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eCarExpo

VÄLKOMMEN
TILL NORDENS ENDA
ELBILSMÄSSA!

Biljetter och mer info på:

ww w.ec a rex po.se

30 NOVEMBER – 2 DECEMBER – SVENSKA MÄSSAN – GÖTEBORG

FR AMTIDEN ÄR HÄR , KÖR MOT STRÖMMEN!
PROVKÖR PÅ MÄSSAN, KÖR HEM SNART
Helelektriska Jaguar I-PACE och plug-in-hybriderna Range Rover och Range Rover Sport är inte längre några konceptbilar
som ska sättas i produktion någon gång i framtiden. Hos oss är framtiden redan här. Samtliga modeller i vår monter finns för
beställning hos våra återförsäljare. Välkommen att prova.

jaguar.se landrover.se

kia.com

Sverigepremiär för en helt ny elbil
Framtiden i våra händer

Allt vi gör påverkar vår omvärld nu och lång tid framöver. Allt från människor
till djur och natur berörs. Så att köpa en elbil idag med noll CO2-utsläpp vid
körning är en investering i kommande generationer. Helt nya Kia Niro EV är en
tyst, pigg och rymlig crossover. Lägg till en räckvidd på upp till 485 km och du
har en bil för hela familjens behov. Det här är bara början på Kias satsning på
elbilar. Ett generationsskifte. Och vägval.
Nya Kia Niro EV lanseras i slutet av året men premiärvisas på eCarExpo den
30 november till 2 december på Svenska Mässan i Göteborg.

Framtiden i våra händer med helt nya Kia

Bränsleförbrukning blandad körning Kia Niro EV; 0 l/100 km och CO₂-utsläpp 0g/km enligt körcykeln NEDC och 0 l/100 km och CO₂-utsläpp 0g/km enligt körcykeln WLTP. Blandad elförbrukning 149 Wh/km enligt WLTP.
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Välkommen till
framtidens bilmässa!
En framtid som redan tycks vara här.
För nu är mer än var tionde bil ny bil som
rullar ut på våra vägar helt eller delvis
laddningsbar och eldriven.
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Elbilen har på bara ett par år gått från att vara en nischpryl för ett
gäng entusiaster, till att idag engagera stora delar av Sveriges bilister.
Visst är omställningen till eldrivet fortfarande i sin linda i Sverige
när man jämför med hur snabb omställningen har varit i vårt grannland Norge, där man med omfattande skattesubventioner nu säljer
fler eldrivna nya bilar än de som drivs med den gamla konventionella
förbränningsmotorn.
Men viljan att ställa om har redan nått ut till de breda lagren av
bilister i Sverige. I vår egen allitydsundersökning (sid 30) är två av tre
beredda att satsa på elbil eller laddhybrid nästa gång man byter.
När dammluckor rämnar sker det först med ett läckage som
långsamt ökar i omfattning, för att sedan plötsligt brista. Det är
uppenbart att vi som bilköpare nu är vidöppna för nya idéer när
det gäller vår framtida mobilitet, och hade bilindustrin lyckats med
timingen hade omställningen skett med våldsam fart. Nu kommer
tillgången på laddbara bilar att vara det som dikterar hastigheten i
elektrifieringen – köerna till de nya heta elbilarna växer snabbt.
För att möta det snabbt växande suget efter laddbart och eldrivet
har eCarExpo i sin tredje upplaga flyttat in i betydligt större lokaler för
att kunna bereda plats för den snabba utveckling som sker. Det gäller bilarna, men också den teknik vi behöver för att kunna ladda batterierna och det gäller den nya anstormningen av två- och trehjuliga
eldrivna fordon för både resande och rekreation.
Den nya tekniken har släppt loss kreativiteten hos fordonbyggarna, det står helt klart när vi nu öppnar portarna på Svenska Mässan
i Göteborg för 2018 års eCarExpo. Det är en plats där du inte bara
kan se, känna och informera dig om den nya tidens mobilitet på ett
enda ställe, utan även prova alla sortens fordon.
Den nya tiden kräver nya infallsvinklar även för en mässarrangör.
En ny tid är här.

Innehåll
Sid 10

Provkör elbil på mässan!

Sid 12

Premiärerna. Hett från Audi, BMW, Tesla, Volvo

Sid 18

Debatterna. Seminarier som engagerar.

Sid 20

Scenen – fullt program hela helgen.

Sid 22

Tjänstebilen – Om varför laddat är bäst.

Sid 24

Rädda klassikern! Retro + el = sant.

Sid 27

Ladda hemma! Guide till rätt box.

Sid 30

Två av tre svenskar vill köra på el!

Sid 32

Laddat på två hjul – prova själv.

Sid 36	
Alla utställare med kontaktytor.
Sid 38	
Krönika av Fredrik Sandberg, Elbilen.

Produktion: PT Umbrella AB, Båtsmansvägen 10, 181 41 Lidingö. Medföljer som bilaga i Dagens Industri i november.
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eCarExpo
Här händer det!

Merida

Kids
testdrive

laddad.se
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Rideaway
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Jollyroom

CYKEL
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Intelligent
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BANA
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electric

Profsteam

Ecoride

Café

Hobbex
Minihummer

SCEN

Café

GÖTEBORG, 30 NOVEMBER – 3 DECEMBER

Café

Öppettider:
Fredagen 30 november 10.00 – 17.00. Branschdag för företag och inbjudna gäster.
Lördagen 1 december 11.00 – 18.00. Publik dag för allmänheten.
Söndagen 2 december 10.00 – 17.00. Publik dag för allmänheten.

Biljetten gäller en dag.
Specialerbjudande ”gå 2 till priset av 1 person” gäller för följande grupper mot
uppvisande av legitimation/medlemskort/kvitto:
Studerande, pensionärer, Coop-medlemmar, Lisebergsbesökare och boende på
Gothia Towers under aktuell helg (1–2 december).
Barn under 15 år går in gratis i sällskap av vuxen. Funktionshindrade betalar bara
för ledare. Djur är inte tillåtna, utom ledarhundar.
Hitta hit:
Tåg. Från Centralstationen tar du spårvagn 2 (mot Krokslätt) eller 4 (mot Mölndal).
Från Brunnsparken kan du även ta spårvagn 5 (mot Torp). Från Nordstan spårvagn
13. Spårvagnarna stannar vid Korsvägen/Svenska Mässan. Tidtabell för lokaltrafiken och biljettinformation hittar du på Västtrafik.
Flyg. Till och från Landvetter Flygplats går Flygbussarna (20 min. resa) som stannar
vid Korsvägen/Svenska Mässan. Bussarna kör direkt mellan dessa hållplatser.
Bil. E6/E20 (norrifrån) samt väg 45 (från Karlstad): Vid ankomst till Göteborg,
sväng av vid skylten “Mässan Scandinavium Liseberg”. Tag första avfart vänster,
sväng höger ut på Örgrytevägen och tag därefter följande avfart höger mot
Svenska Mässan.
E6/E20 (söderifrån) samt väg 40 (från Borås): Vid ankomst till Göteborg, sväng av
vid skylten “Mässan Scandinavium Liseberg”. Tag andra avfart höger mot hotellet.

Missa inte premiärerna:
• Audi e-tron
• Kia Niro EV
• BMW Concept iX3 • Range Rover/Sport PHEV
• Hyundai Kona EV
• Tesla Model 3

Salles/
MC-Butiken

eZRide

EVENT
PROVK OCH
ÖRNIN
G

EC Nordic

Svenska Mässan, Mässans Gata/Korsvägen.

Biljettpriser:
– Branschdag 475 kr (inkl. moms)
– Publika dagar 170 kr (inkl moms)
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KIDS TEST DRIVE!

CYKEL- & MOPEDBANA BILPROVKÖRNING

Hela familjen får provköra eldrivet
på mässan! För det minsta har Jollyroom kört fram sina elbilar som kan
testas på en specialanpassad slinga.
För de större barnen står en rad
elcyklar fulladdade på den 120 meter
långa testovalen. Alla som har fyllt 15
år kan också prova elmopparna. Caféet
ligger bekvämt intill med utsikt över
banan. OBS: barn upp till och med 14
år går in gratis i vuxet sällskap.

Eldriften håller på att stöpa om hela
tvåhjulingsindustrin, och kreativiteten
flödar nu för fullt med massor av nya
och roliga koncept.
På mässans snabba testbana kan
du prova en rad nya tvåhjulingar, allt
från motoriserade skateboards till
EU-mopeder. Utställarna håller med
hjälmar, men vill du vara säker på att
få rätt storlek så rekommenderas att ta
med sig sin egen hjälm!

Ta chansen att prova flera av marknadens elbilar på en och samma dag!
Ett 20-tal av marknaden laddbara
el- och elhybrider finns till förfogande
för provkörningar – direkt ut från
mässhallen! Tag kontakt med respektive representant för märket i deras
montrar och boka en tid.
Se nästa sida för en uppdatering
av urvalet som finns att prova. För
laddningen står DEFA.

• Volvo 360c Concept
• Volvo V60 T8

ENTR

É

Samt en rad uppdaterade bilmodeller inför 2019. Dessutom visar utställarna
nya elcyklar, elmopeder och den senaste tekniken för laddning av ditt elfordon.
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eDrive

– här kan du prova och jämföra
marknadens laddbara bilar
– direkt från mässgolvet!

eCarExpo samlar majoriteten av marknadens
laddbara bilar under ett tak, och ger dig chansen att
ladda, köra och jämföra ett 20-tal av utställarnas bilmodeller.
eDrive är en provkörningsaktivitet i samarbete med laddteknikspecialisterna DEFA, som ger dig möjlighet att bekanta dig
med laddsystemen hos de olika bilarna i samband med provkörningen.
Dessa bilmodeller är klara för provkörning vid pressläggningen, och fler är på väg in – nedan visas de bilmodeller som är
provkörningsklara vid pressläggningen.

FRAMTIDEN ÄR
INOM RÄCKHÅLL.
NYA BMW i3 – NU MED
30 % LÄNGRE RÄCKVIDD.*

BMW i3

BMW 530e

BMW 225xe

Jaguar iPace

Kia Niro EV

Kia Niro PHEV

Kia Optima PHEV

Mini Countryman PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV

Nissan Leaf

Nissan e-NV200

Range Rover Sport PHEV

Range Rover PHEV

Renault Zoe

Volvo S90 T8 – Volvo V90 T8 – Volvo XC60 T8 – Volvo XC90 T8

DEFA SÄNDER PODCAST PÅ ECAREXPO
DEFA medverkar på Nordens största elbilsmässa i Göteborg. Man visar upp hela sitt sortiment, från lastbalanseringslösningar och kablar till kompletta laddsystem till fastigheter. Som tidigare år
ansvarar DEFA för att provkörningsbilarna på testbanan är fulladdade. Nytt för i år är att DEFA tillsammans med arrangören sänder podradio under mässans tre dagar.
Några av dem som gästar podden är äventyraren Renata Chlumska, McDonalds hållbarhetschef
Henrik Nerell samt Jonas Tannerstad, Head of Technical Installations Örebro Bostäder.
Gå in på ecarexpo.se för att se hela podprogrammet för helgen.

Nya BMW i3 har utökad räckvidd med nära 30 %, vilket betyder upp till
310 km av elektrisk körglädje.* Tack vare världens första serieproducerade
kaross i kolfiber, monterad på en ram i aluminium är nya BMW i3 nästan
350 kilo lättare än en vanlig bil i samma storlek. 95 % av nya BMW i3 kan
återvinnas och den produceras uteslutande med hjälp av vindkraft. Så det
är kanske inte så konstigt att BMW i3 är den mest sålda elbilen i sin klass
i världen. Här i Sverige är den dessutom berättigad till miljöbonus på upp
till 60.000 kr. Välkommen in på en provkörning.

