt hög komfort.

Vad man får betala för kalaset är 
dock ännu inte klart – de svenska 
priserna har inte presenterats ännu, 
men väntas komma i närtid då Nya ds 3 
E-Tense ska börja säljas i Sverige under 
våren. ✖  Ny front. 

FAKTA

DS  
3  
E-Tense

 »Själv mäter jag 184 centimeter i strump-
lästen, men jag hade inte klarat någon 
längre tur i baksätet bakom mig själv.«
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KRÖNIKA. STEFAN NILSSON

D

Omställningen av 
transportbranschen 
är också känslomässig

et pågår en omfat-
tande elektrifiering 
av allt som har med 
fordon och trans-
porter att göra och 
det skapar både 
möjligheter och 
utmaningar. Bland 
möjligheterna finns 

en lägre ljudnivå både 
i fordonen och runt dem, vilket i sin tur 
ger möjligheter för exempelvis sopbilar 
att köras i tättbebyggt område även nat-
tetid. En annan möjlighet är v2g, vilket 
betyder att ett fordon kan användas 
som en gigantisk powerbank och stötta 
elnätet vid hög belastning samt erbjuda 
nya intäktsmöjligheter för ägarna.

Bland utmaningarna är den mentala 
biten en tuff bit i en delvis konservativ 
bransch där dieseln är religion och oan-
tastlig. Precis som stora motorer.

Det intressanta är att det inte 
handlar om en åldrande yrkeskategori. 
Jag åkte med en skogsbilschaufför som 
körde en Volvo med en rak sexcylindrig 
dieselmotor på 750 hk. 

Hans son (runt 14 år) var med och 
berättade att han redan kunde köra bi-
lens timmerkran. Jag frågade grabben 
om han skulle bli chaufför även han när 
han nått rätt ålder.

”Ja, men då ska jag inte köra en j-a 
Volvo. Jag ska köra en Scania med V8”, 
muttrade han under den bakvända 
kepsen.

”Ojdå”, svarade jag. ”När du har ål-
dern inne är nog alla lastbilar eldrivna 
så det där med V8 finns nog inte kvar 
längre.”

Grabben tystnade. Kikade ner i 
golvet och det blev inte mer av den 
ordväxlingen.

  Jag tror på tekniken 
och en framtid för både 
personlig mobilitet och 
vägtransporter. 

På kvällen ringde pappan och berät-
tade att sonen var helt chockad av detta. 
Han hade suttit på nätet hela kvällen 
och forskat om det verkligen kunde vara 
så hemskt att den där journalisten hade 
rätt. 

Det märkliga i sammanhanget är att 
han inte hade en tanke om hur arbets-
marknaden för chaufförer skulle kunna 
se ut om vi inte hittar ett alternativ till 
fossila drivmedel och inte en tanke om 
vad elmotorn betyder för både arbets-
miljön och framtiden för vårt klimat. En 
framtid som är viktigare ju yngre man 
är.

Pappan, däremot, var väldigt 
intresserad och vi tog även upp ämnen 
som betydelsen av fossil olja i framtida 
konflikter länder emellan. Vi vet redan 
nu att Ryssland använder sina fossila en-
ergitillgångar som ett vapen i konflikten 
med väst och Ukraina.

Övergången till elektrifiering 
handlar med andra ord om stabilare 
klimat, stabilare ekonomi och stabilare 
världsläge. Vi är skyldiga att ge kom-
mande generationer en bättre värld och 
vi måste börja med att lära dem vad det 
betyder i dag. ✖

STEFAN NILSSON 
 började med journalistik  
på 70-talet, utbildad  

naturvetare och intresserad 
av miljön. Optimist med 

tillit till teknikutveckling-
en. Följt elbilsutvecklingen 
från första provkörningen 
av Nissans prototyp till 
Leaf. Driver Tankesmed-
jantrafik med fokus på 

framtida infrastruktur och 
trafiksäkerhet. Skriver 

för tidningar som Elbilen, 
Trailer, Trucking, Mo-

torföraren m.fl. Kör inte 
regelbundet tunga fordon, 
men har kört både buss och 
tunga lastbil. Har egen 
tung lastbil som ett  

hobbyprojekt. Nöter vägar, 
6 000-10 000 mil per år.

DEN MENTALA BITEN  
ÄR EN TUFF BIT I EN 
DELVIS KONSERVATIV 
BRANSCH DÄR DIESELN  
ÄR RELIGION OCH  
OANTASTLIG. PRECIS  
SOM STORA MOTORER.



TEMA
> TUNGA TRANSPORTER 

TEXT CARL UNDÉHN  
FOTO EINRIDE & VOLTA TRUCKS 

> Lastbilar 
> Supersnabbladdare
> Trailers > Lastväxlare

Två av de mest uppmärksammade aktörerna  
i lastbilsbranschen kommer från Sverige:  
Einride och Volta Zero. Vad erbjuder de som  
gör att jättar som Volvo och Scania inte bara  
utmanas utan delvis även samarbetar med dem? 
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uppstickare
Svenska

astbilar är inget nytt 
ämne för Robert Falck. 
Efter studier vid Stanford 
i usa kom han till Volvo 
Lastvagnar. Men den 
förändring han såg vara 
på väg, med elektrifiering 

och mer uppkopplade transporter, togs 
emot för långsamt hos de etablerade 
tillverkarna.

Tillsammans med Linnéa Kornehed 
Falck och Filip Lilja grundades därför 
Einride 2016. Tanken var att ta fram 
den mest effektiva och hållbara lösning-
en för framtidens transporter. 

Efter det gick det fort. På kort tid togs 
den eldrivna och självkörande lastbilen 
T-Pod fram. Med en räckvidd på 18 mil 
från ett batteri på 190 kWh och en max-
last på 16 ton väckte den uppmärksam-
het. Företag som DB Schenker, Lidl och 
Oatly inledde samarbeten och investera-
re gick in med pengar. 

År 2019 blev Einrides autonoma 
lastbil det första självkörande fordonet 
i världen på allmän väg när db Schen-
ker använde den för transporter i ett 
industriområde vid Jönköping. Skulle 
ett problem uppstå kan en Remote 
Operator kliva in och ta över styrningen 
på distans.

– Vi är nu inne på en tredje gene-
ration. Vi fokuserar på elektrifierade 
transporter och hur man optimerar 
dessa, säger Ellen Kugelberg som är 
produktchef hos Einride. 

Kort senare togs klivet över till usa 
där myndigheter för första gången gav 
tillåtelse för den här typen av fordon att 
köra på offentliga vägar. Förra året in-
leddes också stora satsningar i Tyskland 
med Electrolux samt Nederländerna, 
Belgien och Luxemburg med bryggeri-
jätten ab Inbev. I båda fallen ska teknik 
från Einride hjälpa till i övergången 
till eldrivna och på sikt självkörande 
transporter.

 »Vi lägger grunden för 
framtidens transportsystem«

  EINRIDE    

VILL ELEKTRIFIERA LASTBILSBRANSCHEN

L 

Övergången till elbilar har rört 
om en del i bilbranschen. Tesla är inte 
längre en nykomling som kan avfärdas 
som en fluga. 

Tvärtom sticker de etablerade 
tillverkarna inte under stolen med att 
de arbetar på att ta in Teslas försprång 
med teknik kring elbilar. 

Och med omställningen öppnas 
också en chans för nya märken från 

Kina. Vissa av dem inte mer än några 
år gamla. 

Riktigt lika omskakande är inte 
branschen med lastbilar. Men även där 
utmanar uppstickare de etablerade 
tillverkarna genom nya lösningar kring 
teknik och eldrift. Vi har tittat närmare 
på två av de mest uppmärksammade 
aktörerna: svenska Einride och Volta 
Zero. ✖

AI och algoritmer. Med 
avanceradm mjukvara ska 
Einride göra det enklare 
för alla att börja köra 
transporter med el. 

/ 43elbilen.se



– Vi hjälper kunder redan i dag 
med att gå över till mer hållbara 

transporter. Vi för in elektriska 
lastbilar och sen kan vi ta våra 

kunder vidare till självkörande 
lastbilar när tekniken är mogen och 

det passar, säger Ellen Kugelberg.

Till viss del hänger elektrifiering och 
självkörning ihop. Utan förare minskar 
kostnaden att ha lastbilen stående när 
den laddar. Då finns inte samma behov 
av lång räckvidd och snabb laddning. 

Vem ska koppla in laddsladden, 
kanske du undrar? Även det har Einride 
tänkt på, och tillsammans med Siemens 
har man utvecklat en automatisk robo-
tarm som ska lösa saken. 

Hur spektakulärt det än är med 
självkörande lastbilar är det ändå 
mjukvara som är Einrides verkliga 
trumfkort. Det är med algoritmer och 
artificiell intelligens som de ska föränd-
ra transportbranschen.

I deras fall sker det med den egenut-

var en av de saker som Robert Falck 
jobbade med under sin tid hos Volvo. 

– Det finns väldigt mycket tankar 
från fabriken som går att föra över på 
transportsystemet som i dag är ganska 
fragmenterat med brist på transparens 
mellan olika moment och komponenter.

Arbetet med Saga har gjort att Ein-
ride är en av världens största inköpare 
av eldrivna lastbilar. Från Mercedes 
har 120 eActros beställts och Scania 
ska leverera 110 eldrivna lastbilar till 
Einride. Med Scania innebär det också 
ett samarbete kring vidareutveckling 
av Saga. 

Då är det väl bara en pusselbit som 
saknas? Just det, laddningen! Också det 
är en bransch som Einride nu ger sig in i. 

– Laddning är en kritisk del i allt som 
handlar om eltransporter. Vi har länge 
sett behovet att jobba med laddinfra-
struktur, både i Sverige och globalt. Det 
är en viktig byggsten och eftersom det 
inte har byggts mycket ser vi ett stort 
värde i att vi gör det själva.

Femton så kallade Einride Stations 
med laddeffekt på upp till 350 kW ska 
byggas i Sverige redan i år. Den första 
har redan öppnats vid Rosersberg 
norr om Stockholm. Fler ska följa vid 
Hallsberg, Markaryd och Ljungby. Med 
det vill Einride etablera ett ”fullt elek-
trifierat transportnät” mellan viktiga 
hamnar, järnvägsknutpunkter och indu-
stristäder.