* Enligt nya EU-körcykeln WLTP. Systemeffekt 170–184 hk. Koldioxidvärde från 0 g/km. Miljöklass: EU6. Energiförbrukning
vid blandad körning 15,1–17,2 kWh/100km. Miljöbonus erhålls enligt regler för Bonus Malus efter 1 juli 2018.
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TEXT: ERIC LUND.
FOTO: AUDI.

E L B I L
Audis gamla slogan ”försprång genom teknik” har kanske inte alltid
haft täckning i vad själva bilarna levererat. Men med elbilen e-tron
som gör sin publika debut på eCarExpo talar mycket för att Ingolstadt
tar ledningen i ett teknikrace som kommer att ge oss rena, snabba
och kanske även körglada bilar.
Egentligen är det en prillig utgångspunkt för att bedöma en elbil. Det låter
dessutom som en sämre ordvits. Men det säger mycket om hur Audi tänkt ut och
konstruerat e-tron att antisladdsystemet går att stänga av helt. Det gör inte det
på någon annan elbil, och på allt färre vanliga bilar ska tilläggas.
I en liten saltöken mitt i den stora Kalahariöknen i Namibia får jag tillfälle att
begrunda detta faktum. Underlaget påminner om pudersnö – det är därför Audi
gjort sig besväret att tillfälligt slå läger i sydvästra Afrika – bortsett från att det
dammar alldeles infernaliskt.
De första varven på den lilla snitslade banan kör jag med komfortläget aktiverat och säkerhetssystemen i högsta beredskapsläge. Sedan väljer jag ett mellanläge där det går att ”ställa upp”, men där alltför yviga kast fångas upp mjukt och
metodiskt av elektroniken. Slutligen ett par varv med sportläge och antisladdhängslena urkopplade.
För att uttrycka det kort: jag har kört många bensin-, diesel- och hybridbilar
som har betydligt mer artificiell körkänsla än denna elbil. Åtminstone så länge
körintrycken från denna korta övning i sandlådan står sig även när E-tron rullar ut
på vanliga vägar.
e-tron har två elmotorer: en på 125 kW vid framaxeln och en på 140 kW vid
bakaxeln. I ett ”boost-läge” kan de leverera 135 respektive 165 kW, totalt 300 kW
(408 hästkrafter). Båda är vätskekylda och ska således tåla hård körning.
Med elektrisk fyrhjulsdrift har Audis chassitekniker haft större frihet att låta respektive hjulaxel leva sitt eget liv och lägga till eller dra ifrån kraft allt efter behov. Det
känns tydligt hur elmotorer, antisladdsystem, luftfjädring, styrning och även om det
hade givit ännu större möjligheter med en liten elmotor per hjul – som nu är hejdas
alltför stora hastighetsskillnader mellan höger och vänster av abs-bromsarna – är
det uppenbart att chassiteknikerna haft ett guldläge. Av ingen praktisk betydelse
men onekligen udda är att e-tron vid normal körning är bakhjulsdriven …
Begreppet Quattro kan som bekant betyda lite vad som helst beroende på
vilket årtal (sedan 1980) och vilken modell som avses, men helt uppenbart är
e-trons fyrhjulsdrift ett kliv över tröskeln till framtiden.
Det gäller även bilen som helhet. Den röjer sig inte med något futuristiskt yttre
– bortsett från kamerabackspeglarna som är tillval och sägs minska luftmotståndet från cd 0,28 till 0,27 – utan kvalar in som en Audi-suv i mängden. Slankare än

E
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K Ö R G L Ä D J E

bumlingen Q7 men ändå 490 centimeter lång och enbart femsitsig. Interiörens
tema känns igen från senaste A6, A7, A8 och nya Q8 men har detaljer som ger lite
twist, även utöver oled-skärmarna som utgör backspeglar på dörrsidorna.
Vid ett seminarium i San Francisco några veckor före provkörningen i Namibia
klargjorde Audis tekniska utvecklingschef, Ulrich Widmann, att suv-konceptet
ligger den maximala effektiviteten i fatet. Frontyta, vikt och luftmotstånd talar inte
för en suv. Ändå var det sannolikt ett enkelt beslut att inleda elbilseran med just
en sådan – eftersom världens bilköpare främst verkar vilja ha suvar. Luftfjädring är
standard och markfrigången kan justeras 76 millimeter.
e-tron är inte släkt med någon av de ordinarie modellerna utan byggd på en
helt egen plattform. Cirka en tredjedel av komponenterna är hämtade från centrallagret. Kanske har Audi därmed givit sig själva bättre förutsättningar att komponera och paketera e-tron effektivare än vad Mercedes-Benz kunnat göra med
EQC, som är en grundligt konverterad variant av ordinarie suven GLC.
Batteriet väger 700 kg, har 95 kilowattimmars kapacitet och ligger i golvet mellan fram- och bakaxel. Ulrich Widmann kommenterar Teslas batteriteknik – som
bevisligen givit jänkarna ett svårintagligt försprång vad gäller räckvidd och prestanda – som ”konsumentbattericeller, vi har celler utvecklade för bruk i fordon”.
e-tron har en räckvidd på ”drygt 40 mil” enligt WLTP-körcykeln. Men enligt
firmans tillförordnade vd, Bram Schot, är fokuseringen på lång räckvidd felaktig.
Viktigare för effektiva långresor är att det finns ett tätt nätverk av publika laddstationer. Audi är först att klara laddning upp till 150 kilowatt. Då ska det ta 30 minu-

Vi ses
på eC
ar
Expo!

ter att få batteriet fulladdat.
150-kilowattsladdare finns ännu inte på så många ställen, men den europeiska bilindustrin har eld i baken i denna
fråga. Audi samarbetar med BMW, Mercedes-Benz och Ford om ett snabbladdarnät kallat Ionity som ska erbjuda snabbladdning på nästan 200 ställen runt
Europa. Målet är att det 2020 ska finnas 400 laddstationer med max 12 mils mellanrum. Med ett enda laddkort från Audi ska e-tronägaren ha tillgång till ungefär
80 procent av alla offentliga laddstationer i Europa redan idag.
Laddning vid bostaden – vilket är grunden för livet med en elbil – går med 11
kilowatt (trefas). Som tillval kommer även 22 kW-laddning.
Audi är särskilt stolta över hur mycket energi som e-tron kan återvinna under
körningen – upp till 30 procent av bilens maximala räckvidd. Precis som många
andra elbilar ”vänder” elmotorerna och laddar batteriet baklänges när föraren
släpper gasen och frihjular. Men e-tron samlar på sig ström även när föraren
bromsar aktivt.
Vid inbromsningar upp till 0,3 g – vilket enligt Audi gäller vid mer än 90 procent av alla situationer i vanlig trafik – är det enbart elmotorerna som bromsar
bilen. Mindre än en inbromsning av tio behöver alltså involvera de ordinarie skivbromsarna.
Grundpriset för e-tron blir 885 000 kronor och kön är lång både i Sverige och
övriga världen. Redan 2019 väntas Audi presentera fler eldrivna modeller. De
mindre bilarna kommer att dela teknik med Volkswagens elbilar, ännu så länge
betecknade I.D., medan en större och sportigare sedan kommer att baseras på
Porsche Taycan.
Mycket talar för att 2019 blir det mest spännande bilåret på flera decennier
när såväl E-tron som Mercedes-Benz EQC får möta stenhårda konkurrenter som
Tesla Model X och Jaguar I-pace i verkliga livet – i försäljningshallarna och på
vägarna.
Audi e-tron har garanterat potential långt utanför den afrikanska sandlådan.

FAKTA / AUDI E-TRON

Audiägaren känner sig hemma direkt och det är väl kanske idén med e-tron – att
den ska kännas som vanlig Audi, trots sin helt avvikande drivlina. Bilen har ett jättebatteri på 95 kWh som ger 400 km räckvidd, och kan laddas med hela 150 kW.

T

R

O

Motor: Två elmotorer på 135 respektive 165 kW (sammanlagt 300 kW, 408 hk, i boostläge).
Mått och vikt: längd/bredd/höjd 490/194/162 cm, torrvikt ca 2 400 kg, max släpvagnsvikt
1 800 kg. Kraftöverföring: fullt reglerbar (fram-bak) fyrhjulsdrift med en motor vid vardera
hjulaxeln. Batteri: 90 kWh, 700 kg, laddning upp till 150 kW. Räckvidd: drygt 40 mil.
Fartresurser: 0–100 km/h 5,7 sekunder, toppfart 200 km/h. Pris: 885 000 kronor.
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Model 3. Äntligen dags att klämma på den ordentligt på eCarExpo.
Det kan nämligen vara en av de mest efterlängtade bilarna i mänsklighetens historia. En halv miljon förbokningar har legat och skvalpat
i snart ett år hos Tesla. Elbilens Fredrik Sandberg provkör en av de
första bilarna som rullade ut till kunderna i Kalifornien.
Det första som slår mig är hur liten bilen känns. De bilder som jag hade sett innan
gav intrycket av att Model 3 är en betydligt större bil – den avskalade instrumentpanelen ser ut att försvinna bort i horisonten. Just denna aspekt – den minimala
inredningen – trodde jag mig vara redo för, men även detta var en större chock än jag
väntade mig. Det här ska ju vara bilarnas Iphone. Men jag tycker nog att det är väldigt Ikea … eller snarare dansk möbeldesign från 1950-talet parat med en stor Ipad.
Skärmen är på 15 tum. Det är så rent och avskalat att till och med Steve Jobs skulle
ha trivts i den här miljön.
Vi kör ut på klassiska kustvägen Highway 1 i Kalifornien och Teslagenerna känns
igen även om ratten är mindre och skärmen bättre placerad och inte lika klumpig.
Dessutom är skärmen mycket mer responsiv än hos storasyskonen Model S och X.
Tesla gör inte långsamma bilar och den här är inget undantag. Den här första
modellen som lämnar fabriken är bakhjulsdriven och ska göra 0–96 km/h på 5,1 sekunder. Men man har mätt upp det till cirka 4,5 sekunder. Det känns. Men det är inte
det bästa med den här bilen inser jag efter ett tag. Tesla har ju gjort dygd av nödvändigheten. De måste få ner priset och har tagit bort allt som kostar pengar. Det innebär att allting förutom varningsblinkers styrs från skärmen och två spakar vid ratten.
Hur långt kommer man då? Vad är räckvidden vid verklig körning? Vi hinner inte
testa detta, inte heller supercharging, som nu inte är gratis – men billig. Vad vi kan se
är att förbrukningen vid motorvägskörning ligger kring 1,8 kWh per mil vilket blir 41
mil, i motorvägshastighet en sommardag.
Även om Model 3 är den bil jag utan problem skulle välja av de långräckviddare
som finns nu – nya Nissan Leaf, Ampera-e, Zoe – är det oklart hur den kommer att
stå sig mot exempelvis Volkswagens I.D., Mercedes, BMW, Kia eller Hyundai. Men
att köra Model 3 i Kalifornien är en sak, hur den funkar på hård svensk asfalt, eller i
minusgrader och slask och snö är en annan.
Denna första provkörning gav i alla fall svar på en fråga: Lämna inte kön, om du
har ställt dig i den. Det är en jäkligt rolig bil.
Den första känslan är att jag hellre skulle välja Model 3 istället för Model S. Men
samtidigt tror jag att Model S kanske är bättre på långfärd. Men det här är en enklare
bil att handskas med. Där man med Model S behöver ett kvarter för en u-sväng klarar vi det här på en normalbred väg. Nästan.
Avskaffandet av varvtalsräknare, motortemperatur, rattar, knappar och kontroller
gör den till mer och inte mindre bil. Det ger en riktigt förfinad körupplevelse, som jag
tror många kommer att älska. Den tar bilkörningen till en annan nivå. Tesla Model 3 är
med all säkerhet en blivande klassiker.
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Nyckeln är ett
plastkort som
man sveper vid
dörren för att
komma in. Men
man kan lika
gärna använda
telefonen.
Den har en uppkoppling som
i dag är unik,
men som kommer att sätta
standarden.

Den visades första
gången i Peking i år,
och premiärvisas för första
gången för den nordiska
publiken på eCarExpo.
BMW kallar biltypen sav
(Sport Activity Vehicle),
andra suv, och det är
märkets första modell som
uteslutande drivs med el.
Batterikapaciteten är
70 kWh som räcker i 400
km enligt WLTP.
270 hästkrafter räcker
till fina fartresurser,
fyrhjulsdrift borgar för
fina vinterkörningsegenskaper. Debuterar i produktionsfärdigt skick
2020.

– EN BLIVANDE KLASSIKER?
FAKTA / TESLA MODEL 3

s
Vi se ar
C
på e o!
Exp

Motoreffekt: 271 hk. Vridmoment: 307 Nm.
Batteri: Litiumjon, 75 kWh. Antal sittplatser: 5.
Längd/bredd/höjd: 4 694, 1 885, 1 435 mm. Hjulbas: 2 875 mm.
Lastvolym: 424 liter, amerikanskt mätsätt. Vikt: 1 740 kg. Räckvidd: Cirka 50 mil.
Pris: Från 35 000 dollar (Vår bil kostade 57 500 dollar). Svenska priser inte klara ännu.

KIA NIRO
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En av årets hetaste nykomlingar är Kia Niro EV, som firar sin Sverigepremiär på
mässan. Det är den helt elektrifierade varianten av Kias crossover. Det sensationella med
Niro EV är räckvidden; trots att batterikapaciteten ”bara” är 64 kWh kommer den 485 km
enligt den nya tuffare WLTP-normen på en enda laddning. Motorn ger 204 hästkrafter,
driver fram och kommer att kunna utrustas med dragkrok. Pris? En bit över 400 000 kr.

Citybilen Uniti har kommit långt från sin start som
Lundastudentprojekt, och har idag mer än 300 000
tecknade förbeställningar och produktion bara
något år bort. Det handlar om en tvåsitsig
liten designpryl tänkt för urbana miljöer,
med en toppfart på 130 km/h och en
räckvidd på 240 kilometer. Ett 26 kWh
stor batteri ska klara biffen tack vare
bilens förhållandevis låga vikt; bara
900 kilo. Bilen kommer att visas i
energibolaget eOn:s monter, som
levererar gratis laddström i fem år
till varje Uniti som levereras.

HYUNDAI KONA
Systermodellen till Kia Niro heter Hyundai Kona EV i mer traditionell suv-förpackning. Samma batterikapacitet som Kia Niro EV ger samma långa räckvidd på 485 km, och
Kona erbjuds också i en version med mindre (och billigare) batteri på 39 kWh för den som
inte behöver lika lång räckvidd. Både Kia och Hyundai kvalar in för max miljöbilsbonus, i
dagsläget 60 000 kronor som gör inköpspriset riktigt attraktivt.
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VOLVOS AUTONOMA KONCEPTBIL
UTMANAR FLYGRESORNA

Var skulle du bo om du kunde pendla varje arbetsdag i
ett självkörande, uppkopplat och bekvämt mobilt kontor
som har allt du behöver? Tänk om denna tjänst tillhandahölls via
en on demand-prenumeration? Eller om den tillhandahölls av en
arbetsgivare men inte av en annan – vilket företag skulle du välja att
arbeta för?
Detta är bara några av den uppsjö av möjliga scenarier och frågor som väcks
av Volvo Cars nya Volvo 360c-koncept som presenteras på eCarExpo som en del
av företagets vision för framtidens resor – autonoma, elektriska, uppkopplade och
säkra – och som kan ge Volvo Cars möjlighet att ta sig in på nya tillväxtmarknader.
Konceptmiljöerna speglar potentialen att förändra den grundläggande strukturen i hur människor lever, genom att omvandla improduktiv eller tråkig restid till
användbara och njutbara minuter eller timmar på vägarna.
– 360c utforskar vad som blir möjligt när vi tar bort den mänskliga föraren, tar
vara på nya friheter när det gäller design och tar tillbaka tid – det ger en föraning
om hur autonom körteknik kommer att förändra världen som vi känner den. Möjligheterna är ofattbara, säger Mårten Levenstam, senior vice president för corporate
strategy på Volvo Cars.
Helt autonoma och elektriska resor erbjuder en rad avancerade säkerhets- och
miljöfördelar, såsom mindre föroreningar, mindre trafikstockningar och relaterade
hälso- och livsstilsfördelar för de som bor i städer. Det öppnar också möjligheter för
större frihet när det gäller var man väljer att bosätta sig, lägre pristryck på bostadsmarknaden och mer överkomligt bostadsägande.
– Att människor blir mindre beroende av att ha nära till städer är bara ett exempel
på effekterna av att ta bort bördan av improduktiv restid, säger Mårten Levenstam.
– Det självkörande 360c-kontoret gör det möjligt för människor att leva och bo
på större avstånd från överbefolkade städer och istället använda sin tid på ett både
trevligare och effektivare sätt.
360c är baserad på en helt autonom elbil utan mänsklig förare. Det ger en ny
syn på människors resande, hur de håller kontakten med vänner, familj och

kontakter, och hur de kan ta tillbaka tid när de är ute och reser.
Konceptet presenterar fyra potentiella användningsområden för självkörande
fordon – en sovmiljö, mobilt kontor, vardagsrum och en plats för underhållning –
som utgör ett attraktivt resealternativ som kan konkurrera med flyg- , buss- och
tågleverantörer, men med konkurrenskraftiga fördelar i form av komfort, bekvämlighet och avskildhet.
Med 360c utforskar Volvo Cars även möjligheterna att utöka sin affärsmodell
bortom det som traditionella biltillverkare vanligtvis erbjuder. Företaget förutser ett
stort kundintresse från en rad olika branscher.
Ett exempel på detta är potentialen hos 360c som lukrativ konkurrent till korta
flygresor, en mångmiljardindustri som består av flygbolag, flygplanstillverkare och
andra tjänsteleverantörer. 360c-sovmiljön gör det möjligt att resa i första klass från
dörr till dörr utan att man behöver lägga tid på att gå igenom säkerhetskontrollen
på flygplatsen, stå i kö och sitta i ett bullrigt och trångt flygplan.
– Vi ser på 360c som en konversationsstartare, där vi kommer att få fler idéer
och svar i takt med att vi lär oss mer. Men vi tror ändå att helt autonom körning har
potential att förändra vårt samhälle i grunden på många sätt. Det kommer att få
stor inverkan på hur människor reser, hur vi utformar våra städer och hur vi använder infrastruktur. Men vi är bara en av många intressenter, så vi förväntar oss och
bjuder in till en bred diskussion allteftersom samhället lär sig att göra mesta möjliga
av denna banbrytande teknik, säger Mårten Levenstam.

V60 PHEV

Vid sidan av framtidskonceptet i Volvos monter
(se ovan) kommer en betydligt mer närliggande nyhet
att presenteras av mässans hemstads stolthet Volvo.
Det handlar om nya tjänstebilsfavoriten V60 i laddhybridform, Twin Engine på Volvospråk.
Först ut är topputförandet T8 med totalt hela 390
hästkrafter. Snart följer också T6-version med ett 50 hk
mildare effektuttag.
På laddgatan kan du provköra de övriga modellerna
i Twin Engine-programmet, XC60, S90, V90 och XC90.
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Frihet att

köra

som

du

vill

Med Clever är det aldrig frågan om batteriet är halvtomt eller halvfullt. För med Sveriges
största laddnätverk och enkla användarvänliga laddlösningar är du fri att göra och köra
som du vill. Och skulle det vara gupp i vägen eller om tekniken strular, finns det alltid
någon på Clever att prata med - beredd att hjälpa dig vidare.
Välkommen till vår monter på eCarExpo så berättar vi om våra laddlösningar
för hemmet, på jobbet, i fastigheten och den offentliga sektorn.
clever.nu
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Fredag 30 november

Trots en uppväxt i en snöfattig Stockholmsförort har Lucas Stål Madison blivit en av
Sveriges främsta friskidåkare. Resan dit
handlar om både stark vilja och uppfinningsrikedom, där han hittat sätt att få
utlopp för sin kärlek till skidåkning även när
förutsättningarna saknats.
”Är man uppväxt i Stockholm måste man försöka
tänka annorlunda,” säger Lucas Stål Madison. ”Jag
har spenderat många sena kvällar utanför ishallar och
använt snöhögen som bildas när de skrapar isen för
att prova nya tricks.”
Från rymden till pisten. Men det var tiden på
Rymdgymnasiet i Kiruna och vinsten i ”The North
Face Ski Challenge” som blev startskottet på hans
mer professionella skidkarriär och resorna ut i världen
för att utforska det okända, det som ligger bortom de
preparerade pisterna.
Resorna har lett till en rad uppmärksammade skidfilmer och i dagarna har hans senaste filmpremiär på
skidfilmsfestivalen Untracked. Precis som många av
de tidigare filmerna ligger fokuset på det estetiska, att
det finns ett flow i rörelserna och sekvenserna.
Vill hålla snön vit. Den som tittar noga ser också
att en Nissan LEAF fått vara med i bakgrunden på
den senaste filmen. Det är ingen slump. Sedan en tid
tillbaka kör Lucas en helt eldriven Nissan LEAF. Valet
var naturligt givet hans starka miljöengagemang.
”Vi får uppleva helt fantastiska platser och då är
det viktigt för mig att lämna så lite spår som möjligt
efter oss,” säger Lucas. ”Med min LEAF är snön
fortfarande vit när jag kör därifrån och den har nästan
blivit som en vän efter alla mil på vägarna, så därför
var det naturligt att den fick vara med i filmen.”
LEAF:en kommer också vara en trogen följeslagare när Lucas nu kommer resa runt i Sverige och vara

FREDAGEN ÄR ÖPPEN FÖR INBJUDNA OCH BRANSCH.
Föreläsningar, debatter och seminarier och öppna för alla
besökare. Scenen finns mitt i mässområdet (hall B) och
sittplatserna fördelas enligt principen ”först till kvarn”.
10.00 – 10.45
Pressmöte med genomgång av höstens undersökning om svenska bilisters inställning till laddbara bilar. Gunnar Dackevall, eCarExpo, Rikard Lundberg, Mejsel, representanter för BilSweden och PowerCircle, DEFA berättar
om ladd-depån.
Pressvärd Lars-Ola Nordqvist modererar.

Christian öm
Sandstr

11.00 – 11.45
Disruptiva innovationer. Chalmersprofessorn Christian
Sandström om utmaningen i en teknikomställning för storföretagen.
Vilka kommer/kommer inte klara av omställningen till
fossilfria drivmedel?
13.00 – 13.45
Det norska exemplet – och bör Sverige öka tempot i omställningen?
En representant för norska elbilsföreningen elbil.no, Ståle Frydenlund, redogör för den snabba utvecklingen i Norge. Föreläsningen följs av paneldebatt
med svenska politiker på riksnivå. BilSweden är värdar och modererar.
14.00 – 14.45
Göteborgs stads läge för elbilen: Hur ser vägvalen,
investeringarna ut? Göteborgs Energi och Göteborg Parkering
berättar om sina visioner, det hela avslutas med att lokalpolitiker
frågas ut. Peter Sundfeldt modererar.