Inom tre år ska antalet Einride Sta-
tions växa till 100 stycken globalt. För 
Einride har globala ambitioner, men det 
är från Sverige som företaget ska växa. 

– Det är vår hemmamarknad som vi 
använder som vår språngbräda. Här har 
vi mentalt kommit långt i elektrifiering-
en och har mycket grön el. Då blir Sveri-
ge ett ”beviscase” för vår modell som vi 
sedan rullar ut i resten av världen, säger 
Ellen Kugelberg. ✖

 Den självkörande lastbilen från Einride är nu inne på sin tredje generation. 

vecklade mjukvaran Saga som kopplar 
samman lastbilar – självkörande eller 
ej – för att optimera kapacitet och kör-
sträckor.

– Saga är en digital planerings- och 
opereringsplattform som är byggd för 
eldrivna transporter från början. Det är 
en allt-i-ett lösning där vi kan optimera 
och skapa kostnadseffektivitet med 
elektriska transporter redan idag, säger 
Ellen Kugelberg.

Hon liknar tekniken vid hur arbetet 
organiseras i en stor modern fabrik. Allt 
fler moment automatiseras, men fortfa-
rande sker en hel del arbete manuellt. 

– För att få upp effektiviteten i sys-
temet måste du sitta på informationen 
för att kunna hjälpa till att styra. När 
ska du lasta och ladda, när behöver du 
leverera varor, när har förarna skift 
och med vilka lastbilar? förklarar Ellen 
Kugelberg.

Liknelsen med en fabrik är heller 
ingen slump. Automatisering i fabrik 

TEMA. TUNGA TRANSPORTER

Nästa steg för Einride är laddbranschen. 15 Einride Station ska öppnas i Sverige redan i år. 
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olta Trucks kallas ofta för 
en ”uppstickare”. Men det 
svensk-brittiska bolaget 
är också på väg att lyckas 
med det något som långt 
ifrån alla uppstickare kla-

rar: att få ut en produkt på vägarna. 
Volta Trucks grundades 2019 av 

entreprenören Carl-Johan Nordén. Med 
sig från början hade han Kjell Walöen 
som då plockades från Polestar. 

Idén till en lastbil som utvecklats 
för eldrift från grunden ska ha kommit 
från lanseringen av Tesla Model 3 tre år 
tidigare. 

Tillsammans frågade de båda 
grundarna sig varför det inte hände 
mer kring elektrifieringen av lastbilar. 
Samtidigt såg de en framtid med ökat 
behov av eldrivna transporter i städer 
till följd av hårdare utsläppskrav eller 
förbud mot dieselmotorer.

Drygt ett år efter grundandet visades 
konceptet Volta Zero med beskriv-
ningen ”det första specialbyggda helt 
elektriska kommersiella fordonet för 
fraktdistribution i innerstäder”.

Att Volta Zero är tänkt för urbana 
transporter återspeglas i räckvidden 
som sträcker sig från 15 till 20 mil. Men 
också i konstruktionen. Föraren sitter 
lågt i mitten av en glaskabin för att bätt-
re kunna se fotgängare och cyklister. 

Hjulbasen hos den drygt nio meter 
långa lastbilen har också hållits relativt 
kort på 4,8 meter för att förbättra vänd-
radien. 

Volta Zero bygger dessutom på en 
skalbar konstruktion och lastbilen ska 
komma i tre versioner på 7,5 ton, 12 ton 
och 16 ton. 

Förserieexemplar av den första 
versionen på 16 ton har byggts hos Steyr 
Automotive i Österrike och genomgått 
tester. Serietillverkningen står för dörren 
och i år väntas 2 000 av de 6 500 förbo-
kade exemplaren kunna levereras. 

I början av året meddelades att för-
bokningarna av de 300 första exempla-
ren också har bekräftats av kunder. Vil-
ka de är nämns inte. Men bland annat 
logistikjätten db Schenker har förbokat 
1 470 stycken Volta Zero. 

V
Framtidens eldrivna lastbil för stan
  VOLTA TRUCKS    

 Volta Zero erbjuds med  
abonnemang där även  
laddlösningar ingår i  
samarbete med Siemens. 

TEMA. TUNGA TRANSPORTER

 En lastbil för urbana miljöer: låg sittposition och glaskabin ger bra sikt för fotgängare och cyklister.
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– Detta innebär att en betydande 
del av vårt produktionsmål för 

2023 har uppnåtts redan innan 
kunderna har testat fordonen i 

en pilotfas, säger Volta Trucks vd 
Essa Al-Saleh som beskriver det som 

en ”stark start” på 2023.
Enligt Volta Trucks innebar bekräf-

telsen också att de säkrade intäkter på 
85 miljoner euro, närmre 950 miljoner 
kronor. Det skulle innebära att varje 
lastbil kostar omkring 3 miljoner kro-
nor i inköp. 

Men Volta Trucks har också en af-
färsmodell som skiljer sig åt från de tra-
ditionella spelarna. Tanken är att de ska 
abonnera ut sina lastbilar till kunder. 
Med tjänsten ”Truck as a Service” ska 
åkerier erbjudas lastbil, laddlösningar 
i samarbete med Siemens, service och 
försäkringar till en fast månadskost-
nad. 

Med det hoppas Volta Trucks kunna 
minska tröskeln för transportföretag att 
ta klivet och byta ut sina dieseldrivna 
lastbilar mot eldrivna. 

När Volta Zero börjar komma ut till 
kund senare i år får vi veta om ”upp-
stickaren” kan utmana de etablerade 
tillverkarna. Också de har lanserat 
eldrivna modeller de senaste åren. Så 
nu börjar det bli dags för kunderna att 
testa och jämföra det växande utbudet 
från både nya och gamla tillverkare vid 
verklig användning. 

Konkurrensen är hård, men Volta 
Trucks anser sig ha en fördel i att vara 
en nykomling. Det betyder: inget his-
toriskt bagage eller stora fabriker att ta 
hänsyn till och möjligheten att utveckla 
en lastbil för eldrift från grunden. ✖

TEMA. TUNGA TRANSPORTER

 »MCS är en  
milstolpe för 
särskilt långa 
transportbilar, 
där kör- och 
vilotider måste 
hållas.«

esla visade vägen med sin 
Tesla Semi där Elon Musks 
team designade laddka-
paciteten för att anpassas 
till chaufförens kör- och 
vilotider. Tesla visade upp 
teknik för laddkapacitet 

på 1 000 kW, vilket är ungefär tre gång-
er så mycket som de snabbaste elbilslad-
darna i ccs-systemet kan prestera 
optimalt i dag. 

Charging Interface Initiative, 
CharIN, är en global förening som vill 
åstadkomma en standardiserad laddin-
frastruktur. Vid det 35:e elfordonssym-

T

Megawattladdning 
– morgondagens 
laddkapacitet
För att visa hur morgondagens laddningssystem 
ser ut för tunga elfordon lanseras nu Megawatt 
Charging System (MCS) med en extrem ladd-
kapacitet som optimalt ska kunna ladda ström 
för nästan tio mil på två minuter. 2024 kommer 
vi att se den på marknaden och Scania är en 
av kärnmedlemmarna i ChaIN som ligger bakom 
tekniken.

TEXT STEFAN NILSSON 
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posiet i juni 2022 introducerades mcs 
när en Alpitronic-laddare kopplades 
till en Scania-lastbil, med den nya 
standardiserade kontakten för mcs och 
simulerande laddning på 1,2 mw. Denna 
teknik är tänkt att möjliggöra elek-
triska lastbilar framöver utan att störa 
logistikflödena på det europeiska och 
nordamerikanska transportnätet.

– mcs är en milstolpe för särskilt 
långa transportbilar, där kör- och viloti-
der måste hållas – kör i 4,5 timmar och 
vila i 45 minuter. Det kommer att kräva 
både snabbladdning och hög kapacitet 
på grund av batteristorleken, säger 
Fredrik Allard, chef för E-mobility, 
Scania.

Tekniken börjar ta form och den pro-
totyp av laddkontakt som visats påmin-
ner om dagens ccs-kabel, men med tre 
grova stift. Kabeln är tillverkad för att 
kunna kylas med vätska under laddning-
en. Hela den här laddtekniken är oerhört 
beroende av temperering av både 
batterier och utrustning för att kunna 
leverera den höga laddkapaciteten. 

Precis som med dagens ccs-teknik 
kommer laddeffekten att styras så att 
laddcykeln anpassas med lägre ström 
i inledningen och i avslutningen, och 
en sänkning av strömmen om kylning 
respektive värmning inte ger batterier-
na optimal temperatur. Detta för att 
batterierna inte ska skadas. 

Till saken hör att lastbilar, bussar, 
fartyg och flyg som är tänkta användare 
av den här tekniken har större batte-
rikapacitet än personbilar och därför 
tillåter att den högre laddströmmen för-
delas över battericellerna på ett annat 
sätt än i en personbil.

MCS-kontakten kommer att placeras 
på samma plats i lastbilen – vänster 
framsida bakom första axeln – för att 
förenkla harmonisering av infrastruktur-
layouter enligt tänkt standardisering.

– mcs:n kommer att fungera upp till 
3 000 a och 1,25 kV för att leverera upp 
till 3,75 mw effekt vid laddning. För att 
göra saker så enkelt som möjligt bygger 
mcs på ett globalt avtal om tekniska 
specifikationer, med stöd av en stor del 
av branschen, där CharIN har varit den 
perfekta inkubatorn som levererar fär-
digt koncept av mcs som nu överlämnas 
till att bli iso- och iec-standarder, säger 
Johan Lindström, teknisk chef vcb 
Vehicle Technology, Skåne. ✖

 Tekniken börjar  
ta form och den 
prototyp av ladd-
kontakt som visats 
påminner om dagens 
CCS-kabel, men med 
tre grova stift.
Kabeln till MCS 
laddkontakt är  
tillverkad för att 
kunna kylas med 
vätska under  
laddningen.

 Vid det 35:e elfordonssymposiet i Oslo juni 2022 introducerades MCS  
när en Alpitronic-laddare kopplades till en Scania-lastbil och simulerade  
1 200 kW laddeffekt.  FOTO: CHARIN@EVS35, CINDY PLISCHKE

Kontakten
Låsfunktion

LikströmLikström

Kommunikation

Låsfunktion Låsfunktion

PE

Kombinerad  
Prox/Pilot

Extra uttag
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Snabbspår till  
elektrifiering: trailers  
med batteripack
Elektrifieringen av de tunga transporterna går 
väldigt fort och branschen hittar ständigt nya 
smarta lösningar, men det finns många lastbilar 
på våra vägar och det kommer både att bli  
dyrt och ta tid att byta ut hela flottan av  
transportfordon. Eldrivna trailers är på väg  
att bli en riktigt smart lösning som snabbt kan  
sättas in för att minska transportsektorns  
miljöpåverkan och minska förbrukningen av  
drivmedel oavsett dragfordon, samtidigt som de 
ger längre räckvidd för eldrivna trailerdragare.

TEXT & FOTO STEFAN NILSSON 

 E-TRAILERS

 Ett laddat släp.

TEMA. TUNGA TRANSPORTER

Eldrivna  
trailers
 Släpvagnarna kan  
utrustas med batterier på 
300 kWh, 450 kWh eller 
600 kWh.
 Utökar räckvidden för 
elektriska lastbilar med 
upp till 500 km samt  
minskar bränsleförbruk-
ningen avsevärt för konven-
tionella diesellastbilar.
 Kan minska CO2-utsläppen 
med upp till 40 procent.
 Eldrivna trailers med så 
här stor batterikapacitet 
öppnar också för en seriös 
V2G-lösning där åkaren kan 
stödja elnätet med ström 
vid hög efterfrågan (läs: 
även höga priser), och på 
så vis öka intäkterna.

  SNABBFAKTA
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et finns olika lösningar 
för hur en lastbil konfi-
gureras. Den vanligaste 
lösningen ute i Europa 
är trailerdragare med 
trailer, två- eller treax-

lad bil med vändskiva och en trailer 
kopplad till bilen. En stor fördel med 
trailerdragare och trailers är att åka-
ren har sin trailerdragare, sedan kör 
han trailers åt olika uppdragsgivare 
och det kan vara allt från tanktrai-
lers till trailers för styckegods och 
specialtrailers.

Trailer Dynamics och Krone Com-
mercial Vehicle Group har tagit fram 
en lösning som de kallar eTrailers. 
Det handlar om trailers med egen 
elektrisk drivning som gör det möjligt 
att stödja körningen av dragfordonet. 

En specialutvecklad komponent 
använder ett patenterat sensorsystem 
som anpassar trailerns drivning mot 
dragbilens drivning utan mekanisk 
eller elektrisk koppling dem emel-
lan. Detta för att inte trailern i något 
läge ska kunna skjuta på dragbilen 
och skapa instabila köregenskaper. 
Systemet gör det också möjligt att 
återvinna energi vid inbromsning.

Det stora logistikföretaget db 
Schenker ser eTrailers som en viktig 
del i den gröna omställningen inom 
landtransporter. Logistikjätten har 
tecknat ett samarbetsavtal med Trai-
ler Dynamics och Krone Commercial 
Vehicle Group för 2 000 eTrailers. Ett 
avtal där de första exemplaren rullar 
ut på vägarna 2024. Samarbetet 
beskrivs som ett genombrott för att 
säkerställa hållbara transporter från A 
till B över längre sträckor. 

– Användningen av eTrailers ger 
oss en fördel i övergången till en helt 
co2-fri flotta och kommer vara en 
permanent del av vår kommersiella 
fordonsflotta på sikt. Det här marke-
rar ett viktigt steg i våra ansträng-
ningar att minska vårt miljöavtryck 
till noll, säger Wolfgang Janda, på db 
Schenker.

eTrailerns kör styrsystem fungerar 
helt oberoende av dragbilen, vilket 
betyder att dessa trailers kan använ-
das med lastbilar från alla tillverkare. 
eTrailers stödjer diesel-, gas-, el- och 
vätgasdrivna trailerdragare. ✖

D

 En specialutvecklad komponent använder ett patenterat sensorsystem som 
anpassar trailerns drivning mot dragbilens drivning utan mekanisk eller 
elektrisk koppling dem emellan.

Batterimodul 
Mellan 300 och  
600 kWh

Regenerering 

Komponenter i eTrailern

 »Användningen av eTrailers ger  
oss en fördel i övergången till en 
helt CO2-fri flotta och kommer  
vara en permanent del av vår  
kommersiella fordonsflotta på sikt.«

Systemkontroll 

Laddare  
kontrollenhet
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 Litet e för eldrift.

 Den eActros vi provkört är en treaxlad bil med drivning på en axel och 
tre batteripaket på vardera 112 kWh.

Vi har haft tunga eldrivna lastbilar en tid, men nu har utvecklingen 
verkligen tagit fart. Vi talar om batterikapaciteter på 600 kWh och 
räckvidder på över 40 mil med ekipage som väger över 40 ton. Kaunas 
Iron i Pajala testar ekipage med en totalvikt på 74 ton. Elbilen har 
provkört en treaxlad version av Mercedes eActros och summeringen 
visar på fördelar när det gäller arbetsmiljlön, den globala miljön  
och den lokala miljön i områden med utsläppsfria zoner.

Mercedes eActros  
– maffigt batteripack  
men klen laddning

 PROVKÖRD:

TEXT & FOTO STEFAN NILSSON 
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tt köra en eldriven lastbil 
är ingen utmaning för den 
som en gång kört lastbil. 
Förarmiljön är i stort sett 
densamma med tillägg för 
information om räckvidd 

och batteriladdning. Enkelt uttryckt har 
tillverkaren skalat upp tekniken från 
eldrivna personbilar och anpassat den 
för ett större fordon. Detsamma gäller 
laddningen. Mercedes eActros använ-
der ccs med en kapacitet på upp till 
160 kW, vilket i dag känns lite defensivt 
när allt fler personbilar klarar 270 kW. 
Att ladda batterierna i den provkörda 
bilen, med batterikapacitet på 336 kWh, 
från 20 till 80 procent tar teoretiskt en 
timme och 15 minuter, men i praktiken 
hamnar man på runt två timmar.

När det gäller tunga fordon så är 
laddkapaciteten väldigt avgörande när 
det gäller fordon som går i fjärrtrafik, 
men av mindre betydelse när det gäller 
närdistributionsbilar. I båda fallen kan 
tillverkaren anpassa batterikapacitet till 
förarens kör- och vilotider samt kraven 
på lastvikter. Ur det perspektivet fung-
erar en lägre laddkapacitet utmärkt för 
vissa typer av transporter. Det är också 

en fördel att kunna använda befintlig 
laddinfrastruktur i kombination med de 
laddplatser för tunga fordon som byggs i 
både Sverige och runt om i Europa.

När Elon Musk presenterade Tesla 
Semi, som är en trailerdragare, hade han 
en tydlig plan där ladd- och batterikapa-
citet anpassats så att bilen laddas inför 
körningen och under de viloperioder 
som är lagkrav. Tesla talade dock om 
laddkapaciteter på 1 000 kW vid lanse-
ringen och planerar nu för ännu högre 
kapacitet med vätskekylda laddkablar. 
Detta möter den europeiska lastbilsindu-
strin med den nya CharIN-tekniken som 
testats med 1 000 kW laddning och är 
designad för att klara upp till 3 750 kW.

Den eActros vi provkört är en treax-
lad bil med drivning på en axel och 
tre batteripaket på vardera 112 kWh. 
Den erbjuds även med fyra paket och 
då en sammanlagd kapacitet på 448 
kWh. Räckvidderna anges till upp till 
30 respektive 40 mil. Då under optimala 
förhållanden med förkonditionerade 
batterier, 20 graders utomhustemperatur 
och en bil som Mercedes beskriver som 
dellastad. Bilen har en högsta tillåten 

 »Enkelt  
uttryckt har 
tillverkaren 
skalat upp 
tekniken  
från eldrivna  
personbilar 
och anpas-
sat den för ett 
större fordon.«

 Höga stående  
bildskärmar istället för 
backspeglar.

 Räckvidderna anges  
till upp till 30 respektive 
40 mil.

 Överskådliga skärmar.

TEMA. TUNGA TRANSPORTER
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totalvikt på 27 ton, vilket betyder att 
påbyggnad och last tillsammans får 
väga maximalt 17 ton. Hela eki-
paget med släp får totalt väga maxi-

malt 40 ton. En standard Actros 6x2 
med dieselmotor väger mindre och har 

en maximal totalvikt på 33 ton. eActros 
finns både som tvåaxlad och treaxlad bil 
samt som tvåaxlad trailerdragare.

eActros har startknapp och digital 
instrumentering samt Mercedes system 
med kameror utanpå bilen istället för 
yttre speglar. Speglarna är oerhört 
viktiga för en lastbilschaufför som hela 
tiden måste ha koll på vad som finns 
runt bilen. Mercedes har valt att ha höga 
stående bildskärmar som visar kame-
rornas bilder på ett sätt som påminner 
om klassiska yttre speglar på en lastbil. 
Här vrids kamerorna för att visa mer av 
närområdet vid backning. Säkerhets-
systemen är omfattande med autostopp 
och varning för oskyddade trafikanter i 
döda vinklar.

Det första vi noterar är att vibratio-
nerna i hytten är helt borta vid tomgång. 
Det är tyst och lugnt. När vi rullar iväg 
så ger de två elmotorerna omedelbar 

kraft på samma sätt som i en eldriven 
personbil. Det är med andra ord smidigt 
att komma iväg oavsett last och släp. 
Mercedes har valt att förse bilen med en 
automatisk växellåda som har två växlar 
framåt och två bakåt för att kunna ut-
nyttja det höga vridmomentet. Motorer-
na är monterade i en speciellt framtagen 
bakaxel som Mercedes kallar eAchsel. 
De ger tillsammans en momentan max-
effekt på 400 kW och en kontinuerlig 
maxeffekt på 330 kW.

När vi kommer upp i fart så blir 
vibrationerna från de stora hjulen och 
vägbruset mer påtagliga men helt klart 
är arbetsmiljön för föraren överlägsen 
jämfört med motsvande bil med förbrän-
ningsmotor. Sikten och stolarna är precis 
som i Actros med dieselmotor riktigt bra 
även i den här bilen.