Ronny
Svensson

Med reservation för ändringar. Se uppdaterat program på: www.ecarexpo.se
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Avliva myter. De många milen på vintriga vägar
har inte fått honom att ifrågasätta sitt val av Nissan
LEAF. Den fungerar utmärkt trots stundtals bistert klimat och gör att snön förblir vit snarare än avgasbrun.
”Ibland stöter man på myter om att elbilar skulle
passa bättre i varmare klimat, men det är bara en
myt och kanske en undanflykt för en del att inte göra
bättre bilval,” säger Lucas. ”LEAF:en har blivit min
arbetshäst och aldrig krånglat trots både snöstormar
och hundratals mil på snöiga vintervägar.”
Följ Lucas äventyr med Nissan LEAF
på instagram @stalmadison och på
www.nissan.se
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15.00 – 15.45
Batteribilarna och deras miljöbelastning. Power Circle samlar expertis från branschen och ger olika perspektiv på batteriets livscykel. Hur ser
resursanvändningen ut för att bygga batterier – och räcker världsproduktionen för att nå uppsatta klimatmål?
Hur används batterierna i sitt andra liv – som energilager hemma istället
för rullande drivmedel? Har Sverige möjlighet att positionera sig globalt i
den växande återvinningsindustrin och vilken skala krävs för att nå lönsamhet i återvinningen?
Seminariet leds av Daniel Kulin, sakkunning e-mobility på Power Circle
och gästas av företrädare från industrin och återvinningsbranschen.

– S V E R I G E S F R Ä M S TA
FRISKIDÅKARE VÄLJER BORT
MONSTERBILARNA

16.00 – 16.45
Tjänstebilarna i skattefokus. Tjänstebilsexperten Ronny Svensson är VD
på Ynnor AB. Han kommer till eCarExpo för att prata om konsekvenserna
för tjänstebilarna av det senaste årets skattenyheter, som bonus malus, och
den nya utsläppsmätningen WLTP. Han visar också vad vagnparksägarna
ska tänka på i arbetet med bilinnehavet – policyförändringar och inköpsstrategier – samt risker och möjligheter i det nya politiska landskapet.

Foto: Alric Ljunghager

Daniel
Kulin

med på filmfestivalens olika premiärer. Det blir tydligt
att Lucas miljöengagemang och bilval skiljer sig en
del från många av de traditionella skidstjärnornas val.
”Medan många av de traditionella skidåkarna kör
runt med bensinslukande monsterbilar så ser det
annorlunda ut inom den alternativa skidsporten, där
många är väldigt miljömedvetna och aktivt försöker
minska sin påverkan på omgivningen, säger Lucas.
”En orsak till det kan vara att friåkarna ofta rör sig
utanför de stora skidorterna och de preparerade
pisterna och därmed får en närmare kontakt med det
som är runtomkring.”
Inga regler. Lucas starka frihetsönskan och motstånd mot regler gör att han föredrar att göra filmer
snarare än att tävla, som andra friåkningssjärnor. Och
han tycker att skidfilmsfestivaler som Untracked har
en viktig roll i samhället.
”Filmfestivaler som detta ger alla som bor i snöfattiga delar av landet en försmak på vad som är möjligt
när det vita guldet faller,” säger Lucas. ”De lyser upp
hösten och kan inspirera nya generationer åkare.”
Redan tidigt i livet odlades Lucas miljöintresse
och all tid i naturen har gjort det ännu starkare. Han
är en stark röst för en mer hållbar skidindustri och är
bland annat aktiv i organisationen POW – Protect Our
Winters, som är en global organisation som samlar
vintersportsutövare för att påverka samhället när det
gäller klimatförändringar.
Skidbyxor blir gympapåsar. Efter karriären skulle
han också gärna vilja jobba med miljö och hållbarhet.
Men redan nu har han startat eget för att skapa nya
produkter av material som redan finns.
”Redan på gymnasiet sydde jag gympapåsar av
gamla skidbyxor och nu försöker jag ta det vidare för
att göra nått vettigt av allt som redan finns där ute,”
säger Lucas. ”Framöver tror jag många jobb kommer handla om hållbarhet på ett eller annat sätt.”

Foto: Pär Hägglund
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Vattenfall Försäljning

Program för stora scenen
Lördag och Söndag
DET HÄNDER PÅ STORA SCENEN I HELGEN
Lyssna på och engagera dig i en rad spännande föreläsningar på
mässans stora scen under hela helgen! Mässan presenterar ett digert
program med både information och underhållning för alla som vill lära sig mer om
elektrifieringen av våra fordon, och dess påverkan på samhället.
Parallellt med aktiviteterna på scenen pågår intervjuer i podstudion i DEFA:s
monter intill scenen, som delvis kommer att sändas ut direkt till publiken, eller
kan laddas ner på podbean.com veckan före mässan.
Volvos nya 360c Concept.

Program för scenen lördagen den 1 december
11.00 – 11.30 Hur kommer vi att resa i framtiden – Volvo presenterar
idéerna bakom sin konceptbil 360c.
11.45 – 12.15 Klimatförändringarna på nära håll – Sveriges mesta äventyrare
Renata Chlumska ger en ögonvittnesskildring.
12.30 – 13.15 Volkswagenkoncernens spjutspets in i elektrifieringen
heter e-tron. Audi berättar hur man möter konkurrenterna.
13.30 – 14.00 Har du förutsättningarna för elbilsladdning i din villa eller ditt
flerbostadshus? Hur mycket speciallösningar krävs, och till vilken kostnad?
Charlotte Eisner från DEFA e-mobility ger konkreta råd.

Renata Chlumska – Sveriges mesta äventyrare.

14.45 – 15.15 Blir framtiden för motorsporten elektrisk? Mikaela Kottulinski
och Daniel Haglöf berättar om sin eldrivna STCC-bil, och ger sin syn på
utvecklingen för motorsporten.
15.30 – 16.00 Årets höjdare! Föreningen Elbil Sverige delar ut priser till
både folk och teknik som har utmärkt sig under året som gått.
16.15 – 16.45 Snillen Spekulerar – För att kunna hantera många elbilar
i den framtida staden krävs helt nya lösningar för att sköta strömfördelning
och effekt-toppar. Vi lyfter det goda exemplet Örebro Bostäder och visar
upp de svenska patenten från Ferro Amp, samt den gröna IoT-innovationen
Get Bright.
Program för scenen söndagen den 2 december

Nya Audi e-tron.

10.15 – 10.45 Framtidssäkra din klassiker – Michael Richardson från Retro
EV, räddar klassiska bilar för framtiden med proffsiga elkonverteringar.
11.00 – 11.30 Hur ska elen räcka för alla elbilar? Björn Öster, ansvarig för
Vattenfalls InCharge, ger sin bild av hur ekvationen går ihop.
11.45 – 12.15 Klimatförändringarna på nära håll – Sveriges mesta äventyrare
Renata Chlumska ger en ögonvittnesskildring.
13.30 – 14.00 Har du förutsättningarna för elbilsladdning i din villa eller
ditt flerbostadshus? Hur mycket speciallösningar krävs, och till vilken kostnad?
Charlotte Eisner från DEFA e-mobility ger konkreta råd
14.45 – 15.15 Från studentprojekt till fullskalig bilproduktion – företrädare för den
svenska elbilen Uniti berättar om resan.

Ladda smart, snabbt
och säkert med InCharge.

STCC – elektrisk motorsport.

InCharge Smart hemma är laddlösningen för dig som efterfrågar smart och
säker laddning på hemmaplan. Dessutom ingår snabbladdningsrabatt vid
utvalda stationer i det publika InCharge laddnätet. Om du beställer en InCharge
Smart under 2018 kan du få 50 % i ladda-hemma-stöd hos Naturvårdsverket.
Läs mer på goincharge.com/se

Med reservation för ändringar. Se uppdaterat program på: www.ecarexpo.se
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LADDAD.

”DU
VINNER PÅ
LADDAD
TJÄNSTEBIL”

med GARO Futuresmart™

Allt fler elbilar behöver
snabb och enkel laddning

eCarExpo gör det tydligt. Utbudet av laddbilar har aldrig varit så
stort som nu. Men är det inte brist på laddhybrider? Man får väl
vänta ända till sommaren på en ny bil?
Det stämmer, när det gäller vissa märken. Andra kan leverera direkt. Men visst,
utbudet av laddbilar är ännu inte lika brett som för bensin- och dieselbilar.
Motorstyrka, antal sittplatser, 0–100, lastvolym, dragvikt, benutrymme. Jag vet
inte vad du prioriterar. Väljer du laddbil får du vara beredd att förhandla med dig
själv. Minskat benutrymme kan ge mer plats i plånboken, så att säga.
För det har aldrig varit så förmånligt att välja en laddbar tjänstebil som nu. Och
med rätt körprofil är laddhybriden rena kassakon för dig.
Det blir tydligt vid en jämförelse mellan två Kia-modeller med fyra olika tekniker
och drivmedel. Visst, det finns andra märken med ett brett utbud av olika drivlinor,
men den här gången blir det Kia.
Vi har jämfört Kia Niro som elhybrid och laddhybrid med Optima både med bensin- och dieselmotor.
Resultatet är slående. Laddhybriden är allra billigast. Både att ha stående på
garageuppfarten och att köra.
Kostnaden för att ha tjänstebil består av två delar. Det fasta förmånsvärdet och
den rörliga kostnaden för körningen.
Förmånsvärdet beräknas på bilens pris. Niro som elhybrid kostar ungefär
250 000 kr och de övriga tre modellerna går på nästan 90 000 kr mer. Ändå är det
beskattningsbara förmånsvärdet för laddhybriden så lågt som 1 733 kr i månaden.
Ja, det är mindre än hälften av förmånsvärdet för såväl diesel- som bensinbilen,
som båda ska beskattas med över 4 000 kr i månaden. Även elhybriden är billigare
än så, 2 567 kr i månaden.
Det beror på att staten vill att du ska välja elektrifiering. Därför subventioneras
förmånsvärdet på elhybrider och ännu mer på laddhybrider och elbilar.
Din rörliga kostnad för att köra bilen består av två delar. Kostnaden för privatkörningen och så tjänstekörningen. Som inte alltid är en kostnad, visar det sig.
Kostnaden för privatkörningen står i direkt proportion till bilens drivmedelsförbrukning. Med 0,76 liter per mil är bensinbilen törstigast och är därför dyrast att
köra. 1 500 kr i månaden vid 16 kr litern. Laddhybriden är snålast och är därför billigast. 260 kr i månaden.
Enligt den så kallade huvudregeln betalar du som tjänstebilsförare drivmedlet
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Intresset för att bygga upp infrastrukturen för elfordon i Sverige accelererar alltmer.
Genom stor framsynthet, erfarenhet, kompetens och innovationsförmåga är GARO
idag den ledande leverantören av fordonsladdning i Norden. Med en bred produktportfölj kan vi erbjuda alla typer av laddstationer – från laddboxen hemma i
villan till den effektiva snabbladdaren. Vi är med och driver utvecklingen framåt
för en tryggare, enklare och mer hållbar framtid.

Ronny
Svensson

GARO Futuresmart™ garanterar vår innovation av framtidssäkra produkter som
säkerställer energibesparing, smartare styrning och enkelhet i användandet.

garo.se

GLB laddbox
för hemmabruk

Publika
laddstolpen LS4

En nytänkande kraft

även för tjänstekörningen och kan få skattefri ersättning av arbetsgivaren. 6,50 kr
milen för diesel, 9,50 för alla andra drivmedel.
Ersättningen täcker inte kostnaden för vare sig diesel eller bensin. Istället får du
själv betala för tjänstekörningen. I vårt exempel drygt en hundring respektive mer
än 300 kr i månaden, och det blir dyrare ju längre tjänstekörning du har.
För hybridbilarna är det tvärtom. Ersättningen på 9,50 kr per mil är högre än
drivmedelskostnaden. Även det kan ses som något slags subvention, som betalas
ut av arbetsgivaren. Elhybriden ger dig en vinst på över 400 kr i månaden, laddhybriden mer än det dubbla. Och när du ser på totalkostnaden blir det ännu tydligare.
Halvera förmånsvärdet för att beräkna skattekostnaden, vid 50 procents marginalskatt, och lägg till nettokostnaden för drivmedlet.
Bensinbilen är dyrast. Drygt 4 000 kr i månaden. Dieselbilen kostar en tusenlapp mindre och elhybriden ungefär hälften av det. 1 615 kr. Allra billigast är laddhybriden. 199 kr i månaden. Netto.
Men det vill till att din körprofil är den rätta. I vårt exempel kör du 125 mil i månaden privat, lika långt i tjänsten. Och inte för många långa körningar, där batteriet
laddar ur efter några mil och du sedan måste köra på bensin. Det kan bli dyra mil.
Men du har fortfarande nästan 4 000 kr kvar i plånboken för att du inte valde
bensinbilen.
Ronny Svensson, VD Ynnor AB, är Sverige främste tjänstebilsexpert och
föreläsare på stora scenen fredagen den 30 november 16.00.