Lösningen med stora batteripaket i en 
eldriven lastbil öppnar också möjlighe-
ter för eldrivnen hydraulpump till ag-
gregat som lastväxlare och kranar samt 
eldriven kylanläggning och så vidare. 
Allt detta betyder en bättre stadsmiljö 
och arbetsmiljö med framför allt lägre 
buller och nollutsläpp. ✖

 eAchsel, en speciellt framta-
gen bakaxel för motorerna.

 CCS-uttag.

TEMA. TUNGA TRANSPORTER
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Svenskt företag bakom 
eldrivna lastväxlare
Både biltillverkare och tredjepartstillverkare när 
det gäller tunga fordon är på offensiven i den 
pågående elektrifieringen. Svenska Joab har tagit 
fram två olika lösningar för en eldriven lastväxlare. 
Den senaste lösningen hämtar elen direkt från bilens 
batterier för elektrisk drivning av en hydraulpump 
till den hydrauldrivna lastväxlaren.

astväxlare och andra 
tunga hydraul-funktioner 
kräver i vanliga fall en 
hydraulpump som kopplas 
in direkt på motorns 
kraftuttag. Men på den 

här lastbilen har man tagit fram en 
helt annan lösning specialanpassad för 
eActros där pumpen drivs av el från 
lastbilens batterier.

 – Vår eActros är ju byggd för eldrift 
från början och har motorerna direkt på 
bakaxeln, säger Pär Hildestrand som är 
ansvarig för Mercedes-Benz el-lastbilar 
hos generalagenten Veho Import.

– Vi har ingen traditionell transmissi-
on eller kardanaxel.

Det betyder att hydraulpumpen också 
är eldriven. Motorn som driver pumpen 
är en bara åtta centimeter lång axialflux-
motor på 58 kW (79 hk) från brittiska 
Yasa som får sin energi direkt från bilens 
batterier. Med bara 68 db i ljudnivå vid 
drift är systemet tystast i klassen, vilket 
betyder mycket i tättbebyggda områden.

 – Mercedes-Benz har en smart 
lösning med ett uttag med en Rosen-
bergerkontakt där vi direkt kan koppla 
in elmotorn, säger Rikard Karlsson på 
Joab som utvecklat lösningen.

– Den har dessutom Canbus så att 
lastbilen och elmotorn kan kommunice-
ra med varandra. Om hydraulpumpen 
kräver en viss effekt så vet lastbilen om 
detta och effektuttaget till den begrän-
sas så att hydraulpumpen får ”förtur” så 
att säga.

Lastväxlarens hydraulik är också 
utrustad med Joabs Ecodrive. Det 
betyder att den när det är möjligt låter 

L
tyngdkraften göra jobbet genom att 
driva hydraulpumpen med energin som 
skapas när lasten lossas.

– Om man snabbrangerar så känner 
sensorerna av när flaket tippar av sig 
själv och då låter vi tyngden göra job-
bet. Om ett vanligt system drar 50 kW 
så hamnar vårt i det läget på kanske 10 
kW. På ett arbetspass med en eldriven 
lastbil så gör det 20–30 kilometer. ✖

TEXT & FOTO STEFAN  NILSSON  

 JOAB

 En lastväxlarbil har en  
hydraul driven krok som drar upp 
ett lastväxlarflak med lasten.  
På den här bilen drivs hydrauliken 
med ström från bilens batterier  
för drivning.

TEMA. TUNGA TRANSPORTER
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1051 Newtonmeter,  
508 hästkrafter,  
dragvikt på 3 500 kilo. 
Rejält med plats för  
fem personer. En frunk 
som rymmer nästan  
400 liter. Ett flak som 
skulle kunna fungera  
som en mindre pool. 
Räckvidd? 52 mil.  
Enligt amerikanska  
körcykeln EPA, vilken är 
hårdare än europeiska 
varianten WLTP. 

i pratar naturligtvis om 
den sex meter långa Ford 
F-150 Lightning ev. Ame-
rikanernas älskling num-
mer ett har blivit elektrisk 
och gjorde ett kort besök 

i Stockholm så att svenska journalister 
fick chansen att provköra den. 

Jag gissar att Ford vill känna den 
europeiska marknaden på pulsen, och 
först låta motorjournalister fälla ett in-
itialt avgörande. För det är inte beslutat 
om Ford kommer att ta in den eller inte. 

Markanden för pickuper är inte 
gigantisk i den gamla världen. Men 
intresset är ändå stort. Jag gissar att 
Ford nog ändå kommer att ta in bilen 
till Europa. 

Den modell som de baxat över är Pla-
tinum-versionen, som på Fords hemsida 
i usa benämns som ”Have it all”. Det 
är med andra ord den topputrustade 
versionen som jag får kliva upp på flaket 
på. Den kostar strax under 100 000 
dollar i usa. 

Innan provkörningen finns det ju en 
del att titta, känna och klämma på. Den 
elektriska baklämen har fotsteg som 
fälls ut så att man lätt kan ta sig upp på 
flaket. Flaket i sig har belysning, eluttag 
och en hel del annat praktiskt. Exem-
pelvis finns ett inpräntat ”måttband” 
på baklämen och håligheter där man 
kan placera tvingar. Man kan alltså 
såga brädor. Elen får man ur uttagen. 
Batteripacket ligger på hela 131 kWh 
tillgänglig energi, så man får såga 
många dagar för att tömma batteriet. I 
usa kan även bilen fungera som energi-
lager för huset. 

På bilen vi provar är det amerikanska 
mått och eluttag.

Frunken är bisarrt stor. Här ryms 
många resväskor och annat man behö-
ver. 

Jag kliver upp i förarstolen och ... 
ja, jag ler. Det är maffigt. Det går inte 
att komma undan. När jag glider ut på 
vägen är det från ovan. Om du tror att 

Ford F-150 Lightning 
på besök i Stockholm. 

V
En riktigt maffig komfortkryssare

PROV
TEXT FREDRIK SANDBERG
FOTO PETER GUNNARS, FORD 

 FORD 
 F150 Lightning
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PROVKÖRNING. FORD F150 LIGHTNING

du sitter högt i din suv, kommer den att 
kännas som en liten Fiat Panda efter att 
ha kört detta monster till bil. 

Men med rejält tilltagna elmotorer 
är den lätt som en fjäder, 0–100 tar fyra 
sekunder. Kombinationen av eldrift 
och storleken gör Ford F-150 Lightning 
till en härlig bekantskap. Den känns 
oerhört användbar och dessutom en 
riktigt komfortkryssare för den som vill 
köra långt. Rapporter från usa skvallrar 
dock om att räckvidden blir kort om 
man drar tunga släp. 

Vi hinner inte göra några räckvidds-
tester under vårt korta test i Stockholms 
utkanter. Vi får se om Ford tar den till 
Europa. 

På tal om det, den går faktist att köpa 
i Sverige, av direktimportören Exclu-
sive Cars. En snäppet mindre utrustad 
versionen av Platinum kostar då cirka 
1,5 miljoner kronor exklusive moms. 
Med den lilla batteriet på strax under 
100 kWh. 

På Exclusive Cars säger de att de ska 
eftermontera europeisk snabbladdning. 
Men att kunna dra el till huset från bilen 
blir en senare fråga. ✖

 Skärmen känns igen  
från Mustang Mach-E.

 Finfina utrymmen  
i baksätet.

 En frunk på nästan 400 
liter. 

Stabil pjäs.

Utfällbart 
trappsteg för 
lätt uppstigning. »Frunken  

är bisarrt  
stor. Här 
ryms 
många 
resväskor 
och annat 
man  
behöver.«

 Sex meter mäter Ford F-150 Lightning.
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Komfort eller sport?

TEST
 TESLA Model S Plaid 

TEXT ROBERT PETERSSON
FOTO PETER GUNNARS 

 BMW i7
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Komfort eller sport?

Det har varit ett väldigt seglivat prat om att Tesla är en bra 
elbil, men inte premium som tyska bilar. Sprillans nya lyxlimpan 
i7 från BMW har nått Sverige. Hur står sig uppgraderade Model 
S Plaid i den kampen? Spelar Tesla i premiumligan nu? För att 
avgöra denna eviga fråga tog vi med oss en av Sveriges mest 

meriterade motorjournalist, Robert Pettersson, som vid sidan av 
att ha kört all lyx som dykt upp de senaste 40 åren och tävlat 
på otaliga banor i Europa, även arbetat som limousinchaufför. 
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mw mot Tesla? Jag får en 
flashback till sommaren 
2019 när vi jämförde en 
Tesla Model 3 Perfor-
mance med en bmw m2 
på Gelleråsbanan och 

det slutade med förnedring för Teslan. 
Mycket har hänt sedan dess, och nu har 
vi bytt spelplan till torra vintervägar i 
Sörmland och jämför i stället toppmo-
dellerna Tesla Model S Plaid och bmw 
i7. Sport mot komfort, eller?

Det börjar dåligt för Teslan när jag 
svär högt över den så kallade ratten. 
Fotgängarna ligger risigt till i gatukors-
ningarna när jag inte instinktivt kan 
byta grepp på ”ratten”. Förbjud galen-
skapen – det är den enda kommentar 
den förtjänar.

En av anledningarna till denna 
jämförelse var att vi ville kolla om den 
ansiktslyfta Model S nu fått en bygg-
kvalitet som lever upp till priset. Den 
har ju tidigare skällts för att vara lite 
burkig men nu verkar den faktiskt sitta 
ihop bättre. Men någon riktig lyxkänsla 
är svår att spåra. Den överdrivet svarta 
inredningens stil är asketisk i överkant, 
och ett irriterande spårvagnsljud från 

elmotorerna samt vägljud från framvag-
nen stör friden. Dessutom är det lätt att 
en start från stillastående blir en aning 
ryckig, motorerna är lite väl pigga på 
att sätta iväg från startblocken och den i 
riktigt låg fart icke-linjära gasresponsen 
kräver lite tillvänjning. Kanske för att 
indikera att vi har över 1 000 hästar att 
leka med.

Tankarna vandrar när jag styr 
söderut. Hur kommer det att kännas 
att försöka tygla alla dessa hästar? På 
motorvägen funkar Teslan fint och 
det är underhållande att sitta och glo 
på skärmen där man bland annat kan 
följa markfrigången och stötdämparnas 
arbete i realtid. Men just markfrigången 
förvånar, jag återkommer till det.  

bmw:ns groteska, lysande näsborrar 
i backspegeln stör bilden en aning och 
när det är dags för en förflyttning till 
tysken känns det som att kliva in i en 
buss. Den är stor! Och den spännande, 
moderna inredningen med sin underba-
ra tygklädsel får Teslan att kännas som 
en påver – och trång – 90-talsbil. Jag 
blir inte klok på Teslan. Den känns så 
gammal invändigt, trots alla moderna 
gadgets medan bmw:n upplevs tvärtom. 

BMW har inga ambitioner att jaga 
Teslas prestandasiffror med den 
första versionen av i7. 

B  »Fotgängarna 
ligger risigt  
till i gatu-
korsningarna 
när jag inte 
instinktivt kan 
byta grepp  
på ›ratten‹.«

TEST. TESLA MODEL S PLAID VS BMW i7
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En ratt som inte imponerar. 

 Även gott om plats bakom föraren i BMW i7.

Insidan är futuristisk medan utsidan är 
konservativt klumpig till sin framtoning. 

De höga, släta sidorna för tankarna 
till 60-talets Bertoneritade bmw 3200 
cs och de tunna dörrpanelerna är klart 
ömtåliga, testbilen hade redan fler par-
keringsskador. Några veck hade gjort 
susen för hållfastheten.

Men som den går! Det är bara att ta till 
gamla klyschor som ”flygande matta” 
och så vidare. bmw:n är dessutom tyst! 
Elmotorerna är totalt bortisolerade och 
varken väg- eller vindljud stör friden. 
Och ändå känns den som en bil, jag 
hittar instinktivt knappar och reglage 
och den stora iDriveratten är så mycket 
enklare än Teslans pekskärm att jobba 
med. 

”Typisk boomer”, säger du när jag 
dissar Teslans stora manöverskärm. 
Och visst, jag har växt upp med brytar-
tändsystem och su-förgasare och tycker 
fortfarande att bilkörning är en så pass 
seriös verksamhet att biltillverkarna bör 
försöka underlätta hanterandet av dessa 
tungviktare. Inte gömma det mesta i en 
skärm som man måste ta blicken från 
vägen för att kunna använda.

 »Jag hittar instinktivt knappar och 
reglage och den stora iDriveratten 
är så mycket enklare än Teslans 
pekskärm att jobba med.«
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Vi styr ut på lite spännande små-
vägar med nypande kurvor och 

utmanande camberförändringar 
och plötsligt får Teslan lite av en 

revansch. Den faceliftade S-modellen 
har verkligen fått en luftfjädring som 

funkar. Trots allvarliga provokationer 
sitter framvagnen som limmad i backen 
och styrningen är perfekt avvägd 
så länge man inte behöver 
byta grepp på ”skärbrädan” 
(som Fredrik Sandberg 
kallar den) till ratt. 

Märkligt är dock att 
Teslan släpar stänkskyd-
den i backen som den 
värsta rallybil hela tiden. 
Visst, den går att höja, men 
det känns fel när den sitter 
så fint på vägen. En fundering 
är om markfrigången blir lägre 
med de  
19 tum stora (små?) vin-
terhjulen som sitter på. 
Enligt fakta ska den vara 
utrustad med 21-tumma-
re, men om däckprofilen 
fullt ut kompenserar 
skillnaden är osäkert. Nå-
gon mätning av radien eller 
rullomkretsen gjorde vi aldrig. 

BMW:n däremot, den har vinterdäck i 
rätt 21-tumsdimension och då de bägge 
var försedda med friktionsdäck blev det 
aldrig tal om att testa det ultimata grep-
pet. Båda bilarna funkade fint i komfort-
läge, men när man utmanade chassit 
mer blev de grova däckens slipvinklar 
för stora på de dammiga och rullgrusiga 
vägarna.

Trots vissa betänkligheter tar alltså 
Teslan hem kampen på de kurvigaste 
vägpartierna där den känns som en 
veritabel sportbil. Att den över 500 kilo 
tyngre bmw:n ändå inte blir långt efter 
antyder att även bmw:s chassitekniker 
vet vad de pysslar med. Skillnaden är 
främst att man är så mycket mer isole-
rad från omvärlden att man inte riktigt 
upplever hur bilen jobbar. Trots den 
uppenbara mjukheten är rörelserna så 
dämpade att man aldrig känner det där 

”eftergunget” som annars är så typiskt 
för tunga och komfortabla bilar. 

BMW äger Rolls-Royce sedan 2002 
och känslan i i7, både kör- och komfort-
mässigt, för tankarna till den senaste 
generationen Rolls-Royce Phantom som 
delar många chassikomponenter med 

7-serien. Bland annat den fint 
fungerande fyrhjulsstyrningen 

som trollar bort storleken; 
med sina 537 centimeter 
är bmw:n 25 centimeter 
längre, och gör den lika 
smidig som Teslan. Andra 
kvartalet i år debuterar 

Rolls-Royce egen elektris-
ka lyxbil Spectre med något 

mer effekt och vikt, men 
gissningsvis delar den ännu fler 

delar med bmw i7.
Längden gör också att 

bmw:n har ett baksäte 
som de flesta bara kan 
drömma om. Lägger 
man sedan till Executive 
Lounge Seating, som 
testbilen hade, för dryga 

200 000 kronor spelar 
bmw:n i en helt egen liga. 

Det är uppenbart att det är lyx, 
lyx och lyx som gäller. 

En förflyttning till Teslans baksäte 
är nästan ångestframkallande: Hur kan 
en över fem meter lång bil ha ett så uselt 
baksäte? Sittdynan är alltför nära golvet 
och lite överdrivet resulterar det i att 
man sitter hopvikt med knäna i luften. 
Här har man klart prioriterat lastutrym-
me och inte passagerare.

Det blir utklassning när det gäller 
komfort där bmw:n är ohotad, medan 
Teslan tar hem sportronden, om än inte 
lika klart. 

”Men den gör ju 0–100 på bara dryga 
två sekunder”, hävdar du. Visst, och det 
är kul att testa, en eller två gånger. Mer 
imponerande är då accelerationen i hö-
gre fart, men i praktiken upplevs bmw:n 
som tillräckligt snabb, även om den 
med sina 544 hästar inte rår på Teslan 
med sina 1 020. 

 »En förflyttning till Teslans baksäte är nästan 
ångestframkallande: Hur kan en över fem  
meter lång bil ha ett så uselt baksäte?«

TEST. TESLA MODEL S PLAID VS BMW i7

Gaming-dator i 
Teslans baksäte.

Plaid-symbolen.

 Ny CCS-kontakt i Model S.
 Fel sida för Teslas super-

chargers i BMW i7.

 Ingen frunk under den 
massiva motorhuven. 
 Beskedlig frunk i Teslan. 
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TEST. TESLA MODEL S PLAID VS BMW i7
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Jag styr nöjt visslande hemåt i 
bmw:n, ända tills räckvidden gör 
sig påmind. Bägge påstås ha cirka 

60 mils räckvidd, men efter dryga 
40 mil måste vi ladda bmw:n, medan 

Teslan uppenbarligen är snålare med 
elen, möjligen kan de lägre fälgarna 
påverka en aning.    

Trots det blir det ingen match. 
bmw:n är visserligen cirka 100 000 kro-
nor dyrare, och går att utrusta vidare, 
men är så mycket bättre på det mesta 
att klasskillnaden nästan blir pinsam. 
Möjligen skulle bmw:n förlora på ett 
förnyat test på Gelleråsen.

Avslutningsvis är det överraskande 
hur gammal Teslan känns. Visst, Model 
S är över tio år, men att ladda den med 
extrema hästkrafter, och så vidare, kan 
bara kompensera åldern till viss del. Nu 
ser vi fram mot en ny Tesla ... ✖

 Teslan klarade äggtestet.

 Ett ägg sprack i BMW i7. ROBERT PETERSSON  
har jobbat som motorjournalist sedan 
1982, bland annat som chefredaktör 

för Automobil, Classic Motor,  
Sportbilen, GranTurismo, samt som 
redaktionschef för auto, motor & 
sport. Hans fokus har legat på  
fordonsdynamik ur både komfort-  

och sportsynpunkt. Tidigare jobbade  
Robert under en tioårsperiod på  
Limousine Service i Stockholm.  

Där ansvarade han för vagnparken  
samt körde lyxbilar av de flesta 
slag, framför allt Rolls-Royce  

av olika generationer. 

 »Klasskillnaden  
blir nästan  
pinsam.«
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 Bling-bling eller lyx. 
Eller både och? 
 
 Kungligt värre i BMW 
i7:s baksäte. 
 
 Elegant liten skärm på 
dörren för styrning av  
underhållning och säte. 

TEST. TESLA MODEL S PLAID VS BMW i7

förra numret körde jag 
Tesla Model S Plaid. Jag 
får revidera två synpunk-
ter. Ett: Model S har blivit 
en betydligt bättre bil 
sedan tidigare versioner 

när det kommer till komfort och ljudni-
vå. Det är sant, men att den skulle vara i 
paritet med tysk premiumbil. Det är den 
inte. I jämförelse med bmw i7 är den en 
konservburk. Kanske inte så illa, men 
det är en enormt stor skillnad i ljudnivå, 
köregenskaper och välbefinnande. 

Tesla dras också med märkliga 
skavanker, som vindrutetorkare som är 
ett skämt. Automatiken fungerar dåligt. 
Automatisk avbländning likaså. Saker 
man vill ska vara fantastiska om man 
lägger 1,5 miljoner på en bil. Vilket de 
är i bmw i7. 

Men Tesla Model S Plaid är kul. Den 
är hypermodern med sin mjukvara och 
sin hårdvara. De kolfiberbrestyckade 
rotorerna som ger 1 020 hästar upp till 

över 300 km/h är brutalt härliga. Den 
ligger väldigt fint i kurviga vägar. Det är 
en hiskeligt bra bil. Men inte premium i 
bmw i7:s bemärkelse. 