Märke
Modell
Paket
Drivlina
Pris
Förmånsvärde kr/år
Drivmedelsförbrukning l/mil

Kia
Niro 1,6 GDI
Plus 1 paket
Hybrid
249 800
30 800
0,38

Kia
Niro 1,6 GDI
Plus 1 paket
Plugin Hybrid
334 600
20 800
0,13

Kia
Optima 1,6 CRDI
GT Line Plus
Diesel
338 900
49 700
0,46

Kia
Optima 1,6 GDI
GT Line Plus
Bensin
338 900
53 100
0,76

Din kostnad kr/månad
Förmånsskatt 50%
Kostnad privat körning
Kostnad tjänstekörning
Totalt kr/månad

1 283
760
-428
1 615

867
260
-928
199

2 071
920
107
3 098

2 212
1520
332
4 064

NITRO EDGE 22”
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Jag ser det som att vi
framtidssäkrar klassiker
Finns det en framtid för våra klassiker? En som försöker bevisa att
eldrift kan vara lösningen även för våra gammelbilar är amerikanen
Michael Richardson, och han gör det i Finland! Träffa honom och hans
bilar på mässan!
Du jobbar med brittiska klassiker, bland andra en Triumph GT6 och en MGA, som
bägge är eldrivna. Har du valt dem av någon speciell anledning?
– Jo, jag ville börja med ett par rambyggda bilar, det är enklare att testa ut systemen då. Man kan helt enkelt göra bilen körklar innan man lyfter på karossen.
Du kommer ursprungligen från USA, grundades dina intressen redan där?
– Visst, min morfar renoverade klassiska bilar medan farfar tidigt pysslade med
elektronik, bland annat solceller redan på 70-talet. Med andra ord är jag ärftligt belastad. Själv har jag jobbat med mjukvara hela mitt liv. Jag har hjälpt företag som Nasdaq och Disney att få ordning på sina system.
Men du bygger elbilarna ihop med ett finskt företag, hur kommer det sig?
– Det handlar mycket om att jag jobbat på många olika platser, Nasdaq finns
exempelvis även i Stockholm. På en resa i krokarna fick jag några kontakter i Estland
och lärde mig uppskatta entreprenörsandan i de baltiska länderna. Men egentligen
började satsningen i Finland med entreprenörsmässan ”Slush” i Helsingfors 2013.
På omvägar fick jag sedan kontakt med Grips Garage i Vantaa som sedan ett
antal år specialiserat sig på att renovera klassiker. Det är i samarbete med dem jag
grundat ”e-Drive Retro” där vi gemensamt bygger elektrifierade klassiker.
Är det inte ett problem att jobba så långt från den moderna bilindustrin, det är väl
ändå inom den man hittar lämpliga lösningar?
– Inte alls, den vanliga bilindustrin är snarare ett hinder för det vi pysslar med. Är
man verksam i Sverige förknippas man med Volvo, i Tyskland med de tyska tillverkarna, och så vidare. Jag vill stå fri och hitta okonventionella lösningar med hjälp av

underleverantörer som inte är kopplade till bilindustrin.
Vad betyder det för bilarna, är de konstruktionsmässigt olika övriga elbilar?
– Visst, vi använder helt andra komponenter. Det enda som kan kännas igen är
batterierna som vi köper i modulform från München och som är av samma typ som
de Tesla använder. Tar man sedan omvandlarna, batteriet har ju likström och motorn
går på växelström, hämtar vi dem från gruvindustrin och de är betydligt bättre och
håller längre än de som sitter i andra bilar.
Dessutom kyler vi batterierna och motorn på ett avancerat sätt. Istället för ett
konventionellt kylsystem jobbar vi med en mycket speciell olja som är biologiskt
nedbrytbar. Den används normalt för att kyla superdatorer och en av finesserna är att
den inte skadar några övriga komponenter om det skulle råka läcka någonstans. En
annan fördel är att den kyler så effektivt att vi kan snabbladda extra kvickt, samt ta ut
maxeffekt ur motorn under längre tid.
Är tanken att sälja komponenter så att entusiaster själva kan konvertera sina bilar?
– Verkligen inte. Det här är knepigt, och vi kommer bara att sälja kompletta bilar.
Blir inte entusiaster upprörda över denna ”hädelse”?
– Nej, jag ser det istället som att vi framtidssäkrar klassiker.

NO
BE
Den trehjuliga elbilen från estländska Nobe har teknik i framkant. Bilen
ska bland annat vara självkörande och
är modulbaserad, så att ägarna utan
större problem kan uppgradera allt
från karosspaneler till batteripaket.
Till skillnad från många andra startup-företag känns det som att Nobe
har en mer realistisk syn på prisnivån.
Företaget räknar med att basvarianten, som finns att se på mässan, kommer att kosta under 300 000 kronor.

Den enkla konstruktionen med
relativt få delar gör att bilen ska kunna
produceras nästan var som helst och
Roman Muljar, vd för Nobe, säger att
man har inlett diskussioner om en
fabrik i Trollhättan. Muljar ser sin skapelse främst som en andrabil, dessutom en sådan man kan ta med sig för
småturer under bilsemestern.
– Man ska kunna hänga den på
dragkroken, koppla in den och medan
man kör dit laddas den längs vägen.

Nu har vi lanserat nästa generations laddhybrid-SUV som vi har uppgraderat på över
hundra punkter. Med bland annat en större elmotor och bensinmotor för mer kraft,
förfinad fyrhjulsdrift för bättre kontroll och bättre batterikapacitet för längre eldrift.
Provkör den på plats på mässan. Du kan även träffa superäventyraren och Mitsubishiambassadören Renata Chlumska i vår monter. Hoppas vi ses på eCar Expo!
Viktad förbrukning 1,8 l/100 km och 148 Wh/km, CO2 40 g/km. Förmånsvärde 2018 netto per månad vid 50 % marginalskatt. Bilen på bild är extrautrustad.
Viktad förbrukning 1,8 l/100 km och 148 Wh/km, CO2 40 g/km. Bilen på bild är extrautrustad.
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LADDBOXAR
– En marknadsöversikt

Oavsett om du är privatperson, är medlem i en bostadsrättsförening eller driver ett företag börjar resan mot elektrifieringen med att det finns rätt prylar för att säkert och
snabbt kunna ”tanka” elbilen.
I den nya eran för våra bilar flyttar macken hem till bostaden och till
jobbet. El finns överallt, så det är bara att se till att bilen kan laddas på
ett säkert och snabbt sätt. Och då behövs en laddbox.
Här nedan och på följande sida har vi med hjälp av tidingen Elbilen

TILLVERKARE

Charge Amps

Charge Amps

Chargestorm

Chargestorm

Chargestorm

Circontrol

Circontrol

Circontrol

PRODUKTNAMN

HALO Wallbox 3,7 kW

HALO Wallbox 11 kW

EVA Start

EVA Protected

EVA Connected

e-home

WBM-Basic

eVolve SMART WALLBOX

SVENSK
LEVERANTÖR/
DISTRIBUTÖR

Charge Amps (säljs också
hos Fortum)

Charge Amps

Chargestorm

Chargestorm

Chargestorm

Sundrive

Sundrive

Sundrive

Molntjänst för webb inkluderad kostnadsfritt med
schema/tabell styrning,
inställningar och historik
för debiteringsunderlag.
App för IOS och Android.
7.5 meter kabel till bilen.

Molntjänst för webb inkluderad kostnadsfritt med
schema/tabell styrning,
inställningar och historik
för debiteringsunderlag,
även native App finns
(för IOS och Android). 7,5
meter kabel till bilen.

Laddbox med typ 2-uttag
eller fast laddkabel. Låsbar
front med tydliga symboler
som indikerar status på
laddboxen. Enheten monteras på vägg alternativt
med stolpmontage.

Laddbox med typ 2-uttag
eller fast laddkabel.
Enheten monteras på vägg
i standardutförande alternativt med stolpmontage.

Laddbox med typ 2-uttag
eller fast laddkabel. Även
möjlighet till dubbla typ
2-uttag eller dubbla fasta
laddkablar. Finns även
med Typ 2-uttag/fast
laddkabel + schuko-uttag
för motorvärmare.

Laddbox med typ 2- eller
typ 1-kontakt på fast
kabel.

Laddbox med typ 2-kontakt, alternativt fast kabel
med typ 1 eller 2.

Laddbox med 2 st typ
2-kontakt. Uppfyller
Klimatklivets krav för 50%
bidrag.

PRIS CIRKA
(INKL MOMS)

8 000 – 10 000 kr

11 500 – 13 500 kr

7 494 kr

9 063 kr

12 494 kr

7 000 – 8 000 kr

från 8 995 kr

20 990 kr

ENFAS

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

KOMMENTAR

TREFAS

TESTA ePERFORMANCE
Haibikes cyklar finns att köpa i Rideaways butiker i Stockholm och Göteborg.
Och hos utvalda återförsäljare så som: Göteborg. Bikevillage, Saltsjö-boo. Södersport,
Östersund. Eskilstuna Cykeldepå, Eskilstuna. Team Sportia, Malmö och Lund.
Yamaha-hallen, Gälivare. Karlstad Cykel och Sportcenter, Karlstad.
Haibike säljs och marknadsförs av Rideaway.
Butik och showroom: Grevgatan 53, Stockholm
Olof Asklunds gata 10, Göteborg. För kontakt och
mer information: hello@rideaway.se
www.rideaway.se

Följ oss på: facebook.com/rideaway.nu

listat ett urval av de laddboxar som säljs av våra utställare på eCarExpo.
De allra flesta har ett betydligt bredare urval, inte minst när det gäller
högeffektsladdare. Gå direkt till respektive utställare för mer information
och aktuella erbjudanden.
Sedan vill vi råda er läsare att inte bara se på prislappen, som leverantören har lämnat, för det skiljer mycket i funktioner. Den verkliga
kostnaden ser man först när man tar in offerter på hela installationen.
Framtiden för det statliga ladda hemma-bidraget är oklat i dagsläget.

MAXEFFEKT (KW)

3,7 kW

11 kW

1-fas 6A (1,4 kW) upp till
3-fas 32A

1-fas 6A (1,4 kW) upp till
3-fas 32A

1-fas 6A (1,4 kW) upp till
3-fas 32A

3.7 till 7.2 kW

3.7 kW. Möjligt bestycka
för trefas (11 kW)

2 x 3.7 kW – Möjligt
bestycka för trefas
(2 x 22kW)

TILLVERKARE

DEFA

DEFA

DEFA

DEFA

EC Nordic

EC Nordic

EC Nordic

GARO

PRODUKTNAMN

DEFA Wallbox 7.4kW
T2-C 709095

DEFA Wallbox 7.4kW
T2-S 709096

DEFA Wallbox 11kW T2-S
709097

DEFA Doublebox
2x11kW/1x22kW T2-S
708533

Wallpod Laddbox 3,7kW11kW

Wallpod laddbox m
kabel 5m Kontakt Typ 2
3,7-11kW

Securicharge, LADDBOX
SC 2x 3,7 kW

GARO Laddbox GLBT137FC

SVENSK
LEVERANTÖR/
DISTRIBUTÖR

DEFA emobility.se@defa.
com samt I bilhandeln
via installatörer och
eftermarknad

DEFA emobility.se@defa.
com

DEFA emobility.se@defa.
com

DEFA emobility.se@defa.
com

EC Nordic

EC Nordic

EC Nordic

GARO

KOMMENTAR

AC Laddbox med MID
godkänd elmätare catD
godkänd för debitering
och redovisning. Integrerat
DC skydd. Fast typ2 kabel.
RFID, molntjänst, lastbalansering och betallösning
som tillval.