Men på en tur till Karlstad för ett räck-
viddstest blir en annan sak tydlig. bmw 
i7 får inte igång laddningen efter att den 
stått i åtta minusgrader och bara har 13 
procent kvar av batteriet. På Ionity säger 
de att batterierna är för kalla efter upp-
repade laddningsförsök. Jag måste ut 
och accelerera och värma upp batterier-
na. Till slut får jag liv i dem. 

Teslan pluggar man in och så drar 
det igång. Förvärmningen drar igång 
direkt man för in Superchargerstatio-
nen på kartan. Smidigt, enkelt och ... 
premium. Teslas elbilskunskaper är 
större och därmed också elbilsanvän-
dandet. Sen har den tio mils längre 
räckvidd. Trots sin hiskeliga kraft i mo-
torerna. Sådant räknas också. Kristaller 
och direktörs stolar till trots. ✖ 

I
Vad är egentligen premium i en elbil?
BMW i7 slår knock-out 
på Tesla Model S Plaid i 
premiumupplevelsen. Men 
på några viktiga punkter 
har Tesla fortfarande 
ledningen. 

 FREDRIKS INTRYCK
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KÖREGENSKAPER:  
 

Härlig bil i de flesta  
lägena, roligast och 
spänstigast på småvägar. 
Brutalt snabb.

KOMFORT:  
Det blir en fyra i  
jämförelsen med BMW i4. 
Det är dock en svår nöt  
att knäcka.

SÄKERHET:  
En av de högst rankade  
av Euro NCAP. 

FÖRBRUKNING:  
Imponerande lågt, med 
tanke på att tre enormt 
kraftfulla motorer ska ha 
ström från batteriet. 

AUTONOMI:  
Tesla klarar av mycket, 
men inte autonoma lysen 
eller vindrutetorkare.

UTRUSTNING:  
Det är inte mycket att 
välja till, nästan allt är 
med i grundkonfigurationen. 
Välutrustat.  

UTRYMMEN:  
Enorma utrymmen för last-
ning jämfört med många 
andra bilar i den här  
prestandaklassen. Över  
700 liter är imponerande. 

EKONOMI:  
Man får en medelstor villa 
i Boden för det här priset.

RÄCKVIDD:  
Nära på 50 mil i motor-
vägskörning i några  
minusgrader. Wow.

LADDNING:  
Fin snabbladdning.  
Superchargernätverk.  

UTSEENDE: Kanske får vi 
leva med Model S länge, 
det blir Teslas motsvarig-
het till Porsche 911.

Pris: 1  559  170 kr.
Batterikap:  
95 kWh netto.
Deklarerad  
räckvidd:  
600 km (WLTP).
Snabbladdning:  
250 kW.
Ombordladdning:  
Trefas 16,1 kW.
Drivning:  
Fyrhjulsdrift.
Max motoreffekt,  
vridmoment: 760 
kW, 1033 Nm.
Acceleration 
0–100 km/h:  
2,1 sek.
Topphastighet:  
322 km/h.
Antal platser: 5.
Yttermått, LxBxH: 
5021x1987x1431 mm.
Tjänstevikt:  
2 265 kg.
Bagageutr.: 709 l.
Dragvikt: 1 600 kg.
Nybilsgaranti:  
4 år/8 000 mil.
Batterigaranti:  
8 år/16000 mil.

  
 Prestanda på topp. 
 Köregenskaper. 
 Utomordentlig 
räckvidd.

 Dyr. 
 Oskönt baksäte. 
 Motorljud i kupén.

 I KORTHET

TEST. BMW I7 VS TESLA MODEL S

TOTALPOÄNG:

42/50

 Seg laddning i starten, med kalla batterier, sedan 
skjuter det iväg. Det tog 38 minuter från 10 procent. 
Från 24 till 80 tog det 25 minuter. 
 
Förbrukning och räckvidd: Temp –2 grader vid  
provkörningen. 
Officiell räckvidd: 600 km WLTP. 
Räckvidd vid provkörningen: 472 km. 
Förbrukning: Ligger strax över 2 kWh per mil i en  
temperatur strax under nollan. 

Tesla Model 2 Plaid Superchargerladdning

 LADDKURVA
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Modern teknik i 
högsätet.

 Höjd: 1431 mm
 

 Maxlast: 439 kg
 Taklast: 75 kg
 Max släpvikt: 1600 kg

 BETYG

 Hjulbas: 2960 mm
 Totallängd: 5021 mm  Bredd: 1987 mm

FAKTA

Tesla 
Model S Plaid
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KÖREGENSKAPER:  
 

Det är ljuvligt att köra 
BMW i7. Inte sportigt 
spänstigt, bara ljuvligt. 

KOMFORT:  
Femman räcker inte till. 
Den skönaste elbil du kan 
åka och köra idag. Noll 
ljud från elmotorerna.  

SÄKERHET:  
Euro NCAP har inte krockat 
i7, men BMW iX fick fem 
stjärnor. Däremot fick i4 
endast fyra. Gissning: fem 
stjärnor.

FÖRBRUKNING:  
Ganska hög, men bra för 
bilens storlek. 

AUTONOMI:  
Bra laneassist. Lätt att 
använda och trivas med. 

UTRUSTNING:  
Ja, var ska vi börja. Här 
finns allt, till och med en 
"bioskärm" för baksätet 
på 8 tum om man vill. Men 
det kostar. En halv miljon 
försvinner fort.  

UTRYMMEN:  
Sämre än i Tesla Model S. 
Ingen frunk. Ett i paritet 
litet bagage. 

EKONOMI:  
Svindyrt. Grundpriset lig-
ger i paritet med Plaid. 
Men sen kommer extravalen 
... Testbilen kostar drygt 
2 miljoner kronor.

RÄCKVIDD:  
Det är kantboll på 40 mil. 
Det är bra, men sämre än 
Teslan.  

LADDNING:  
Snabbladdningen i kyla med 
kalla batterier var seg. 

UTSEENDE: Maffig lyxlimpa 
som växer på en. 

Pris: 1  651  100 kr.
Batterikap: 
105/101,7 kWh.
Deklarerad  
räckvidd:  
625 km (WLTP).
Snabbladdning:  
200 kW.
Ombordladdning:  
Trefas 11 kW.
Drivning:  
Fyrhjulsdrift.
Max motoreffekt,  
vridmoment: 
400 kW, 745 Nm.
Acceleration 
0–100 km/h:  
4,7 sek.
Topphastighet:  
240 km/h.
Antal platser: 5.
Yttermått, LxBxH: 
5391x1950x 1544 
mm.
Tjänstevikt:  
2 715 kg.
Bagageutr.: 500 l.
Dragvikt: 2 000 kg.
Nybilsgaranti:  
2 år.
Batterigaranti:  
8 år/16 000 mil.

  
 Komfort, komfort, 
komfort. 
 Fyrhjulsstyrning. 
 Lyxig.

 Priset. 
 Seg laddning vid 
kalla batterier.  
 Räckvidden.

 I KORTHET

TEST. BMW I7 VS TESLA MODEL S

TOTALPOÄNG:

42/50

 Så här presterar BMW:s prestigebil när batterierna är 
nedkylda. Det var svårt att få igång laddningen efter en 
natt i minusgrader. 10–80 procent på 44 minuter.
 
Förbrukning och räckvidd: Temp –2 grader vid  
provkörningen. 
Officiell räckvidd: 625 km WLTP. 
Räckvidd vid provkörningen: 400 km. 
Förbrukning: Det blir hög förbrukning på kring 2,4 kWh 
per mil i motorvägsfart. Men med tanke på bilens storlek 
och vikt är det en låg siffra. 

BMW i7 xDrive 60 Ionity-laddning

 LADDKURVA
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Komfort är kung.

 Höjd: 1544 mm  Maxlast: 610 kg
 Taklast: 0 kg
 Max släpvikt: 2000 kg

 BETYG

 Hjulbas: 3215 mm
 Totallängd: 5381 mm  Bredd: 1950 mm

FAKTA

BMW 
i7 xDrive 60
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RÄCKVIDD KOMMENTAR 

Tesla Model S Plaid 47,2 mil Imponerande låg förbrukning även vid kyligare temperatur,  
motorvägskörning med nära på 50 mil är rekordbra.

BMW i7 xDrive 60 40 mil Med 5 kWh större batteri klarar inte BMW att mäta sig med Tesla 
Model S Plaid. Men så är den också större och tyngre.  

Märke  BMW i7 Tesla Model S Plaid
Pris (från) 1  651 100 kr 1  559 170 kr

Privatleasing Ingen uppgift Ingen uppgift

Ägandekostnad 1 799 kr/mån 12 465 kr/mån

Med kontantinsats utslagen* 3 854 kr/mån 21 076 kr/mån

Servicekostnader

2:a service (2 år/ 3 000 mil) Alternativt serviceavtal 0 kr ink moms

2:a service (2 år/ 3 000 mil) Alternativt serviceavtal 0 kr ink moms

3:e service (3 år /4 500 mil) Alternativt serviceavtalr 0 kr ink moms 

Utslaget på 3 år Alternativt serviceavtal 0 kr/år

Alternativt serviceavtal 8 565 kr 4 år/ 13 092 kr 6 år Se sidotext.**

Förmånsvärde: 17 950 kr/månad 
(215 407 kr/år)

16 655 kr/månad  
(199 865 kr/år)

Märke  BMW i7 Tesla Model S Plaid
Skydd av vuxna - 94%

Skydd av barn - 91%

Fotgängare - 85%

Förarstöd - 95%

Antal stjärnor - *****

 RÄCKVIDD
 Så långt når bilen

 EURO NCAP
 Så säker är bilen

 KOSTNADSKALKYL
 Så mycket kostar bilen

*Räknat på 0 kronor i bonus, 20% 
kontantinsats, 60% restvärde, 
servicekostnader listade nedan 
tillkommer. Laddningskostnader 
och försäkring ej inräknat.

**Servicemomenten är rekommen-
dationer, ej tvingande, för att 
den 4-åriga/80 000 km långa 
nybilsgarantin ska fortsätta att 
gälla. Priser för delar och arbete 
om man väljer att serva bilen:
Kontroll av bromsvätskans skick 
vartannat år (byts vid behov): 
200 kr + moms.
Byte av luftkonditioneringens 
torkmedelspåse efter 3 år: 2600 
kr + moms.
Byte av kupéluftfilter efter 3 år: 
452 kr + moms.
Byte av HEPA-filter efter 3 år: 
6408 kr + moms.
Rengör och smörj bromsoken varje 
år eller efter 20 000 km i ett 
område där vägarna saltas på 
vintern: 1300 kr + moms.

Vi kör från Stockholm till Karlstad och sedan tillbaka med en  
temperatur strax under nollan. Så här presterade bilarna i snitt: 

BMW i7 har inte krockats av Euro NCAP. BMW i4 
fick fyra stjärnor, men iX fem. Tesla Model S fick 
högsta betyg och fick utmärkelse av Euro NCAP. 

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

KOSTNAD, SÄKERHET 
OCH RÄCKVIDD

TEST. BMW I7 VS TESLA MODEL S
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OCH 
VINNAREN 
ÄR ...
BMW i7

Hallå där, herr redaktör. De har samma poäng-
antal! Hur kan ni då säga att bmw tog hem det här? 
Jo, det är den vi anser vara en bättre bil, vilket 
får bli en form av utslagsröst. i7:an är helt enkelt 
en mer gedigen och intressantare bil. Model S är 
däremot bättre som elbil. Det är dock hiskeligt dyra 
produkter. En av bmw:s första kunder i Skandi-
navien var den norska kungen. bmw har också en 
avskräckande lång utrustningslista, medan Tesla 
Model S är komplett från start. Frågan man ska 
ställa sig är: Fart eller komfort?

I7 EDRIVE 60

42 p

MODEL S PLAID:

42 p 2

1

TEST. BMW I7 VS TESLA MODEL S

EAGLE F1 ASYMMETRIC 6

www.goodyear.se

GOODYEARS ALLA 
SOMMARDÄCK ÄR 
ANPASSADE ÄVEN 
FÖR ELBILAR!

EV 
ready
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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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Inte bara 
grön!

Det som kallas ”grön el” handlar 

oftast bara om ursprungsmärkning, 

utan någon miljöhänsyn. Hos oss 

får du el med landets tuffaste 

miljökrav, Bra Miljöval. 

Gör ett smartare val! 

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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Trygg och billig 
elbilsladdning.
Ladda smart efter tid och pris

En GARO Entity laddbox i ditt hem innebär inte bara säker
och trygg laddning. Har du som elbilsägare timprisavtal
hos din elleverantör kan du med hjälp av appen GARO Connect
och funktionen Price Adaptive Charging optimera din laddning
utefter det lägsta priset hos din elleverantör.

garo.se

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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Transportbranschen 
blir fossilfri

Först kom elbilarna. Sedan kom ellastbilarna. Nu kommer  
elflygplan, vätgasdrivna bussar, nätanslutna grävmaskiner och  

helt nya segelfartyg. Varje dag händer det nya saker. 

eComExpo är den enda mässan för allt som har med  
fossilfria transporter att göra. Vare sig du kör, köper, säljer,  

beställer, utvecklar eller bara funderar.

Den 27–28 september är det dags.  
Scandinavian XPO – Arlandastad.

eComExpo sker i samarbete med

www.ecomexpo.se

BOKA  MONTERYTA  NU!

 

Åsikter eller tips? Mejla lotta@elbilen.org

Kineserna breder ut sig i nybilslistan

MARKNADSÖVERSIKT

Märke  BMW i7 BYD Atto 3 BYD Tang DFSK Seres 3 Hongqi E-HS9

Pris (från) 1 677 400 kr 504 900 kr 833 000 kr 409 900 kr 899 900 kr

Batterikapacitet 105.7/101.7 kWh 68,40 kWh 86,4 kWh (brutto) 53.61 kWh 76.5/90 kWh (netto)

Deklarerad räckvidd 623 km (WLTP) 420 km (WLTP) 400 km (WLTP) 301 km (WLTP) 396/465 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 195/22 kW 88/11 kW 120 kW/i.u 60/6.6 kW 125/11 kW

Drivning Fyrhjulsdriven Framhjulsdriven Fyrhjulsdriven Framhjulsdriven Fyrhjulsdriven

Motoreffekt 400 kW 150 kW/310 Nm 380 kW/680 Nm 120 kW 320/405 kW, 600/750 Nm

Acc. 0–100 km/h 4.7 sek 7,3 sek 4,6 sek 8.9 sek 4,9/6,5 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 539x195x154 445x187x161 487x195x173 439x185x165 521x201x173

Bagageutrymme (liter) - 440 235 - 438 

Dragvikt (kg) 2 000 - 750 1 200 1 500 

Nybilsgaranti* - 4 år 4 år 3 år -

Märke  MG4 Nio ET7 Nio EL7 Nio ET5 Xpeng G9 Xpeng P7

Pris (från) 424 990 kr 799 900 kr 969 000/1 079 000 kr - 699 900–829 900 kr 599 900/669 900 kr

Batterikapacitet 61,7 kWh (netto) 90 kWh (netto) 75/100 kWh 75/100 kWh 78,2/98 kWh (brutto) 86,2 kWh (brutto)

Deklarerad räckvidd 435 km (WLTP) 580 km (WLTP) 391/509 km 419/540 km (WLTP) 460–570 km (WLTP) 575/505 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 135/11 kW 130 /11 kW 140/11kW 140/11 kW 260 alt 300/11 kW 175/11 kW

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

Motoreffekt 150 kW/250 Nm 480 kW/850 Nm 480 kW/850 Nm 360 kW/700 Nm 230/405 kW, 430/717 Nm 203/348 kW, 440/757 Nm 

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

Yttermått, LxBxH (cm) 429x184x150 510x220x150 491x198x172 479x196x150 489x194x168 489x190x145

Bagageutrymme (liter) 350 363 363 386 660 (+ frunk 71) 440 

Dragvikt (kg) 500 2 000 2 000 1 400 1 500 430

Nybilsgaranti* 7 år/16 000 mil 5 år/15 000 mil 5 år/15 000 mil 5 år/15 000 mil 5 år/12 000 mil 5 år/12 000 mil

RENA ELBILAR 
Personbilar

RENA ELBILAR 
Personbilar

 ANALYS

tt det händer en hel del på 
den svenska elbilsmark-
naden är det ingen tvekan 
om, och en trend som syns 
extra tydligt när vi upp-
daterar nybilslistan i den 

här tidningen är den kraftiga ökningen 
av modeller från kinesiska tillverkare. 
På kort tid har Byd börjat sälja tre nya 
modeller i Sverige, Xpeng har startat 
försäljningen av två, Nio erbjuder tre, 
därtill har vi Honqui, dfsk och Maxus, 

för att inte tala om mg, som ju varit med 
så pass länge nu att den inte längre ses 
som en nykomling.

Frågan är nu hur lätt eller svårt det 
blir att vinna över de svenska kunder-
nas förtroenden. 

Siffrorna över nyregistreringar be-
ror inte bara på efterfrågan, utan förstås 
även på vilka modeller som har kunnat 
levereras under den stökiga period som 
varit, med halvledarbrist, krig och pan-

A

demier. Men de är ändå intressanta att 
reflektera över.

De flesta av de nya kinesiska model-
ler som släppts nu konkurrerar inte med 
låga priser på samma sätt som mg, utan 
med kvalitet och mycket utrustning för 
pengarna. 

Utmärkande för flera kinesiska mär-
ken är hur snabbt de lyssnat av markna-
den och anpassat sina erbjudanden efter 
svenskarnas krav. 

Kanske är det den snabba 
anpassningsförmågan 
hos kineserna som är det 
allra största hotet mot 
de europeiska biljättar-
na när nu konkurrensen 
om kunderna hårdnar. ✖

NYHETER!

Nya
bilar 

/ 74 Elbilen 2 2023



Transportbranschen 
blir fossilfri

Först kom elbilarna. Sedan kom ellastbilarna. Nu kommer  
elflygplan, vätgasdrivna bussar, nätanslutna grävmaskiner och  

helt nya segelfartyg. Varje dag händer det nya saker. 

eComExpo är den enda mässan för allt som har med  
fossilfria transporter att göra. Vare sig du kör, köper, säljer,  

beställer, utvecklar eller bara funderar.

Den 27–28 september är det dags.  
Scandinavian XPO – Arlandastad.

eComExpo sker i samarbete med

www.ecomexpo.se

BOKA  MONTERYTA  NU!

Märke  BMW i7 BYD Atto 3 BYD Tang DFSK Seres 3 Hongqi E-HS9

Pris (från) 1 677 400 kr 504 900 kr 833 000 kr 409 900 kr 899 900 kr

Batterikapacitet 105.7/101.7 kWh 68,40 kWh 86,4 kWh (brutto) 53.61 kWh 76.5/90 kWh (netto)

Deklarerad räckvidd 623 km (WLTP) 420 km (WLTP) 400 km (WLTP) 301 km (WLTP) 396/465 km (WLTP)

Snabb-/normalladdning 195/22 kW 88/11 kW 120 kW/i.u 60/6.6 kW 125/11 kW

Drivning Fyrhjulsdriven Framhjulsdriven Fyrhjulsdriven Framhjulsdriven Fyrhjulsdriven

Motoreffekt 400 kW 150 kW/310 Nm 380 kW/680 Nm 120 kW 320/405 kW, 600/750 Nm

Acc. 0–100 km/h 4.7 sek 7,3 sek 4,6 sek 8.9 sek 4,9/6,5 sek

Yttermått, LxBxH (cm) 539x195x154 445x187x161 487x195x173 439x185x165 521x201x173

Bagageutrymme (liter) - 440 235 - 438 

Dragvikt (kg) 2 000 - 750 1 200 1 500 

Nybilsgaranti* - 4 år 4 år 3 år -



ELBIL SVERIGE. NYHETER

Under vår resa i usa besökte vi ev 
West i Kalifornien som genom åren 
byggt om många bilar till elbilar och 
hjälper människor runt om i världen att 
konvertera sin favoritbil till eldrift. Vi 
träffade ev Wests vd och ägare Michael 
Bream samt en av deras försäljare som 
tog oss på en rundtur i deras verkstad. 
De har funnits i många år och ett stort 
antal bilar har passerat deras verkstad. 
Kunderna finns över hela världen och 
de nämnde flera kunder i Sverige och 
Frankrike, och några av dessa kunder 
har Elbil Sverige träffat tidigare. ✖ 
 Magnus Johansson

Elbil Sverige besöker EV-West  
i San Diego Kalifornien

NYHETER

Kapade  
laddkablar 
Som de flesta ogillar jag 
alla former av vandalise-
ring och resursslöseri. För 
några veckor sedan kapa-
des många laddkablar på 
snabbladdare i Stockholm 
och Uppsala. Det är oac-
ceptabelt med förstörelse. 
Mitt förslag på åtgärd är 
att montera övervaknings-
kameror. Det gjorde man på 
bensinstationerna för några 
år sedan då det förekom 
att slangarna på pumpar-
na skars av. Det verkar ha 
löst problemet.  