AC Laddbox med MID
godkänd elmätare catD
godkänd för debitering
och redovisning. Integrerat
DC skydd.Typ2 uttag för
mode3 kabel. RFID, molntjänst, lastbalansering och
betallösning som tillval.

AC Laddbox med MID
godkänd elmätare catD
godkänd för debitering och
redovisning. Integrerat DC
skydd. Fast typ2 kabel.
RFID integrerat. Molntjänst, lastbalansering och
betallösning som tillval.

AC Laddbox med Inbyggd
MID godkänd elmätare
catD godkänd för debitering och redovisning.
Integrerat DC skydd.
Typ2 uttag för mode3
kabel. RFID integrerat.
Molntjänst, lastbalansering
och betallösning

Inbyggd elmätare,
med kontakt typ 2.
Led-indikering av
status på laddare.

Inbyggd elmätare med
kabel 5 m samt kontaktdon typ 2 till fordon.
Led-indikering av status
på laddare.

Två inbyggda elmätare
samt låsbara kontakter
typ 2. Två Led-indikering
av status på respektive
ladduttag.

För typ 1-anslutning och
fast kabel.

PRIS CIRKA
(INKL MOMS)

Installerat och klart från
15 000 kr

Installerat och klart från
15 000 kr

Installerat och klart från
21 000 kr

Från 24 375 kr inkl
moms via installatör

7 500 kr

8 350 kr

18 800 kr

10 000 kr

ENFAS

Ja

Ja

Ja

Ja 1-fas installation möjlig

Ja

Ja

Ja

Ja

TREFAS

Ja

Ja

Ja

Jax2

Ja, annat art-nr

Ja, annat art nr

Ja, annat art nr

MAXEFFEKT (KW)

7.4kW ställbar från 6-32A
med 0.5A per steg.

7.4kW ställbar från 6-32A
med 0.5A per steg.

11kW ställbar från 6-16A
med 0.5A per steg.

2x11kW och 1x22kW
ställbar från 6-32A

11 kW

11 kW

11 kW

3,7 kW (ställbar laddström
6, 10, 16 A)
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ENFAS, TREFAS,
SUPERCHARGERS
– VAD GÄLLER
FÖR MIN LADDBARA
BIL? PÅ MÄSSAN
FÅR DU ALLA SVAR
FRÅN EXPERTERNA
DIREKT!

TILLVERKARE

GARO

GARO

InCharge / EV-BOX

InCharge / GARO

KEBA

KEBA

KEBA

KEBA

PRODUKTNAMN

GARO Laddbox GLBT237WO

GARO Laddbox GLBT222FC

InCharge Smart hemma

InCharge Enkel hemma

KEBA P30x

KEBA P30c

KEBA P30b

KEBA P30e

SVENSK
LEVERANTÖR/
DISTRIBUTÖR

GARO

GARO (säljs också hos
E.ON)

InCharge

Incharge

Sundrive/Clever

Sundrive/Clever

Sundrive/Clever

Sundrive/Clever

Typ 2-uttag. Finns i olika
varianter med RFID-läsare
eller nyckelbrytare. Möjlig
slavbox till P30c. Uppfyller
Klimatklivets krav för 50
% bidrag.

Typ 2-uttag. Finns i olika
varianter med RFID-läsare
eller nyckelbrytare.

Typ 2-uttag.

KOMMENTAR

För typ 2-anslutning med
uttag. Finns variant med
kabel för typ 2. Finns i
variant med mätare.

Finns med uttag typ 2 eller
med kabel typ 2.

Typ 2 uttag - Finns med
fast kabel och högre effekt
som tillval.

Typ 2 uttag - Finns med
fast kabel som tillval.

Typ 2-uttag. Finns i
olika varianter med WiFi,
3G, RFID-läsare eller
nyckelbrytare. Möjlig masterbox till P30C. Uppfyller
Klimatklivets krav för 50
% bidrag.

PRIS CIRKA
(INKL MOMS)

10 000 kr

10 000 kr

14 995 kr

12 995 kr

14 637 kr

12 499 kr

Från 10 990 kr

Från 7 939 kr

ENFAS

Ja

Ja

Ja

Ja

Tillval

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

TREFAS
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MAXEFFEKT (KW)

3,7 kW (ställbar laddström
6, 10, 16 A)

Upp till 22 kW
(ställbar laddström
6,10,16,20,25,32)

3,7 kW. Möjlighet att välja
effekt

3,7 kW

Kan konfigureras:
3,7 – 22kW

Kan konfigureras:
3,7 – 22kW

Kan konfigureras:
4.6 – 22kW

Kan konfigureras: 4.6 kW

TILLVERKARE

myenergi Ltd

SellPower Nordic AB

SellPower Nordic AB

SellPower Nordic AB

Wallbe

Wallbe

Wallbe

Wallbe

PRODUKTNAMN

Zappi. Finns för
Typ 1 eller Typ 2anslutning

Basic / 16 A 1-fas T1

Basic / 16 A 1-fas T2

Basic/ 16 A 3-fas T2

Eco 2.0 – Typ 2, 3.7 kW,
16A, 1-fas

Eco 2.0 – Typ 2, 4.6 kW,
20A, 1-fas

Eco 2.0 – Typ 2 uttag, 3.7
kW, 16A, 1-fas

Eco 2.0 – Typ 2, 11 kW,
16A, 3-fas

SVENSK
LEVERANTÖR/
DISTRIBUTÖR

Orust Enginering.

SellPower Nordic AB

SellPower Nordic AB

SellPower Nordic AB

WallbeNordic/
Sundrive

WallbeNordic/
Sundrive

WallbeNordic/
Sundrive

WallbeNordic/
Sundrive

KOMMENTAR

Kan ladda både med el
från nätet och el från solceller/batterilager. Zappi
har förutom lastvakt och
vanlig laddning även ECO
& ECO +, vilket maximerar
självanvändningen av
förnybar energi.
3 års garanti.

T1 kabelanslutning.
Stationen levereras med
kWh mätare. Rak eller
spiralsladd. DC leakage
protection.

T2-uttag. Stationen levereras med kWh mätare.
DC leakage protection.
Finns även en version med
T2-kabelanslutning.

T2 kabelanslutning.
Stationen levereras med
kWh mätare. Rak eller
spiralsladd. DC leakage
protection.

Finns även en variant för
elbilar med typ 1-anslutning.

Finns även en variant
för elbilar med typ
1-anslutning.

Typ 2-uttag på sidan
möjliggör användande
för både typ1 och typ
2-fordon.

4 m fast kabel samt typ
2-uttag, ställbar effekt 3,7
kW 1-fas 10 amp till 11
kW 3-fas 16 amp.

PRIS CIRKA
(INKL MOMS)

6 200 kr

12 300 kr

11 000 kr

13 290 kr

Från 7 500 kr

Från 8 000 kr

Från 7 200 kr

Från 9 500 kr

ENFAS

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

TREFAS

Kommer i oktober.

MAXEFFEKT (KW)

Enfas max 7 kW
Trefas max 22kw
(6 till 32A variabel
laddning).

Ja

3,7 kW

3,7 kW

11 kW

Ja

3,6 kW

4.6 kW

3,7 kW

11 kW

—
ABB visar hela laddregistret.
För framtidens hållbara
transporter.
ABB är en ledande leverantör av laddinfrastruktur och erbjuder lösningar för både privata
och offentliga miljöer. Med ABB:s laddare kombineras maximal säkerhet med avancerad
funktionalitet och molntjänster. På eCar Expo visar vi hela vårt register för elbilsladdning,
från AC-laddinsats i bilvärmarcentral till högeffektsladdare.
• Terra High Power Charger högeffektsladdar bilen på endast 15-20 minuter. Framtagna
särskilt för nästa generations elbilar med större batterier och räckvidd.
• Terra snabbladdare, vår världsledande lösning för kostnadseffektiv snabbladdning upp till
50 kW och 920V för alla standarder.
• Terra DC wallbox är snabbladdning på 24 kW i kompakt design som kan monteras på vägg.
• EVLunic AC-laddbox som laddar bilen över natten. En högkvalitativ och kostnadseffektiv
laddpunkt för hemmaladdning, till bostadsrättsföreningen eller företagsparkeringar.
• AC-laddinsats som enkelt installeras i motorvärmarcentral. Genvägen till elbilsladdning.
• Se filmen om våra HVC-Opportunity Charging elbussladdare.
ABB finns i monter B08:12 på eCar Expo, 30 nov till 2 dec, Svenska Mässan i Göteborg.
abb.se/laddning-elfordon
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Vi gör din
laddning
100 % bättre.
Ny undersökning visar: Två av tre svenska
bilägare vill byta till eldrivet redan idag
Två tredjedelar av de svenska bilägarna skulle helst välja en elhybrid
eller renodlad elbil om man skulle byta bil idag.
Det framgår av en undersökning om elbilar och infrastrukturen för elbilsladdning
som elbilsmässan eCarExpo låtit göra på 1 012 svenska bilägare. Jämfört med
motsvarande tid förra året är det främst unga män som nu i högre utsträckning vill
sadla om från fossilt till eldrivet.
eCarExpo har under september månad låtit undersökningsföretaget Mejsel
genomföra en kvantitativ undersökning på 1012 svenska bilägare, hälften män och
hälften kvinnor, om inställningen till laddning för el- och elhybridbilar.
Undersökningen visade att 66 procent av de svarande helst vill att sin nästa bil
drivs helt eller delvis av el. Andelen av de svarande som helst köper en bensinbil
nästa gång är 20 procent, och intresset för dieselbränslet har sjunkit ner under tio
procent. Resultatet visar också att intresset för gas och etanol i stort sett är utraderat i Sverige, med bara tre respektive två procent som säger sig vilja satsa på dessa
alternativa fossilfria bränslen.
Utvecklingen följer en tydlig trend som har synts under längre tid, men som ändå
var överraskade stor när förra årets undersökning publicerades. I år syns främst en
attitydförändring hos yngre män (20–35 år), som kraftigt har ökat sitt intresse för
elhybrider på bekostnad av främst bensinbilar. Men överlag och i så gott som alla
åldrar och kön ökar intresset för eldrivet.
Adderar man dessutom både första- och andrahandsvalen hos de svarande är
trenden extra tydlig, eftersom många börjar få upp ögonen för elektrifieringen, men
vågar ännu kanske inte ta steget fullt ut. 73 procent av de svarande har elhybrider
som första eller andra val, och 49 procent elbilar. Det är mellan sju och tio procentenheter fler än i fjolårets undersökning.
– Nu är det upp till biltillverkarna att leverera bilar som folk efterfrågar, säger Gunnar Dackevall, initiativtagare till elbilsmässan eCarExpo. På mässan kommer en rad
nyheter att presenteras för de svenska bilköparna, både i hybridform och som renodlade elbilar. Men trots att hela branschen nu ställer om till eldrift i stor skala är det
skriande brist på alternativ som kan levereras med kort varsel.
– Den så kallade ”bonus-malus”-skatteomläggningen i somras utlöste inte oväntat ett enormt sug efter eldrivet, kommenterar Gunnar Dackevall, och det är långa
ledtider på omställningar i bilindustrin.
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Inte minst märks effekterna av skatteomläggningen på tjänstebilssidan, där
samma undersökning visar att intresset för laddbar förmånsbil har fördubblats på
ett enda år! När vi frågade bilägarna förra året vid samma tid var det bara 35 procent som övervägde en laddbar tjänstebil. I år har siffran stigit till 70 procent.
Med kraftiga rabatter på förmånsbeskattningen blir valet ganska enkelt för företagen att välja drivsystem på sina tjänstebilar (läs Ynnors artikel på sidan 22 för mer
information).
Det förklarar tydligt varför många tillverkare idag har problem med att leverera
bilar inom rimlig tid, och att andrahandsvärdet för laddbara bilar skjuter i höjden.
eCarExpos undersökning genomfördes av Mejsel den 17–27 september i år.
Hela undersökningen om svenskars förhållande till elbilsmarknaden kommer att
presenteras vid öppningen av elbilsmässan eCarExpo på Svenska Mässan i Göteborg den 30 november 2018 klockan 10.00.

Köparnas val om dom skulle byta bil idag
Vad vill du helst att din nästa bil kommer att drivas av? Frågan ställdes till drygt 1 000 svenska bilägare i
september månad, och nedan har vi lagt samman både första- och andrahandsvalet.
100%
90%

Intresset för
eldrivet ökar,
medan övriga
drivmedel minskar. Under ”Hybrid” finns både
laddbara och
självladdande
hybrider.

2017
2018
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Välkommen till eCarExpo och monter B02:12, där vi berättar om hela lösningen
för dagens och framtidens elbilar – från produktionen av 100 % förnybar kraft
och laddstolpar till innovativa laddboxar, laddkablar och tillbehör. Allt du
behöver för att göra din elbil smidigare att tanka och bättre för planeten.

10%
0%

Hybrid

EL

Bensin

Diesel

E85

Gas

Missa inte vårt öppna seminarium med bland andra Magnus Lindén från Sweco
på fredag 31/11, 10.00–12.00.
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El-revolution i endurospåret

Gränserna håller på att suddas ut mellan enduromotorcyklar och elassisterade mountainbikes. Mycket talar för att vi snabbt går mot en elektrifiering av alla tvåhjulingar för offroadbruk, och en framtid där bullret inte längre blir en het stridsfråga för alla som vill
motionera och roa sig i terrängen med sin tvåhjuling.
Ett färskt exempel är SUR-RON Light Bee, en eldriven lättviktare för offroadkörning som med sin
vikt på bara 50 kilo finns någonstans mellan elcykeln och motorcykeln egenskapsmässigt. Light Bee
kommer att finnas för provkörning på eCarExpo, både i fulleffektsutförande med en toppfart på 70
km/h, och i EU-mopedsutförande som max klarar 45 km/h.
Då kommer alla att kunna känna på det fina vridmomentet i elmotorn, som förses med ström från
ett 1,9 kWh stort litiumjonbatteri från Panasonic. Räckvidden anges till 100 km vid försiktig körning,
och ungefär hälften om den körs med full attack i skogen. Det tar ca tre timmar att ladda batteriet fullt
när det är helt urladdat, och man byter det i en handvändning om man har ett extra batteri tillgängligt.
Den kinesiska tillverkaren har lång erfarenhet av tillverkning av Downhillcyklar, och fjädring och
geometri är anpassade för att man ska kunna göra hopp och klara svår terräng utan ansträngning på
en Light Bee.

SNABB SOM EN VÄSSLA
Skotertillverkaren Vässla visar upp sin
nya generation av EU-skotern Vässla (ja,
den stavas med ä), som med fördel kan
provas på cykel- och mopedtestbanan på
mässan. Vässlan går upp till 6 mil på en
laddning, och toppar 45 km/h. Motorn ger
1,0 kiloWatt, batteriet tar sex timmar att
ladda.

TRE HJUL FÖR MER KUL
Kreativiteten når nya höjder när våra fordon elektrifieras. iTango är en trehjulig skoter vars framhjul lutar individuellt men inte parallellt när man svänger.
Stabilare och med kortare bromssträcka än för en tvåhjuling.
Prova själv på mässan!
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KRIGISK MILJÖKÄMPE
Ingen har väl glömt ansiktet på de tusentals
Humvees som deltog i Gulfkriget på 1990-talet? Nu finns det möjlighet att inge samma
respekt i en mopedbil, som dessutom går på el
istället för den olja som man slogs om i Kuwait.
Räckvidden är upp till 13 mil på en
laddning, och importören
ger två års garanti.

Renault ZOE

Nu kan fler välja 100% el.
Besök oss på

eCarExpo
30/11–2/12

Svenska Mässan
i Göteborg

MOUNTAINBIKES DE LUXE
Man kan bygga enkla elcyklar, och så kan
man göra som Haibike; bygga superavancerade specialare i kolfiber med motorn snyggt
intergrerad för att inte ta stryk i terrängen.
Även utrustning som belysning och instrument
är smart integrerade i designen, som har sitt
ursprung i Tyskland. Testa på mässan!

ELDRIFT FÖR TUNGA JOBB
Agria maskin visar upp Alkés program av
elfordon för lättare jobb där miljöhänsyn står
i fokus. Ovan syns exempelvis ATX-modellen,
som lastar upp till 1,9 ton och kan dra hela 4,5
tons släp. Snabbladdning sker på 1,5 timme.

Just nu från

225 990 kr

*

(exkl. batterihyra)

Efter klimatbonus från 165 990 kr**
Privatleasa från

2 950 kr/mån

***

(inkl. batterihyra)

Inkluderar

+ Nybilsbonus
+ 3 års fri service
+ 4 vinterhjul
+ 5 års garanti
+ FlexiCharge-kabel (230V)

Med riktigt bra erbjudanden gör vi det möjligt för fler att välja en elbil. Renault Zoe drivs till 100% på el och
har en räckvidd på hela 300 kilometer i verklig körning. Välkommen in på en provkörning!
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*Erbjudandet består av en nybilsrabatt på 24 0 0 0 kr f rån Renault, 3 års f r i service, 4 vinterhjul (15’’ aluminiumfälgar), 5 års garanti, samt en FlexiCharge kabel (230V ), totalt värde 45 0 0 0 kr. Kan inte kombineras med andra erbjudanden.
Gäller vid köp av en ny Renault ZOE modellår 2018 senast 21/12 2018. Angivna priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. Batterihyran tillkommer. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45 000 km eller 36 månader
reservation för lokala avvikelser. **Renault ZOE modellår 2018 kvalificerar sig som en klimatbonusbil och är således berättigad till den vid 1/7-2018 gällande statliga bonus på 60 000 kr så länge anslag finns. Bonus till klimatbonusbilar
är ett statligt incitament som är oberoende från Renault och med förbehåll för begränsningar och villkor som bestäms av transportstyrelsen. Läs mer på www.transportstyrelsen.se. ***Renault privatleasing 0 kr kontant, 36 mån,
garanterad restvärde. Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Körsträcka 10 000 km/år, inkl. batterihyra. Med bilen följer en FlexiCharge-kabel. Vinterhjul och service ingår under leasingperioden. Försäkring tillkommer. Månadskostnaden från
2 950 kr/mån är baserat på ZOE Life Z.E. 40 (41kW) från 249 990 kr. Alla priser inklusive moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilen i annonsen är extrautrustad.

renault.se

Hela denna sida är en annons från E.ON

HE L A DEN N A BILAGA ÄR EN AN N ON S FRÅN eC A RE XP O

e

allt om elbilar sedan 2013

10 nummer per år
Prenumerera på
www.elbilen.org
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ZERO FUSS, MAX FUN
Zero Motorcycles startades 2006 av ett gäng motorcykeltokiga
entreprenörer i Kalifornien. Sedan dess har man utvecklats till en fullfjädrad tillverkare av emissionsfria elmotorcyklar i varianter för både sport,
touring, gata och offroad. MC-Konsult visar programmet på mässan.

POWER TO THE RIDERS
Italienska Energica från Modena har satsat på eldrivna dunderhojar
med över 100 kW starka motorer. Den nya modellen EVA är en Streetfighter med samma imponerande prestanda som sportcyklarna.

”Företagen som är med och
elektrifierar Sveriges fordonsflotta”
Dedikerade parkeringsplatser för den som kör elbil blir en allt vanligare syn. Kanske har du sett laddstolpar
vid din arbetsplats, hotell eller köpcentrum? I takt med att antalet elbilar i vårt land ökar behöver antalet
laddplatser följa samma kurva. Att erbjuda laddmöjligheter är något som allt fler företag har börjat ta fasta
på. Här får du läsa om tre företag som tillsammans med E.ON vill göra det enklare för Sveriges bilister att
köra mer hållbart, på el.

MOTOGP GOES
ELECTRIC

EXTRAHJUL NÄR
DU HAR PARKERAT

2019 blir premiär för en elektrisk klass i motorcykelracingen.
Energica levererar sin Ego Corsa
till en rad team, med toppförare
som Bradley Smith och Sete
Gibernau i sadeln.

Segway är kända för sina
okonventionella fordonskoncept,
och nu erbjuder man också
elektrifierade kickbikes, som går
20 km/h i 20 kilometer.

VINTERKUL
PÅ ELHOJ
Med dubbel effekt och
bredare hjul än den vanliga elcykeln utmärker sig Rawbike som
en hoj som passar bra i snö!
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Camilla Persson

PÅ TOPPEN AV Romeleåsen har du utsikt
i alla väderstreck över den skånska landsbygden. Den gamla jaktstugan som en gång i tiden
var belägen på platsen har idag förvandlats och
byggts ut till ett populärt spahotell, som lockar
gäster från stora delar av Sverige.
– The Lodge är omringat av skog och natur. Och lika självklart som vi är måna om att
våra gäster mår bra är vi minst lika måna om
att naturen mår bra, säger Camilla Persson, försäljnings- och marknadschef på The Lodge.
Som ett nästa steg i hållbarhetsarbetet har
spahotellet nu valt att, i samarbete med E.ON,
installera laddstolpar, där besökarna kan ladda
sina elbilar.
– Eftersom ingen kollektivtrafik går ut
till hotellet och vi ser en ökad tillströmning av

människor är det extra viktigt att vi gör det
vi kan för att minska koldioxidutsläppen,
exempelvis genom att våra gäster har möjligheten att ladda sina elbilar på vårt hotell,
säger Camilla Persson.
– Vi har sett att laddstolpar är en viktig service för våra kunder. Men jag tror också det är
viktigt att erbjuda hållbara alternativ, dels för att
ta hand om miljön men även för att visa gästerna
var vi står i miljöfrågan. Eftersom hållbarheten
är en självklar del i vårt hotell är det även en
självklarhet att våra gäster ska kunna resa hit på
ett hållbart sätt, säger Camilla Persson.

Henrik Brodin

I OCH MED ökningen av elektrifierade bilar i
samhället och ett ökat hållbarhetstänk hos företagare väljer allt fler arbetsgivare att erbjuda

Kom och träffa oss på E.ON på eCar Expo på
Svenska Mässan i Göteborg 30 nov – 2 dec.
2018-11-08 21:33

laddningsmöjligheter till sina anställda.
Södra Skogsägarna, eller Södra som det ofta
kallas, är Sveriges största skogsägarförening
med 51.000 skogsägare som medlemmar. För
Södra är elbilar en viktig del i hållbarhetsarbetet.
– Allt vi gör utgår från skogen därför är det
oerhört viktigt för oss att jobba mot en mer hållbar framtid, säger Henrik Brodin, projektledare
för Ett Fossilfritt Södra på Södra Skogsägarna.
– Våra anställda är beroende av att använda bilar. Dels att ta sig till och från våra olika
produktionssajter och till skogsägarna. Många
av våra anläggningar ligger på landsbygden och
våra anställda behöver kunna pendla med bil.
Alla bilresor som sker måste kunna göras på ett
hållbart sätt och här kan man ladda sin elbil med
lokalproducerad grön el, säger Henrik Brodin.