Ett annat alternativ är 
att det monteras en dörr 
på laddstolpen så att 
sladden är låst tills du 
som vill ladda kommer fram 
och identifierar dig. Men 
vill vi ha det extra momen-
tet? Svaret är nog nej. I 
Tyskland laddade jag någon 
gång på snabbladdare som 
var bakom en grind och man 
fick identifiera sig för 
att köra fram till ladda-
ren. Fungerar - men vill 
vi ha det så? Tveksamt det 
med. Kör elbilen försiktigt 
så ses vi på en laddplats 
snart. 

  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

  DeLorian DMC-12 som konverteras för kunds 
räkning.   EV West använder nu endast åter-
vunna batterier från krockade Tesla- bilar.
        

  En engelsk sportbilsreplika  
som EV West konverterar för en  
kommande Holly woodfilm.

  Michael Bream, vd EV 
West och Magnus Johans-
son, ordf Elbil Sverige.
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Efter två år av utveckling 
lanserar svenska Movs de nya 
elcyklarna Nörd och Ergo. 
Movs menar att de bryter 
ny mark inom elektrifierad 
mikromobilitet.

Nörd beskrivs som ett 
högteknologiskt vrålåk  
medan Ergo ska vara en er-
gonomisk vardagsglidare. 

Nörd ska vara skapad som 
en ultimat citycykel. Motorn 
sitter i baknavet, och cyklis-
tens trampkraft överförs dit 
via remdrift. Nörd har bara 
en fast växel (single speed). 
Allt detta ska ge en elcykel 
med minimalt underhålls-
behov.

Ergo är lite enklare än 
Nörd. Den skiljer sig tydli-
gast genom att den har öp-
pen ram med lågt insteg, sju 

Cake satsar på ny lastcykel
Svenska Cake har profilerat sig med tvåhjuliga elfordon i en klart egen design. 
Hittills mopeder och motorcyklar, men nu är det dags för elcykeln Åik som är  
byggd för frakt och långa distanser.

200 kilo ska cykeln klara. Det ska finnas en rad tillbehör som ska kunna  
fästas på aluminiumramen.

Åik har som standard ett batteri, vilket ska ge en räckvidd på 120 kilometer. 
Men det finns plats för tre batterier och dessa ökar räckvidden till 360 kilometer.

Åik har en mittmotor med 100 Nm vridmoment, vilket är mer än de flesta  
lastcyklar har. Kraften överförs via en drivrem till växeln i bakhjulet.

Cake beskriver denna skapelse som perfekt för ”yrkesverksamma urbana  
pendlare”. Prislappen börjar på 64 700 kronor. ✖

ELCYKLAR. NYHETER

Åik ska klara 200 kilo last. FOTO: CAKE. 

växlar, kedjedrift och motorn 
i framnavet.

Som alternativ till ägande 
erbjuder Movs cyklarna ge-
nom något som beskrivs som 
all-inclusive-medlemskap. 
För ett fast summa per månad 
får man cykeln tillsammans 
med stöld- och skadeskydd. 
Vill man köpa en Nörd så är 
det rekommenderade priset 
29 995 kronor. Ergo blir din 
för 25 995 kronor. ✖

Nörd och Ergo  
bryter ny mark

Crescent Elmer 20S. FOTO: CYCLEUROPE 

Movs Nörd – ett högteknologisk vrålåk. 
FOTO: MOVS 

Tolv nya  
elcyklar från 
Crescent 
Crescent har gjort en 
ordentlig översyn av sina 
elcyklar inför 2023. Man har 
släppt ett helt nytt sortiment 
med tolv nya elcyklar, vilket 
beskrivs som den största 
satsningen i Crescents över 
hundraåriga historia.

 En tydlig förändring är 
att ingen av de nya cyklarna 
har det egna motorsyste-
met E-Going, i stället satsar 
Crescent på mittmotorer från 
Shimano och Bosch.

Crescents elcykelsorti-
ment för 2023 beskrivs som 
bredare och mer utvecklat än 
någonsin.

– Crescent har nu ett nytt 
sortiment av elcyklar och till-
behör med fokus på vardags-
cykling och pendling. Bättre 
lastmöjligheter, komfort och 
enkelhet i användandet har 
varit ledstjärnor i utveckling-
en, säger Johanna Smedberg, 
marknads- och affärsutveck-
lingschef vid Cycleurope.

Den nyhet som sticker 
ut mest är Elmer 20S, som 
är utformad för vardagens 
transporter med last och 
barn. Genom en extra lång 
pakethållare finns utrymme 
för både lastkorg och barn-
stol i aktern samt en korg i 
fronten.

Elmar har motorsystemet 
Shimano Steps 6110 och är 
försedd med Shimanos fem-
växlade interna växelnav. ✖
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Kör elmoped från 

 19.990

Världens största tillverkare av elscooter

MED LITIUMBATTERI
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KRÖNIKA. TIBOR BLOMHÄLL

S
Grannen har fått sin elbil

Åsikter eller tips? Mejla tibor@elbilen.org

å har grannen till sist 
fått sin efterlängtade 
elbil. I ett års tid har 
hon väntat och läng-
tat. Tankat rekorddyr 
diesel i Volvon. Gått 
förbi den outnyttjade 
laddboxen varje dag. 
För den satte de upp 

redan när de skaffade 
solpaneler för två år sedan. Passade på 
när elektrikern ändå var där.

Hon visste redan då att deras nästa 
bil skulle bli en elbil. Personalbilspoli-
cyn på företaget hon jobbar på är onek-
ligen lite udda: de anställda kan välja 
mellan elbil eller dieselbil. Inget annat. 
Nej. Inte ens någon laddhybrid. Det var 
väl personalavdelningens uppfattning 
av vad en ”miljöbil” är för något?

Tack vare hennes granne (lilla mig) 
visste hon redan att det där med elbilar 
verkade funka ganska bra. Vi berättade 
om alla resor vi har gjort, runt om i Sve-
rige och till och med bilsemestrar nere 
på kontinenten. Efter ett tag skaffade 
andra grannen också en Tesla Model y. 
Hon var omringad.

Så stod den plötsligt där på hennes 
uppfart en dag, en svart Volkswagen 
id 4 gtx. ”Grattis till elbilen”, hälsade 
jag henne glatt. ”Välkommen till framti-
den!” ”Tack! Vi har väntat på leverans i 
tolv månader”, berättade grannen.

Under hela 2022 betalade hon 
alltmer dyrt för dieseln i hennes gamla 
trötta Volvo. Som fick stanna kvar näs-
tan ett helt år extra i väntan på nästa 
bil. Kan inte ha varit kul att behöva tan-
ka den. Åka till macken som ville ha allt 
mer fantasisummor för dinosauriesop-
pan medan hon hade både solpaneler 
och laddare redo hemma, väntandes 
på elbilen som aldrig ville komma. 
Inte undra på att hon försökte jobba så 
mycket hon kunde hemifrån.

Fast framtiden blev inte helt utan 
missöden. De anslöt sin nya elbil till 
laddboxen och ställde laddtimern till 
att börja ladda klockan ett varje natt. 
Anledningen till att jag vet det är att 
kvart över ett varje natt gick billarmet. 
Tut-tut viuw-viuw vaknade vi varje natt 
i en veckas tid, vi som hade sovrums-
fönstret tio meter från hennes bil. Jaha, 
nu laddar hon igen. De själva hade 
sovrummet på andra sidan huset så det 
dröjde många långa, olidliga minuter 
innan de vaknade, hittade nyckelfjärren 
och blipp-blipp stängde av larmet. Varje 
natt.

Det var nog bilen som blev rädd för 
sina egna vibrationer när kylvätskan 
började bubbla runt batterierna när de 
laddades. Nämen vad är det som hän-
der?! Måste vara tjuvar, bäst jag väcker 
hela grannskapet! Tut-tut viuw-viuw!

Jag kände igen beteendet från sock-
ersöta Fiat femhundringen vi lånade 
förut, vars larm gick varje morgon när 
vi startade dess värmefläkt med appen. 
Va, isen smälter på fönsterrutorna? Det 
måste vara en tjuv! Tut-tut viuw-viuw!

Till slut tröttnade hon på att behöva 
stänga av larmet varenda natt, så hon 
lämnade in bilen på verkstad. Nåt verkar 
de ha gjort, för efter det har bilen bara 
larmat en enda gång mitt i natten. Och 
vi kan sova gott. Så länge inte andra 
grannen kommer hem med sin Tesla för-
stås, för dess backsignal tränger igenom 
både betongväggar och treglasfönster. 
Wuwuwuwu.

Så där är grannskapet nu, med nya 
moderna elbilar. Som låter wuwuwuwu 
och tut-tut och viuw-viuw! Våra egna 
elbilar är alldeles för gamla och välupp-
fostrade för att låta, så vi lånar nån Fiat 
eller annan nyare elbil då och då för 
att stämma in i kakafonin. Framtidens 
melodi. ✖

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.

SÅ DÄR ÄR 
GRANNSKAPET 
NU, MED NYA 
MODERNA  
ELBILAR.  
SOM LÅTER  
WUWUWUWU OCH 
TUT-TUT OCH 
VIUW-VIUW!
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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

H2
H2O

O2

Vätgas (H2)

Värme

El

Vatten (H2O)

Syre (O2)

Vadå 
flödesplatta?

NÄSTA NUMMER. I ELBILEN 3/2023

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

#3 
2023 
Ute 28/3

VI PROVKÖR 
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Du kanske har hört talas om att vi snart 
kan tanka elbilen med vätgas? Och 
att det då bara kommer vatten ur 
avgasröret? Här är metallplattan 
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som små minibatterier och genom 
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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.
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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
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