Tomas Strandberg

I MALMÖ ÄR klimatmålen för framtiden höga.
Parkering i Malmö har därför tillsammans med
E.ON valt att göra det enkelt för invånarna i
Malmö att leva med ett elektrifierat fordon genom att installera laddstolpar i ett flertal parkeringshus.
Under det senaste året har Parkering
Malmö installerat 100 laddstationer i sina parkeringshus runtom i Malmö. Men Tomas Strandberg, vd på Parkering Malmö berättar att hållbarhetsarbetet inte stannar av när installationerna är klara. Just nu tittar man på andra
hållbara lösningar för att göra infrastrukturen i
Malmö mer hållbar.
– Vi håller just nu på att se över möjligheterna att installera solceller i anslutning till våra
parkeringshus. Genom att ladda sin elbil med
förnybar el från solen bidrar vi ytterligare till en
mer hållbar lösning. Jag tror att det är den typen
av lösningar aktörer i samhället måste arbeta
utifrån, det handlar inte bara om att installera
ett antal laddstolpar och sedan vara nöjd, säger
Tomas Strandberg.
– Vi vill göra det enklare för bilförare i
Malmö att välja ett mer klimatsmart alternativ.
Malmö har idag högt uppsatta mål för hållbara
lösningar och för oss är det en självklarhet att
bidra till det arbetet, säger Tomas Strandberg.
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UTSTÄLLARE FRÅN A TILL V
www.new.abb.com/se
www.agriamaskin.se
www.atvhuset.se
www.audistockholm.se
www.bilsweden.se
www.bmw.se
www.caresto.se
www.chalmers.se
www.charge-amps.com/sv/
www.chargestorm.se
www.cleanmotion.se
www.clever.nu
www.defa.com
www.e-mcsweden.se
www.eon.se
www.ecnordic.se
www.facebook.com/Ecoistvehicle/
www.ecoride.se
www.elbilsverige.se
www.eloped.eu
www.evbox.se
www.fortum.com
www.garo.se
www.goteborgenergi.se
www. gmsgroup.se
www.gobyel.se
www. greenstarmarine.se
www.p-bolaget.goteborg.se
www.hobbex.se
www.holmgrensbil.se
www.intelligent-solutions.no
www.jaguar.se
www.jollyroom.se
www.justgreen.nu
www.kia.com/se/

KTH
www.kth.se
laddad.se
www.laddad.se
Land Rover
www.landrover.se
Lantmännen Maskin www.lantmannenmaskin.se
Länsförsäkringar – Ridesafe www.lansforsakringar.se
MC Konsult
www.e-mcsweden.se
MC-Butiken
www.mc-butiken.com
Merida
www.merida.se
Minihummer
www.minihummer.se
Mitsubishi
www.mitsubishi.se
My Nobe
www.mynobe.com
Nissan
www.charge-amps.com/sv/
Orust Engineering
www.försäljning.orustengineering.se
PowerCircle
www.powercircle.org
Profsteam
www.profsteam.com
Pure Electric
www.pureelectric.se
Rawbike
www.rawbike.se
Renault
www.renault.se
Retro-EV
www.retro-ev.com
Rideaway
www.rideaway.se
Salles
www.salles.se
SellPower
www.sellpower.se
Skellefteå Kraft
www.skekraft.se
Sundrive
www.sundrive.hemsida24.se
Sur-ron
www.ridesurron.se
Svenska Betalsystem www.svenskabetalsystem.se
Tesla
www.tesla.com
Tesla West Sweden
www.teslawestsweden.se/index.html
Tidningen Elbilen
www.elbilen.org/tidningen/
Vattenfall
www.vattenfall.se
Virta
www.virta.global/sv/
Volvo
www.volvocars.com
VP SalesTech
www.vpsalestech.se
Vässla
www.vassla.com/sv/

LADDA BILEN NÄR
DU FIKAR.
ELLER BESÖKER ECAR EXPO.
Kom förbi vår monter, så berättar vi
om elladdning på våra parkeringar.
Läs mer på parkeringgoteborg.se/laddabilen

Vi satsar på framtiden

IONIQ hybrid från 267 900 kr
IONIQ plug-in från 302 567 kr *
IONIQ electric från 337 900 kr *
KONA electric

eldriven kompakt SUV

NEXO

släpper bara ut vattenånga

Tucson

energisnål SUV

Hyundai erbjuder dig möjligheten att välja en nivå av eldrift som passar dina behov. Välkommen in, vi berättar gärna mer!

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 3 års Vagnskadegaranti
Bränsleförbrukning IONIQ vid blandad körning: Hybrid: 3,4–3,9 l/100 km, CO2: 79–92 g/km.
Plug-in: 1,1 l/100 km, CO2: 26 g/km. Electric: 11,5 kWh/100 km, CO2: 0 g/km. *Priset avser
summan efter avdragen klimatbonus. Läs mer om bonusvillkor på hyundai.se

HOLMGRENS BIL SISJÖN Norra Långebergsgatan 6, 031-456 456
Mån-fre 9-18 lör-sön 10-15 | holmgrensbil.se

Läs mer på hyundai.se

..
EXKLUSIVT SKYDD FOR EXKLUsiVA BILAR
Vi monterar transparent stenskottsskydd allt från där det
behövs som mest, front, huv, framskärmar, insteg och andra
utsatta delar till hela bilen eller dina
specifika önskemål.

Svens
ka
30 no Mässan
v–2 d
ec

Skyddet som heter Bodyfence är självläkande, smutsavvisande, helt optisk klart
och det ger inga färgskiftningar oavsett bilens färg. Det står emot dom vassaste
av stenar och du bevarar inte bara bilens lack utan även bilens värde. Oavsett om
du åker till affären för att handla eller på banträff kan du känna dig trygg att din
lack har det bästa skyddet mot stenskott.
Läs mer på www.wrapzone.net/stenskottsskydd

Vi är ett av Sveriges ledande företag inom helfoliering
och transparent stenskottsskydd, vi har folierat och
stenskottsskyddat fler exklusiva bilar än dom flesta
i branschen.

H E L FO L I E R I N G • S T E N S K O T T S S K Y D D • R A C E D E K O R • S O L F I L M • D E S I G N

Foto: Oskar Bakke

ABB
Agria Maskin
ATV-huset
Audi
BilSweden
BMW
Caresto
Chalmers
ChargeAmps
Chargestorm
Clean Motion
Clever
Defa
E-MC Sweden
E.ON
EC Nordic
Ecoist
Ecoride
Elbil Sverige
Eloped
EV Box
Fortum
Garo
GBG Energi
GMS-Group
Gobyel
GreenStar Marine
GBG Stads Parkering
Hobbex
Holmgrens Bil
Intelligent Solutions
Jaguar
Jollyroom
JustGreen
Kia

Sveriges bredaste utbud
av elektrifierade bilar

Besöksadress: Mörtnäs Hagväg 13, Gustavsberg/Stockholm • Telefon: 08-522 254 50 • www.wrapzone.net • info@wrapzone.net
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Tidningen Elbilens chefredaktör om varför ett kvartalsbokslut får en avgörande betydelse för världens bilindustri.
Att Tesla gjorde vinst i tredje kvartalet 2018 är en betydligt större
händelse än vad många insett. Det var första gången som uppstickaren från Kalifornien visade svarta siffror som inte berodde på krediter de får från myndigheter för att de säljer bilar med
nollutsläpp. Nu handlade det om vinst baserat på överskott från försäljning.
Vinsten på 311,5 miljoner dollar var dessutom större än Volvos. Och då har Tesla bara startat massproduktionen. Nu återstår ännu större uppskalning, utrullning av nästa modell, Y – som befinner sig i det allt
mer populära crossoversegmentet, en lastbil med 100 mils räckvidd, en pick-up av radikalt snitt med 80
mils räckvidd och en hel del som vi säkerligen inte känner till. Ja, just det det var en Roadster också. Med
100 verkliga mils räckvidd, toppfart på över 400 km/h och en acceleration på 0–100 på typ två sekunder.
Medan den traditionella bilindustrin länge funderat hur i hela världen de ska tjäna pengar på en teknik där
bilarna behöver lite service och är dyra att tillverka, har Tesla redan insett att det inte är i verkstäderna pengarna finns, eller i apparna i bilen. De ser sig inte ens helt och hållet som ett bilföretag.
Nyckeln har istället varit att satsa på vad som gör hela produkten möjlig: batterierna. Tesla har tillsammans med Panasonic byggt världens största batterifabrik, som i dag tillverkar hälften av världens litiumjon-batterier.
Det gör att kostnaderna kan hållas nere och att de har en marginal på 20 procent på de 56 065
Model 3 de sålde under Q3. När jag frågar Kia om de kommer att tjäna pengar på kommande Niro
EV, så säger de att de går break-even. Volkswagens elbilschef har sagt samma sak, deras e-Golf
har inte varit någon vinstmaskin. Tvärtom.
Det som gör nyheten om Teslas vinst till en större sak än att de konkurrensmässigt ligger bättre
till än de stora drakarna är det gigantiska perspektivskiftet. Vinsten är ett bevis på att det går att
tjäna pengar på miljövänlig teknik.
Hittills har i stort sett allt som haft med energi och miljö varit bundet till statliga stödåtgärder och
därmed utskåpat som fantasier och drömmar av guld.
Inte så längre.
När bilföretag börjar bygga elbilar på riktigt flyttas centrum i verksamheten. Från motorer till
batterier. De som kan lösa batterifrågan bäst, pris och prestanda, tar hem spelet.
Vi ser hur viljan att röra sig in mot segmentet blir allt större och hur planerna på gigantiska batterifabriker sprider sig över klotet. Dessutom har
företag som Nissan och BMW har börjat rita upp planer på hur bilen och
huset ska kopplas samman på ett helt annat sätt om några år. Din bil kommer att sälja ström till de stora energibolagen för att vara med och jämna ut
effekttoppar. Den kan serva som back-up vid strömavbrott, gå att koppla in
i sommarstugan och dra igång elen där medan du skottar av vårsnön från
solpanelerna på taket.
Bilen kommer att vara en viktig del i ett nytt energisystem, där mikroproducenter kommer att stödja de stora aktörerna, och där billig grön energi kommer närmare
slutkund.
Paradoxen här är alltså att det kan vara bilindustrin som tar människan bort från
stenåldern, där energi kräver att man gör upp en eld, och in till en värld där elektriciteten
flödar genom samhället och lagras i batterier och vätgastankar, osynligt, luktfritt och driver våra transporter, värmer våra hus och lyser upp världen.
Det är en lång väg, men en vinstrapport från tredje kvartalet 2018 kommer i framtiden
att ses som en milstolpe.

FRÅN
15 ÅR!

ALL ELECTRIC VEHICLE

TESTA ePERFORMANCE
Haibikes cyklar finns att köpa i Rideaways butiker i Stockholm och Göteborg.
Och hos utvalda återförsäljare så som: Göteborg. Bikevillage, Saltsjö-boo. Södersport,
Östersund. Eskilstuna Cykeldepå, Eskilstuna. Team Sportia, Malmö och Lund.
Yamaha-hallen, Gälivare. Karlstad Cykel och Sportcenter, Karlstad.

08-678 20 00 – info@minihummer.se
www.minihummer.se – Follow @minihummernordic on Instagram
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Haibike säljs och marknadsförs av Rideaway.
Butik och showroom: Grevgatan 53, Stockholm
Olof Asklunds gata 10, Göteborg. För kontakt och
mer information: hello@rideaway.se
www.rideaway.se

Följ oss på: facebook.com/rideaway.nu

Elbilen som förändrar allt är nu officiell.
Läs mer om Audi e-tron på audi.se
Electric has gone Audi.

Audi e-tron quattro 55 från ca 885.000 kr.
Audi e-tron har i nuläget inte fått ett typgodkännande enligt direktiv 2007/46/EG. Fram tills dess att ett typgodkännande har meddelats får Audi e-tron inte registreras,
säljas eller användas på den svenska marknaden. Alla påståenden, beskrivningar och tekniska specifikationer avseende Audi e-tron i denna annons samt annat marknadsföringsmaterial framtaget av Audi Sverige baseras enbart på Audis egna estimat, antaganden, standarder och bedömningar och de har inte blivit bekräftade i ett typgodkännande.

